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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ ปี 2563
Achievement Awards in 2020

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี
เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ
ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”
ประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

ศูนย์บริการกำ�จัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ�
กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-2/38
ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกาก
อุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง”
ประเภทกิจกรรมปรับคุณภาพของเสียรวม
(บำ�บัดน้ำ�เสียรวมสำ�หรับน้ำ�เสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม)

ศูนย์บริการกำ�จัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ�
กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/47
ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง”
ประเภทกิจกรรมปรับคุณภาพของเสียรวม
(บำ�บัดน้�ำ เสียรวมสำ�หรับน้�ำ เสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม)

Ratchaburi Waste Treatment Facility
received award in “GOLDEN MEDAL”
level for Industrial
Waste Management Factory Standard,
in types of Secure Landfill activities.

Samaedum Waste Treatment Facility
received award in “BRONZE MEDAL”
level for Industrial Waste Management
Factory Standard, in types of
central waste treatment activities
(Wastewater treatment).

Samaedum Waste Treatment Facility
received award in “BRONZE MEDAL”
level for Industrial Waste Management
Factory Standard, in types of
central waste treatment activities
(Wastewater treatment).
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
โรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทอง”
จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม ในประเภทกิิจกรรม
ฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�เป็็นของเสีียอัันตราย
ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องยืืนยัันถึึงคุุณภาพของระบบการจััดการ และ
การดำำ�เนิินงานที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

In 2020, the Company was certified for industrial
waste management standards at the “Gold Medal
Level” from the Department of Industrial Works
in the category of central waste water treatment,
landfill of hazardous wastes or unused materials,
and mixed liquid fuel production activities. This is
the verification of the quality of the management
system and operations with social and
environmental responsibility.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
Mr. Kobchai Sungsitthisawad
The Chairman of the Board
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บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด
(มหาชน) ก่่อตั้้�งขึ้้�นจากความร่่วมมืือกัันของภาครััฐและเอกชน
เพื่่� อ ดำำ� เนิิ น การให้้ บ ริิ ก ารบำำ�บัั ด และกำำ�จัั ด ของเสีี ย จาก
อุุตสาหกรรมที่่�เป็็นอัันตราย ด้้วยมาตรฐานเทีียบเท่่าในประเทศ
ยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้ขยายตลาดโดยให้้
บริิการกำำ�จััดของเสีียไม่่อัันตรายเพิ่่�มเติิม ในระบบผลิิตเชื้้�อเพลิิง
ผสมจากกากอุุตสาหกรรมไม่่อัันตราย ที่่�ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด และหลุุมฝัังกลบของเสีียไม่่อัันตรายที่่�
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี
ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมสร้้างความสามารถด้้านการแข่่งขััน เป็็นการเพิ่่�ม
ยอดขาย และรองรัับการต่่อยอดอุุตสาหกรรมที่่�จะเกิิดขึ้้�นใน
อนาคต
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานโรงงานจััดการกาก
อุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทอง” จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ในประเภทกิิจกรรม ฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�เป็็น
ของเสีียอัันตราย ซึ่่�งเป็็นเครื่�่องยืืนยัันถึึงคุุณภาพของระบบ
การจััดการ และการดำำ�เนิินงานที่่�มีคี วามรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และยัั ง เป็็ น การสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ แ ก่่ ลูู ก ค้้ า
ผู้้�ใช้้บริิการ
และจากความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาธุุรกิิจบำำ�บััดกากอุุตสาหกรรมให้้
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ ยัังได้้แสวงหาโอกาส เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อจะสามารถรองรัับการให้้บริิการแบบครบ
วงจร คงความเป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้านการบริิหารจััดการกากของเสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�มีีมาตรฐานสููง มีีการพััฒนาคุุณภาพ
การให้้บริิการ ในขณะเดีียวกัันยัังให้้ความสำำ�คัญั กัับการสนัับสนุุน
กิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคม รวมถึึงการให้้ความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเข้้าตรวจสอบ
หรืือเข้้าเยี่่�ยมชมเพื่่�อการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการจััดการ
กากอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษัทั ฯ ขอขอบคุุณผู้้�มีีอุปุ การคุุณ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า ตลอดจน
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่านที่่� ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี ขอให้้ความมั่่�นใจว่่า
บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้บรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัันไป

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

General Environmental Conservation (Public) Company
Limited was established from the cooperation of the public
and private sectors in order to provide hazardous industrial
waste treatment and disposal services with standards
equivalent to European countries and the United States.
Currently, the Company has expanded the market by
additionally providing non-hazardous waste disposal services
in the solid recovered fuel system at the Map Ta Phut
Industrial Waste Disposal Center and the non-hazardous
waste landfill at the Environmental Research and
Development Center, Ratchaburi, which will help strengthen
the competitiveness, increase sales, and support the industry
expansion that will occur in the future.
In 2020, the Company was certified for industrial waste
management standards at the “Gold Medal Level” from the
Department of Industrial Works in the category of central
waste water treatment, landfill of hazardous wastes or unused
materials, and mixed liquid fuel production activities. This
is the verification of the quality of the management system
and operations with social and environmental responsibility
and also creates reliability for customers and service users.
According to the commitment to developing the waste
treatment industry to grow sustainably, the Company has
also sought new technologies and innovations to support
integrated services, maintain its leadership in waste
management from industrial factories with high standards,
and improve the quality of services. In the meantime, it also
focuses on the promotion of activities for communities and
societies, including cooperation with relevant agencies in
the public and private sectors for the inspection or visit to
provide knowledge and understanding of industrial waste
management continuously.
The Company would like to thank all valued sponsors,
shareholders, customers, as well as all executives and
employees, who always trust and support the Company’s
operations. Please be assured that the Company will operate
businesses under the good corporate governance and focus
on environmental protection simultaneously.
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วิสัยทัศน์
VISION
เป็นองค์กรชั้นนำ�ในการบริหารและจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
Leading organization of industrial waste
management business and
real estate business.

พันธกิจ
MISSION
• ธำำ�รงรัักษาชื่่�อเสีียงของบริิษัทั ฯ ในความเป็็นผู้้�นำำ�ของการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั
กากอุุตสาหกรรม
• รัักษามาตรฐานในการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั ของเสีียอุุตสาหกรรมให้้สอดคล้้อง
กัับกฎหมายและข้้อบัังคัับของหน่่วยงานราชการที่่�กำำ�กัับดููแล
• ธำำ�รงรัักษาชื่่�อเสีียงของผู้้�พััฒนาธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีคุุณภาพ
• พััฒนาสายธุุรกิิจใหม่่ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับสายธุุรกิิจปััจจุุบััน
เพื่่�อให้้บริิการอย่่างครบวงจร
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรม สามารถสร้้างผลตอบแทน
ที่่�ดีี ให้้ธุุรกิิจเติิบโตต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืน
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความห่่วงใยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีแก่่ชุุมชนและสัังคม
• Maintain Company reputation as the leader of treatment and
disposal of industrial waste.
• Maintain the standards of treatment and disposal of industrial
waste consistently with the laws and regulations.
• Maintain the reputation of quality property developer.
• Develop new business lines relevant to the core business to
provide complete services.
• Operating fair business that leads to sustainable growth while
generating optimum returns.
• Operating business with concern for the environment and helping
to improve the quality of life for communities and society.

คลิปวิดีโอ แนะนำ�บริษัท
Company Profile Presentation

กดเพื่อชมวีดีโอ
Click for watch

กดเพื่อชมวีดีโอ
Click for watch
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

คณะกรรมการ
Board of directors

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
Mr. Kobchai Sungsitthisawad

นายประกอบ วิวิธจินดา
Mr. Prakob Vivitjinda

ประธานกรรมการ
Chairman

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

อายุ 58 ปี
Age 58 Years Old

อายุ 60 ปี
Age 60 Years Old

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาบริิหารการจััดการ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาเครื่่�องกล มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

การอบรม

	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย รุ่่�นที่่� 21
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 9
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ด้้านการพััฒนาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมการลงทุุน รุ่่�นที่่� 3
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 8
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนักั บริิหารระดัับสููง : ผู้้�บริิหารส่่วนราชการ (นบส.2)
สำำ�นักั งานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
	ปริิญญาบััตร หลัักสููตร วปอ. รุ่่�นที่่� 55 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต เทคโนโลยีีสิ่่�งแวดล้้อม
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต อุุตสาหการ สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล (เทเวศร์์)
	ประกาศนีียบััตร ปวส. (เทคนิิคอุุตสาหกรรม) สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตเทคนิิคกรุุงเทพ

การอบรม

	ประกาศนีียบััตร ผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง
	ประกาศนีียบััตร ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้า และการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 11
	ประกาศนีียบััตร ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารเมืือง (ผู้้�นำำ�เมืืองรุ่่�นที่่� 2)
	ปริิญญาบััตร หลัักสููตร วปอ. รุ่่�นที่่� 57 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
	ประกาศนีียบััตร นัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม รุ่่�นที่่� 75

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Date of Appointment January 28, 2020
Education

Date of Appointment January 28, 2020
Education

	ประธานกรรมการ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
	ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
	รองปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม
	รองอธิิบดีีกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักเหมืืองแร่่และสััมปทาน กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่

Master of Business Administration (Management), Khon Kaen University
Bachelor of Engineering (Mechanical), Khon Kaen University

Training Program

Certificate, Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems
(Class 21)
Certificate, Top Executive Program in Energy Science (Class 9)
Certificate, Executive Program Business Development and Investment Industry (Class 3)
Certificate, Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) (Class 8), Commerce
Academy
Certificate, Civil Service Executive Development Program 2, Office of the Civil Service
Commission
National Defence College Diploma (Class 55)

Positions in the Company (Present)

Chairman, General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present)

Permanent Secretary, Ministry of Industry

Working Experience over Past 5 Years

Director-General, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
Deputy Permanent Secretary
Inspector General, Ministry of Industry
Deputy Director-General, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
Director, The Bureau of Mines and Concessions Department of Primary Industries and Mines

	รองประธานกรรมการ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

อธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม

	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม
	รองอธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักโรงงานอุุตสาหกรรมรายสาขา 2
	อุุตสาหกรรมจัังหวััดสมุุทรสาคร
	อุุตสาหกรรมจัังหวััดฉะเชิิงเทรา

Master of Engineering (Environmental Technology) King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), Rajamangala Institute of Technology (Thewet)
Diploma High Vocational (Industrial Technology) Rajamangala Institute of Technology,
Technical Krungthep Campus

Training Program

Certificate, Inspector-level Ministry
Certificate, Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) (Class 11),
Commerce Academy
Certificate, Top Executive Program in city administration (Class 2)
National Defence College Diploma (Class 57)
Certificate, Senior Executive Program : Visionary and Moral Leader (Class 75)

Positions in the Company (Present)

Vice Chairman, General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present)

Director-General, Department of Industrial Works, Ministry of Industry.

Working Experience over Past 5 Years

Inspector General, Ministry of Industry
Deputy Director General, Department of Industrial Works
Director of the Bureau of Industrial Works Branch 2
Samut Sakhon Province Industry
Chachoengsao Province Industry
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

นายอังคณี วรทรัพย์
Mr. Angkhani Vorasaph

พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
Air Vice Marshal Kosok Prakongsap

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
Independent Director,
Chairman of the Audit Committee
and Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
Independent Director,
Member of the Audit Committee and
Member of the Nomination
and Remuneration Committeen
อายุ 72 ปี
Age 72 Years Old

อายุ 84 ปี
Age 84 Years Old
วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2542
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตร์์ Harvard University, USA.
	ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ Boston University, USA

การอบรม

	ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (รุ่่�นที่่� 2)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 49/2005

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 มีนาคม 2551
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (กองทััพอากาศ) โรงเรีียนนายเรืืออากาศ

การอบรม

	ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (รุ่่�นที่่� 48)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DCP รุ่่�นที่่� 101/2008
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร ACP รุ่่�นที่่� 22/2008

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
กรรมการ บมจ. กรุุงเทพโสภณ
	ประธานกรรมการ บริิษััท ตากไมนิ่่�ง จำำ�กััด
	ประธานกรรมการ บริิษััท เอส.เอฟ.จีี จำำ�กััด
	ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำำ�กระทรวงวััฒนธรรม
	ประธานกรรมการ บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตไทย จำำ�กััด
	ที่่�ปรึึกษารองนายกรััฐมนตรีี (ร.อ.สุุชาติิ เชาว์์วิิศิิษฐ)
	ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำำ�ทบวงมหาวิิทยาลััย
	ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)
	ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์บริิหารการเงิินและสิิทธิิประโยชน์์ (เอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 13)

Date of Appointment April 1, 1999
Education

Master of Public Administration, Harvard University, USA.
Bachelor of Business Administration, Boston University, USA.

Training Program

National Defence College Diploma (Class 2)
Certificate, Director Accreditation Program 49/2005, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee, General Environmental Conservation Plc.
Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present) None
Working Experience over Past 5 Years

Director, Krungdhep Sophon Plc.
Chairman, Tak Mining Co.,Ltd.
Chairman, SFG Co.,Ltd.
Chairman of the Audit Committee for the Ministry of Culture
Chairman, Credit Bureau Co.,Ltd.
Advisor to Deputy Prime Minister (Capt. Suchart Jaovisidha)
Chairman of the Audit Committee for the Ministry of University Affairs
Chairman, Siam City Bank Plc.
Audit Committee, MFC Asset Management Plc.
Head of the Co-operation Center for Finance and Privileges (the 13th Asian Game)

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิกองทััพอากาศ
เสนาธิิการกองบััญชาการยุุทธทางอากาศ กองทััพอากาศ
	ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์การสงครามทางอากาศ กองบััญชาการยุุทธทางอากาศ กองทััพอากาศ
	รองเจ้้ากรมส่่งกำำ�ลัังบำำ�รุุงทหารอากาศ กองทััพอากาศ

Date of Appointment March 20, 2008
Education

Bachelor of Science (RTAF) in Aeronautical Engineering

Training Program

National Defence College Diploma (Class 48)
Certificate, Director Certification Program 101/2008, Thai Institute of Directors
Certificate, Audit Committee Program 22/2008, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Nomination and
Remuneration Committee, General Environmental Conservation Plc.
Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present) None
Working Experience over Past 5 Years

Royal Thai Air Force Expert
Chief of Staff, Air Combat Command, RTAF
Director, Air Warfare Center, Air Combat Command, RTAF
Deputy Commander, Directorate of Logistics
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
Ms. Nawarat Anomasiri

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
Ms. Thanan Pitakwong

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
Independent Director,
Member of the Audit Committee and
Member of the Nomination and
Remuneration Committee

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Independent Director and
Chairman of the Risk Management
Committee
อายุ 59 ปี
Age 59 Years Old

อายุ 68 ปี
Age 68 Years Old

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 มีนาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท Master of Arts (Economics) Long Island University, USA.
	ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

การอบรม

	ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (รุ่่�นที่่� 48)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส.) รุ่่�นที่่� 44
สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 109/2014

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงบประมาณ
	ที่่�ปรึึกษาสำำ�นัักงบประมาณ
	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักจััดทำำ�งบประมาณ

Date of Appointment March 14, 2014
Education

Master of Arts (Economics) Long Island University, USA.
Bachelor of Arts (Economics), Chiang Mai University

Training Program

National Defence College Diploma (Class 48)
Certificate, Civil Service Executive Development Program (Class 44), Office of the Civil
Service Commission
Certificate, Director Accreditation Program 109/2014, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Nomination and
Remuneration Committee, General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present) None
Working Experience over Past 5 Years

Deputy Directors, Bureau of the Budget
Senior Advisor, Bureau of the Budget
Director, Budget Preparation Office

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (เทคโนโลยีีสารสนเทศ)
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
	ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ภาษาและวรรณคดีีอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม

	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 8
สถาบัันพระปกเกล้้า
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนัักบริิหารรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รุ่่�นที่่� 1
สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับนัักบริิหาร
ระดัับสููง รุ่่�นที่่� 2 สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (หรืือ สำำ�นัักงาน ก.พ.ร.)
	ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.) รุ่่�นที่่� 5
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DCP รุ่่�นที่่� 264/2018

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

กรรมการอิิสระ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน)

	รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 1) การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร) การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2) การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
	ผู้้�เชี่่�ยวชาญ (ด้้านพััฒนา) การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร) การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

Date of Appointment December 23, 2016
Education

Master of Science (Information Technology) King Mongkut’s Institute of Technology Lat Krabang
Bachelor of Arts (Language and Literature) Thammasat University

Training Program

Certificate, Public Economic Management Program for Executives Class 8, King
Prajadhipok’s Institute
Certificate, E-Government Executive Program Class 1, The Office of Electronic Government (ITD)
Certificate, Good Governance for Sustainable Development Program for Executives Class 2,
Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)
Certificate, Financial and Fiscal Management Program for Senior Executive Class 5,
The Comptroller General’s Department
Certificate, Director Certification Program 264/2018, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Independent Director, General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present)

Deputy Governor (Operation 1), The Industrial Estate Authority of Thailand

Working Experience over Past 5 Years

Deputy Governor (Administration), The Industrial Estate Authority of Thailand
Assistant Governor (Operation 2), The Industrial Estate Authority of Thailand
Specialist (Development), The Industrial Estate Authority of Thailand
Assistant Governor (Administration), The Industrial Estate Authority of Thailand
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

นายอัศวิน วิภูศิริ
Mr.Asawin Wipoosiri

นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์์
Ms. Chanitnan Kultanan

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
Director and
Chairman of the Executive Committee
(Authorized Signature)

กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Independent Director and
Member of the Risk Management
Committee

อายุ 69 ปี
Age 69 Years Old

อายุ 43 ปี
Age 43 Years Old

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

การอบรม

	ปริิญญาโท การบริิหาร การจััดการภาครััฐและเอกชน สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ NIDA
	ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
	ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA.
	ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (รุ่่�นที่่� 18)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 44/2005

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

กรรมการ บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด

ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน)

	สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรแบบสััดส่่วน พรรคประชาธิิปััตย์์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรแบบสััดส่่วน พรรคประชาธิิปััตย์์
	ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ธนสาธรคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
	ประธานกรรมการ บริิษััท ชาญวิิทย์์ โฮเต็็ล จำำ�กััด
	ที่่�ปรึึกษา บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
	ประธานกรรมการบริิหาร บมจ. ภััทรเฮ้้าส์์แอนด์์พร็็อพเพอร์์ตี้้�
นายกสมาคมบ้้านจััดสรร

Date of Appointment February 1, 2010
Education

Master of Public and Private Management, National Institute of Development Administration (NIDA)
Master of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA.

Training Program

National Defence College Diploma (Class 18)
Certificate, Director Accreditation Program 44/2005, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Director, Chairman of the Executive Committee and CEO, General Environmental Conservation Plc.
Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present)

Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
Director, Genco Renewable Co.,Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co.,Ltd.

Other Positions (Present)

Member of the House of Representatives, Democrat Party

Working Experience over Past 5 Years

Member of the House of Representatives, Democrat Party
Chairman of Executive Committee, Thanasathon Corporation Co.,Ltd.
Chairman, Chanwit Hotel Co.,Ltd.
Advisor to the Board of Directors, General Environmental Conservation Plc.
Chairman of Executive Committee, Pattra House & Property Plc.
President of Housing Business Association

	ปริิญญาโท Master of Science (Production Engineering),
Technical University of Berlin, Germany
	ปริิญญาตรีี Bachelor of Engineering (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 124/2016

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

กรรมการอิิสระ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน)

อาจารย์์และนัักวิิจััย คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมโลจิิสติิกส์์ มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Research Assistant at Graduate School of Production Engineering and Logistics, TU
Dortmund Germany
Quality Engineer, Bangkok Cable Co.,Ltd.

Date of Appointment October 1, 2015
Education

Master of Engineering (Production Engineering), Technical University of Berlin, Germany
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University

Training Program

Certificate, Director Accreditation Program 124/2016, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Independent Director, General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present) None
Other Positions (Present)

Lecturer and Researcher, Faculty of Engineering (Engineering Logistics),
University of the Thai Chamber of Commerce

Working Experience over Past 5 Years

Research Assistant at Graduate School of Production Engineering and Logistics, TU
Dortmund Germany
Quality Engineer, Bangkok Cable Co.,Ltd.
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
Dr. Somyot Sangsuwan

นายบุรินทร์ อมรพิชิต
Mr. Burin Amornpichit

กรรมการ กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท
(มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
Director,
Member of the Executive Committee
and Company Secretary
(Authorized Signature)

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
(มีอำ�นาจลงนามผูกพัน)
Director, Member of the
Risk Management Committee and
Member of the Executive Committee
(Authorized Signature)

อายุ 67 ปี
Age 67 Years Old

อายุ 50 ปี
Age 50 Years Old

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาเอก Ed.D. สาขาบริิหาร อุุตสาหกรรมศึึกษา (IEM) TUP.
	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาบริิหารงานอุุตสาหกรรม, USA.
	ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์, USA.
	ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ, USA.
	ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การอบรม

	ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงการบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน รุ่่�น 1 สถาบัันพระปกเกล้้าฯ
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DCP รุ่่�นที่่� 40/2004
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 7/2004

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

กรรมการ กรรมการบริิหาร และเลขานุุการบริิษััท บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

กรรมการ บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้ล� จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด

ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส บริิษััท กำำ�แพงเพชร กรีีนเอนเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด
	ที่่�ปรึึกษาระบบรัักษาความปลอดภััย บริิษััท ไอสมาร์์ท พลััส จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
กรรมการบริิหาร บริิษััท ฮาร์์ริิสััน คอนเซาร์์แทนท์์ จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทสิินสาธร บิิลดิ้้�ง แมนเนจเม้้นส์์ จำำ�กััด
เลขาธิิการสมาคมบริิหารทรััพย์์สิินแห่่งประเทศไทย

Date of Appointment November 11, 2016
Education

Doctor of Industrial Education Management, TUP.
Master of Business Administration (Industrial Management), USA.
Master of Art, USA.
Bachelor of Business Administration, USA.
Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, Thailand

Training Program

Certificate, Public Administration and Public Law Program (Class 1), King Prajadhipok’s Institute
Certificate, Director Certification Program 40/2004, Thai Institute of Directors
Certificate, Director Accreditation Program 7/2004, Thai Institute of Directors

Positions in the Company (Present)

Director, Member of the Executive Committee and Company Secretary,
General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present)

Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
Director, Genco Renewable Co.,Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co.,Ltd.

Other Positions (Present) None
Working Experience over Past 5 Years

Senior Consultant, Kampangphet Green Energy Co.,Ltd.
Security System Advisor, iSmart Plus Co.,Ltd.
Managing Director, General Environmental Conservation Plc.
Executive Committee, Harrison Consultant Co.,Ltd.
Managing Director, Sinsathon Building Management Co.,Ltd.
Secretary of Property Management of Thailand

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยบููรพา
	ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การอบรม

	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 128/2016
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่่�นที่่� 8/2562 สภาวิิชาชีีพบััญชีี
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรก้้าวทัันมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่
ที่่�จะนำำ�มาใช้้ในปีี 2562 และ 2563 รุ่่�นที่่� 2/2562 สภาวิิชาชีีพบััญชีี

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

กรรมการ กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
	รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านการเงิิน (CFO) รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านปฏิิบััติิการ และ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด
	ประธานกรรมการ บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการ และผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายการเงิิน บริิษััท อัันดามัันเพาเวอร์์ แอนด์์ ยููทิิลิิตี้้� จำำ�กััด
กรรมการ และผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายการเงิิน บริิษััท พาราโบลิิก โซลาร์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
เลขานุุการประจำำ�คณะกรรมาธิิการ การตำำ�รวจ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท พััฒนาทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
	ผู้้�จััดการทั่่�วไป ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ�และราชบุุรีี
และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บมจ. บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

Date of Appointment May 14, 2019
Education

Master of Business Administration, Burapa university
Bachelor of Commerce, Ramkhamhaeng University

Training Program

Certificate, Director Accreditation Program 128/2016, Thai Institute of Directors
Certificate, Orientation Course of CFO Focus on Financial Reporting Class 8/2019,
Federation of Accounting Professions
Certificate, Course to catch up with the new financial reporting standards to be used in 2019
and 2020 Class 2/2019, Federation of Accounting Professions

Positions in the Company (Present)

Director, Member of the Executive Committee and Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.
Acting Chief Financial Officer (CFO), Chief Operation Officer, Chief Property Officer, General
Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present)

Director and Managing Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
Director, Genco Renewable Co.,Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co.,Ltd.
Chairman, Genco Otani Co.,Ltd.

Other Positions (Present) None
Working Experience over Past 5 Years

Director and Chief Financial Officer, Andaman Power and Utility Co.,Ltd.
Director and Chief Financial Officer, Parabolic Solar Power Co.,Ltd.
Secretary to the Police Commission
Managing Director, Property Development Co.,Ltd.
General Manager, Samaedam and Ratchaburi Industrial Waste Service Center and
Finance Director, General Environmental Conservation Plc.
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คณะผู้บริหาร
Management Team

นายอัศวิน วิภูศิริ
Mr.Asawin Wipoosiri
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
CEO
อายุ 69 ปี
Age 69 Years Old

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิการศึกษา

Date of Appointment February 1, 2010
Education

การอบรม

Training Program

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

Positions in the Company (Present)

	ปริิญญาโท การบริิหาร การจััดการภาครััฐและเอกชน สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ NIDA
	ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
	ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA.
	ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (รุ่่�นที่่� 18)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 44/2005

กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

กรรมการ บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด

ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน)

	สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรแบบสััดส่่วน พรรคประชาธิิปััตย์์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรแบบสััดส่่วน พรรคประชาธิิปััตย์์
	ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ธนสาธรคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
	ประธานกรรมการ บริิษััท ชาญวิิทย์์ โฮเต็็ล จำำ�กััด
	ที่่�ปรึึกษา บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
	ประธานกรรมการบริิหาร บมจ. ภััทรเฮ้้าส์์แอนด์์พร็็อพเพอร์์ตี้้�
นายกสมาคมบ้้านจััดสรร

Master of Public and Private Management, National Institute of Development Administration (NIDA)
Master of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA.
National Defence College Diploma (Class 18)
Certificate, Director Accreditation Program 44/2005, Thai Institute of Directors

Director, Chairman of the Executive Committee and CEO, General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present)

Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
Director, Genco Renewable Co.,Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co.,Ltd.

Other Positions (Present)

Member of the House of Representatives, Democrat Party

Working Experience over Past 5 Years

Member of the House of Representatives, Democrat Party
Chairman of Executive Committee, Thanasathon Corporation Co.,Ltd.
Chairman, Chanwit Hotel Co.,Ltd.
Advisor to the Board of Directors, General Environmental Conservation Plc.
Chairman of Executive Committee, Pattra House & Property Plc.
President of Housing Business Association
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

นายบุรินทร์ อมรพิชิต
Mr. Burin Amornpichit

นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์
Ms. Panya Polpipat

กรรมการผู้จัดการ และ
รักษาการ CFO
Managing Director and
Acting CFO

รองกรรมการผู้จัดการ
Deputy Managing Director
อายุ 46 ปี
Age 46 Years Old

อายุ 50 ปี
Age 50 Years Old

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยบููรพา
	ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การอบรม

	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 128/2016
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่่�นที่่� 8/2562 สภาวิิชาชีีพบััญชีี
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรก้้าวทัันมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่
ที่่�จะนำำ�มาใช้้ในปีี 2562 และ 2563 รุ่่�นที่่� 2/2562 สภาวิิชาชีีพบััญชีี

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา

	ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเคมีีเทคนิิค จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเคมีีวิิศวกรรม (เทคโนโลยีีทางเชื้้�อเพลิิง)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม

	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
สมาคมส่่งเสริิมความปลอดภััยและอนามััยในการทำำ�งาน (ประเทศไทย)
	ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน ระดัับบริิหาร

กรรมการ กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม
	รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านการเงิิน (CFO) รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านปฏิิบััติิการ และ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

ตำ�แหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด
	ประธานกรรมการ บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด
ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการ และผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายการเงิิน บริิษััท อัันดามัันเพาเวอร์์ แอนด์์ ยููทิิลิิตี้้� จำำ�กััด
กรรมการ และผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายการเงิิน บริิษััท พาราโบลิิก โซลาร์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
เลขานุุการประจำำ�คณะกรรมาธิิการ กรมตำำ�รวจ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท พััฒนาทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
	ผู้้�จััดการทั่่�วไป ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ�และราชบุุรีี
และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บมจ. บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

	รองกรรมการผู้้�จััดการ และรัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านการตลาด
บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
กรรมการ บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด

ตำ�แหน่งอื่น (ปัจจุบัน) ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารการขาย บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
	ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย พื้้�นที่่� 1 บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
	รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด พื้้�นที่่� 1 บมจ.บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

Date of Appointment November 11, 2016
Education

Master of Science (Chemical Technology), Chulalongkorn University
Bachelor of Science in Chemical Engineering (Fuel Technology), Chulalongkorn University

Date of Appointment May 14, 2019
Education

Training Program

Training Program

Positions in the Company (Present)

Master of Business Administration, Burapa university
Bachelor of Commerce, Ramkhamhaeng University
Certificate, Director Accreditation Program 128/2016, Thai Institute of Directors
Certificate, Orientation Course of CFO Focus on Financial Reporting Class 8/2019,
Federation of Accounting Professions
Certificate, Course to catch up with the new financial reporting standards to be used in 2019
and 2020 Class 2/2019, Federation of Accounting Professions

Positions in the Company (Present)

Director, Member of the Executive Committee and Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.
Acting Chief Financial Officer (CFO), Chief Operation Officer , Chief Property Officer, General
Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present)

Director and Managing Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
Director, Genco Renewable Co.,Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co.,Ltd.
Chairman, Genco Otani Co.,Ltd.

Other Positions (Present) None
Working Experience over Past 5 Years

Director and Chief Financial Officer, Andaman Power and Utility Co.,Ltd.
Director and Chief Financial Officer, Parabolic Solar Power Co.,Ltd.
Secretary to the Police Commission
Managing Director, Property Development Co.,Ltd.
General Manager, Samaedam and Ratchaburi Industrial Waste Service Center and
Finance Director, General Environmental Conservation Plc.

Certificate, Occupational Safety, Health and Environment Committee Training Program,
Safety and Health at Work Promotion Associate (Thailand)
Certificate, Safety Officer in Management Level
Deputy Managing Director and Acting Chief Marketing Officer,
General Environmental Conservation Plc.

Positions in Other Listed Companies (Present) None
Positions in Non-listed Companies (Present)

Director, Genco Otani Co.,Ltd.

Other Positions (Present)

Director-General, Department of Industrial Works, Ministry of Industry.

Working Experience over Past 5 Years

Sales Management Manager, General Environmental Conservation Plc.
Sales Manager (Area I), General Environmental Conservation Plc.
Acting Marketing Manager (Area I), General Environmental Conservation Plc.
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โครงสร้างองค์กร 2563
Organization Structure 2020

คณะกรรมการบริิษััท
Board of Directors

ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
Directors Consultant

เลขานุุการบริิษััท
Company Secretary
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
Nomination & Remuneration Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริิหาร
Executive Committee

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
Chief Executive Officer

กรรมการผู้้�จััดการ
Managing Director

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
Managing Director Office

สำำ�นัักเทคโนโลยีีสารสนเทศ
IT Office

ฝ่่ายตลาดหลัักทรััพย์์
Stock Exchange Dept.
รองกรรมการผู้้�จััดการ
Deputy Managing Director

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ด้้านปฏิิบััติิการ
Chief Operation Officer
ผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์บำำ�บััดกาก
แสมดำำ� และ
ราชบุุรีี
SMD & RCB
Director

ผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์บำำ�บััดกาก
มาบตาพุุด
MTP Director

ศููนยแสมดำำ�
SMD Office
ศููนย์์ราชบุุรีี
RCB Office
ศููนย์์ลำำ�พููน
LP Office

ผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์ประสาน
งานธุุรกิิจ
Cooperate
Business
Director

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ด้้านการเงิิน
Chief Financial Officer

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ด้้านการตลาด
Chief Marketing Officer

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
Chief Property Officer
ฝ่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์
Property Dept.

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายจััดการ
องค์์กรกลาง
Corporate
Administration
Director

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและ
การเงิิน
Accounting &
Finance
Director

ฝ่่ายขายพื้้�นที่่� 1
Sales Dept. Area 1

ศููนย์์มาบตาพุุด
MTP Office

ฝ่่ายกฎหมาย
Legal Dept.

ฝ่่ายบััญชีี
Accounting
Dept.

ฝ่่ายขายพื้้�นที่่� 3
Sales Dept. Area 3

ศููนย์์ SRF
SRF Office

ฝ่่ายทรััพยากร
มนุุษย์์
Human
Resources Dept.

ฝ่่ายการเงิิน
Financial
Dept.

ฝ่่ายสนัับสนุุน
การขายส่่วนกลาง
Sales Support Dept.

ฝ่่ายธุุรการ
Administrator
Dept.
ฝ่่ายจััดซื้้อ� จััดหา
Procurement
Dept.

ฝ่่ายขายพื้้�นที่่� 2
Sales Dept. Area 2

ฝ่่ายบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์
Customer Relationship
Management Dept.
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

ข้อมูลการเงินโดยสรุป
Significant Financial Data
ฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนรวม
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนรวม
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนรวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม

Financial Status
Total Current Assets
Total Non-Current Assets
Total Assets
Total Current Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Total Shareholder’s Equity

ผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้ค่่าบริิการ
รายได้้จากการขาย-ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้อื่่�น
รายได้้รวม
ต้้นทุุนบริิการ
ต้้นทุุนขาย-ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายรวม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)

(หน่่วย : พัันบาท / Unit : Thousand Baht)
2563/2020 2562/2019 2561/2018
523,834
1,003,695
1,527,528
78,800
124,220
203,020
1,324,509

595,854
971,104
1,566,958
77,839
105,686
183,525
1,383,433

810,567
840,398
1,650,965
100,009
109,472
209,481
1,441,484

206,453
36,668
31,051
287,852
156,220
31,561
6,100
108,439
(5,793)
323,245
(47,748)

258,682
24,023
15,329
298,034
184,059
17,287
7,365
119,144
5,038
332,892
(34,813)

266,721
36,032
190,093
492,846
195,407
22,817
9,571
105,576
8,705
342,077
119,429

(0.043)

(0.031)

0.106

2563/2020
6.65
0.15
0.19
22.76
(16.59)
(2.66)
(3.53)

2562/2019
7.65
0.13
0.19
28.78
(11.68)
(1.85)
(2.46)

2561/2018
8.10
0.15
0.30
27.92
24.23
9.69
8.59

(5.09)
(12.39)
(4.03)
(39.53)

0.67
(30.56)
7.71
38.22

Performance
Revenues from Service
Revenues from Sales-Real Estate- Development Business

Other Income
Total Revenues
Cost of Services
Cost of Sales-Real Estate - Development Business
Selling Expenses
Administrative Expenses
Finance Cost
Total Expenses
Net Profit (Loss)
Basic Earnings (Loss) per Share (Baht)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำ คัญ
Significant Financial Ratio
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินทรััพย์์
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราการเติิบโต
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายได้้รวม

Financial Ratio
Current Ratio
D/E
Total Asset Turnover
Gross Profit Margin
Net Profit Margin
ROA
ROE
Growth Ratio
Total Assets
Total Liabilities
Shareholder’s Equity
Total Revenues

หน่่วย/Unit
เท่่า/Times
เท่่า/Times
เท่่า/Times
%
%
%
%
%
%
%
%

(2.52)
10.62
(4.26)
(3.42)
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

สรุุปข้้อมููลทางการเงิิน ปีี 2561-2563
Summary of Financial Status for the year 2018-2020
(หน่่วย : พัันบาท / Unit : Thousand Baht)

1,650,965

203,020

183,525

209,481

1,324,509

1,383,433

1,441,484

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
Shareholder’s Equity

1,566,958

หนี้้�สิินรวม
Total Liabilities

1,527,528

สิินทรััพย์์รวม
Total Assets

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2563
2020

2562
2019

2561
2018

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2561-2563
Summary of Performance for the year 2018-2020
(หน่่วย : พัันบาท / Unit : Thousand Baht)

2561
2018

119,429

2562
2019

(34,813)

2563
2020

(47,748)

2561
2018

492,846

266,721

2562
2019

กำำ�ไรสุุทธิิ
Net Profit (Loss)

298,034

258,682

2563
2020

รายได้้รวม
Total Revenues

287,852

206,453

รายได้้ค่่าบริิการ
Revenues from Services

2561
2018
2563
2020

2562
2019
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ข้อมูลทั่วไปบริษัท
Company Information
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อ

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
GENCO

ประเภทธุุรกิิจหลััก

ให้้บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107540000111

ทุุนจดทะเบีียน
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา

ทุุนจดทะเบีียน 1,122,297,625 บาท (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1,122,297,625 บาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น 1 บาท
เลขที่่� 447 ถนนบอนด์์สตรีีท ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทรศััพท์์ 0-2502-0900-99 โทรสาร 0-2502-0999
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ�
เลขที่่� 68/39 หมู่่� 3 ถนนแสมดำำ� แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร 10150
โทรศััพท์์ 0-2452-8310-24, 0-2452-8333 โทรสาร 0-2415-3817
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
เลขที่่� 5 ถนนเมืืองใหม่่มาบตาพุุด สาย 6 ตำำ�บลห้้วยโป่่ง อำำ�เภอเมืืองระยอง
จัังหวััดระยอง 21150
โทรศััพท์์ 038-687005-6, 038-687154-6 โทรสาร 038-687157
สำำ�นัักงานภาคเหนืือ
เลขที่่� 229 หมู่่� 10 ตำำ�บลบ้้านธิิ อำำ�เภอบ้้านธิิ จัังหวััดลำำ�พููน 51180
โทรศััพท์์ 053-096442 โทรสาร 053-096443

โฮมเพจ

http://www.genco.co.th

เฟซบุ๊๊�ก

Genco Group

บุุคคลอ้้างอิิง

นายทะเบีียนหุ้้�น

ผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2563

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 6303
บริิษััท บีีพีีอาร์์ ออดิิท แอนด์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
เลขที่่� 152 ชั้้�น 12 เอ ห้้อง 08 อาคารชาร์์เตอร์์ สแควร์์ ถนนสาทรเหนืือ
แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร 10500
โทรศััพท์์ 0-2634-5398 โทรสาร 0-2634-5399
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COMPANY’S NAME
INITIAL
TYPE OF MAJOR
BUSINESS
REGISTRATION NO.
REGISTERED CAPITAL
HEAD OFFICE
BRANCH

BRANCH

BRANCH

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

General Environmental Conservation Public Company Limited
GENCO
Industrial Waste Treatment and Disposal Service
0107540000111
Registered capital of 1,122,297,625 Baht (As of December 31, 2020)
Paid up capital of 1,122,297,625 Baht
Par value 1 Baht per share
47 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Telephone : 0-2502-0900-99 Facsimile : 0-2502-0999
Samaedum Waste Treatment Facility
68/39 Moo 3, Samaedum Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0-2452-8310-24, 0-2452-8333 Facsimile : 0-2415-3817
Map Ta Phut Waste Treatment Facility
5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150
Telephone : 038-687005-6, 038-687154-6 Facsimile : 038-687157
Northern Region Office
229 Moo 10, Tambon Ban Thi, Amphoe Ban Thi, Lamphun 51180
Telephone : 053-096442 Facsimile : 053-096443

HOME PAGE

http://www.genco.co.th

FACEBOOK

Genco Group

REFERED PERSONS

SHARE REGISTRAR

AUDITOR
FOR 2020

Thailand Securities Depository Company Limited
93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone : 0-2009-9999 Facsimile : 0-2009-9991
Miss Piyanuch Kasemsupakorn, the Certified Public Accountant No.6303 BPR
Audit and Advisory Co.,Ltd.
152, 12th Floor, Suite 08, Chartered Square Building,
North-Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-5398 Facsimile : 0-2634-5399
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policies and Overview of Business Operation

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
และเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
วิิสััยทััศน์์
ิ องบริิษัทั ฯ สรุุปสาระสำำ�คัญั ได้้ดังั นี้้�
เป็็นองค์์กรชั้้�นนำำ�ในการบริิหารและจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิจข
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นการให้้บริิการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั
เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
กากของเสีียอย่่างครบวงจร ด้้วยการให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพ
รวมถึึงได้้นำำ�ระบบคุุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO
พัันธกิิจ
14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้รัับการ
	ธำำ�รงรัักษาชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ ในความเป็็นผู้้�นำำ�ของการ
รัับรองมาตรฐานทั้้�งระบบมาใช้้เพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
บำำ�บััดและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
แก่่ลููกค้้า สามารถแข่่งขัันได้้ และปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กร
	รัักษามาตรฐานในการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียอุุตสาหกรรม
ให้้มีีความเหมาะสมกัับธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น สามารถลดและ
ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อบัังคัับของหน่่วยงานราชการ
ควบคุุมต้้นทุุน รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีี
ที่่�กำำ�กัับดููแล
ประสิิทธิิภาพและมีีประสิิทธิิผล
	ธำำ�รงรัักษาชื่่�อเสีียงของผู้้�พััฒนาธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีี
บริิษัทั ฯ มุ่่�งพััฒนาระบบการจััดการที่่�มีคุี ณุ ภาพตามมาตรฐาน
คุุณภาพ
สากล และมีีบุุคลากรที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน
พััฒนาสายธุุรกิจิ ใหม่่ที่่มี� คี วามเกี่่ย� วข้้องกัับสายธุุรกิจปั
ิ จจุ
ั บัุ นั
บริิษััทฯ ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่า บริิษััทฯ เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้
เพื่่�อให้้บริิการอย่่างครบวงจร
บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดกากของเสีีย ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จะไม่่
	ดำำ�เนิินธุุรกิจิ บนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรม สามารถสร้้างผล
ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและคุุณภาพ
ตอบแทนที่่�ดีีให้้ธุรกิ
ุ ิจเติิบโตต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืน
ชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชน และจะเป็็นแบบอย่่างของธุุรกิิจที่่�ทำำ�
	ดำำ�เนิินธุุรกิจด้
ิ ว้ ยความห่่วงใยต่่อสิ่ง�่ แวดล้้อม มีีส่ว่ นร่่วมในการ
เพื่่�อสัังคมและประเทศชาติิ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีแก่่ชุุมชนและสัังคม
บริิษัทั ฯ มุ่่�งจััดหาเทคโนโลยีีใหม่่ เพื่่อ� พััฒนาให้้บริิษัทั ฯ รองรัับ
การกำำ�จััดของเสีียชนิิดใหม่่จากอุุตสาหกรรมประเภทใหม่่ที่่�
เกิิดขึ้้�น และสามารถลดต้้นทุุนในการกำำ�จััดของเสีียปััจจุุบััน
บริิษัทั ฯ จะให้้ความสำำ�คัญั ต่่อธุุรกิจิ อสัังหาริิมทรััพย์ม์ ากยิ่่ง� ขึ้้น�
เพื่่อ� เสริิมสร้้างรายได้้ให้้เจริิญเติิบโต เนื่่อ� งด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของบริิษัทั ฯ มีีประสบการณ์์ยาวนานทางด้้านการพััฒนาธุุรกิจิ
อสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทฯ มุ่่�งสร้้างรายได้้และมีีผลกำำ�ไรในระดัับที่่�พึึงพอใจของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้ง� คำำ�นึึงถึึงสวััสดิกิ ารที่่�ดีแี ละความพึึงพอใจของ
ลููกจ้้างด้้วยเช่่นกััน
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Vision, Mission
and Business Objectives
Vision
Leading organization of industrial waste management
business and real estate business.
Mission
Maintain Company reputation as the leader of treatment
and disposal of industrial waste.
Maintain the standards of treatment and disposal of
industrial waste consistently with the laws and regulations.
Maintain the reputation of quality property developer.
Develop new business lines relevant to the core business
to provide complete services.
Operating fair business that leads to sustainable growth
while generating optimum returns.
Operating business with concern for the environment
and helping to improve the quality of life for communities
and society.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Business Objectives
The Company’s business objectives can be summarize as
follow:
The Company aims to be the leader in giving fully
integrated waste disposal and treatment services. This
can be done by giving quality services and practicing
international Standardization System ISO 9001, ISO
141001 and MOG & OHSAS 18001. The Company puts
full standardize system into practice to create highest
satisfaction for the customers, which allows the Company
to be competitive and adapted the organization structure
to suit with the business even more as well as able to
efficiently and effectively decrease and control cost
including expenses in operation.
The Company focuses on developing management
system that holds international standard and expertise
personal.
The Company is well aware that it is the leading company
on giving waste treatment and disposal services,
therefore will not conduct any action that will effects the
environment and the good quality of people’s life and
will be the role model of business that operates for society
and nation.
The Company aims to procure new technologies to
develop and enable the Company to support the disposal
of new types of waste from new industries in addition to
reducing current waste disposal costs.
The Company will give priority to real estate business
to enhance growth in revenue since the Company’s chief
executive has long experienced in real estate development.
The Company aims to create revenue and profit in the
level of shareholders satisfaction, including consideration
of the good welfare for the satisfaction of the employees
as well.
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การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
จากการเจริิญเติิบโตและการพััฒนาทางด้้านอุุตสาหกรรมและการเพิ่่�มจำำ�นวนโรงงานอุุตสาหกรรมอย่่างรวดเร็็วก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษ
อัันเนื่่�องจากของเสีียและสารพิิษจากโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรมได้้ตระหนัักถึึงปััญหาดัังกล่่าว และเล็็งเห็็นถึึงความ
จำำ�เป็็นในการจััดตั้้�งศููนย์์กำำ�จััดกากของเสีียขนาดใหญ่่เพื่่�อรองรัับและกำำ�จััดกากของเสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรม จึึงประกาศเชิิญชวน
ให้้เอกชนยื่่น� ข้้อเสนอโครงการจััดตั้้ง� ศููนย์์กำำ�จัดั ของเสีียจากอุุตสาหกรรม โดยให้้รัฐั เข้้าร่่วมถืือหุ้้�นบางส่่วนเพื่่อ� กำำ�กับั ดููแลและสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นให้้แก่่โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�จะมาใช้้บริิการและประชาชนทั่่�วไป
บริิษัทั บริิหารและพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม จำำ�กัดั จึึงถููกจััดตั้ง้� ขึ้้น� เพื่่อ� ดำำ�เนิินโครงการจััดตั้ง้� ศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม
ดัังกล่่าวโดยกระทรวงอุุตสาหกรรม และบริิษััท จีี.ซีี.เอ็็น.โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (ปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท หนึ่่�งดิิน จำำ�กััด) ได้้ลงนามใน
สััญญาเข้้าร่่วมถืือหุ้้�นในบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2537 โดยบริิษััทฯ
มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญในช่่วงที่่�ผ่่านมา สรุุปโดยย่่อได้้ดัังนี้้�
ปีี 2539
เดืือนเมษายน บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�สัญั ญาเช่่าที่่�ดินิ ในนิิคมอุุตสาหกรรม
มาบตาพุุดกัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย มีีกำ�ำ หนด
ระยะเวลาเช่่า 30 ปีี ตั้ง�้ แต่่วันั ที่่� 2 พฤษภาคม 2539 จนถึึงวัันที่่� 1
พฤษภาคม 2569

ปีี 2544
เดืือนมีีนาคม บริิษััทฯ ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินส่่วนขยายในนิิคม
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุดกัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
มีีกำำ�หนดระยะเวลาเช่่า 30 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 มีีนาคม 2544 จนถึึง
วัันที่่� 4 มีีนาคม 2574

เดืือนตุุลาคม บริิษัทั ฯ ได้้ทำ�สั
ำ ญั ญาเช่่าและให้้ใช้้สิทิ ธิิในการดำำ�เนิิน
งานศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรมแสมดำำ� และศููนย์์วิจัิ ยั และ
พััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมกัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม มีีกำำ�หนดระยะเวลาเช่่า 10 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 ตุุลาคม 2539 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2549 เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ในระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ระบบปรัับเสถีียร และหลุุมฝัังกลบของเสีีย
อัันตราย

เดืือนกัันยายน บริิษััทฯ ได้้จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�น
โดยลดมููลค่่าหุ้้�น จาก 10 บาท เป็็น 1 บาท โดยมีีทุนุ จดทะเบีียน
700 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 700 ล้้านหุ้้�น มููลค่่า
หุ้้�นละ1 บาท

ปีี 2540
เดืือนพฤษภาคม ได้้เริ่่ม� เปิิดดำำ�เนิินการในระบบปรัับเสถีียร ระบบ
เชื้้อ� เพลิิงผสม และหลุุมฝัังกลบของเสีียอัันตรายที่่ศู� นู ย์์บริิการกำำ�จัดั
กากอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จัังหวััด
ระยอง

ปีี 2545
เดืือนมกราคม บริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการรัับซื้้�อหุ้้�นคืืนจำำ�นวน
70 ล้้านหุ้้�น ในราคาหุ้้�น 1.60 บาท รวมเป็็นเงิิน 112 ล้้านบาท
ปีี 2546
เดืือนกัันยายน บริิษัทั ฯ ได้้ทำ�ำ การขายหุ้้�นสามััญเดิิมที่่�ได้้จากการ
ซื้้อ� คืืนโดยเสนอขายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทั่่ว� ไป จำำ�นวน 70 ล้้านหุ้้�น ในราคา
หุ้้�นละ 1.80 บาท รวมเป็็นเงิิน 126 ล้้านบาท

เดืือนสิิงหาคม บริิษััทฯ ได้้จดทะเบีียนแปรสภาพเป็็นบริิษััท
มหาชนจำำ�กััด ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อตกลงในสััญญาเข้้าร่่วม
ถืือหุ้้�นในบริิษัทั ฯ ซึ่ง่� กำำ�หนดให้้บริิษัทั ฯ ต้้องดำำ�เนิินการแปรสภาพ
เป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััดภายใน 3 ปีี นัับแต่่วัันลงนามในสััญญา
รวมทั้้�งให้้ดำำ�เนิินการนำำ�หลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ เข้้าเป็็นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยเร็็ว

เดืือนพฤศจิิกายน บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการเพิ่่ม� ทุุนจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ
จากเดิิม 700 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียน 900 ล้้านบาท โดยออก
หุ้้�นสามััญใหม่่จำำ�นวน 200 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
เสนอขายในราคาหุ้้�นละ 2.50 บาท รวมเป็็นเงิิน 500 ล้้านบาท
โดยเสนอขายให้้แก่่นัักลงทุุนซึ่่�งเป็็นบุุคคลในวงจำำ�กััด (Private
Placement)

ปีี 2543
เดืือนกัันยายน บริิษััทฯ ได้้นำำ�หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เข้้าเป็็น
หลัั ก ทรัั พย์์ จ ดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 700 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน
70 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท

ปีี 2547
เดืือนกัันยายน บริิษััทฯ ได้้ทำำ�สััญญาแก้้ไขเพิ่่�มเติิม สััญญาเช่่า
และให้้ ใ ช้้ สิิ ท ธิิ ใ นการดำำ� เนิิ น งานศูู น ย์์ บ ริิ ก ารกำำ�จัั ด กาก
อุุตสาหกรรมแสมดำำ� และศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
สิ่ง่� แวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี กัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวง
อุุตสาหกรรม โดยได้้ตกลงให้้บริิษัทั ฯ สามารถเข้้าดำำ�เนิินการและ
ใช้้สิิทธิิในศููนย์์แสมดำำ�ส่่วนขยายได้้ มีีกำำ�หนดระยะเวลาตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2547 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2549
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Significant Changes and Development
Industry growth and development as well as the rapid increases in number of industrial factories caused pollution, which
is the result from waste and toxic substances emitted by these factories. The Ministry of Industry was well aware of the
problems and saw the need to establish large waste disposal center to handle and dispose waste from these industrial
factories. The Ministry of Industry therefore invited private sectors to submit proposals for the project of setting up center
for waste disposal from industry in which the State would hold part of shares. This is to governance and build confidence
among industrial factories and general public that will be using the services.
The General Environmental Conservation Company Limited was established for the propose of setting up industrial
waste disposal service center. The Ministry of industry and G.C. Holding Company Limited (At present known as Neung
Din Company Limited.) had signed an agreement as joint venture in the General Environmental Conservation Company
Limited on 11th November 1994. For the past year the Company had significant changed and development as follow :
Year 1996
On April, the Company had entered into an industrial land
leasing contract in the Map Ta Phut Industrial Estate with
the Industrial Estate Authority of Thailand for a period of 30
years, commencing from 2nd May 1996 to 1st May 2026.

Year 2001
On March, The Company signed a land expansion leasing
contract with the Industrial Estate Authority of Thailand for Map
Ta Phut Industrial Estate with the period of 30 years,
commencing from 5th March 2001 to 4th March 2031.

On October, the Company had signed a contract with
Department of Industrial Work for rental and operation rights
in Samae Dum Industrial Waste Disposal Centre and
Environmental Research and Development Centre. The Ministry
of Industry allowed the rental period of 10 years, commencing
from 1st October 1996 to 30th September 2006, to operate in
the wastewater treatment system, stabilization system and the
secure landfill.

On September, the Company registered the change in par
value from 10 baht into 1 Baht. Then, the Company has
registered capital of 700 million baht divided into 700 million
ordinary shares with par value of 1 baht per share.

Year 1997
On May, the Company started operating in the stabilization
system. Mixed fuel system and landfill hazardous waste Map
Ta Phut Industrial Waste Disposal Center which is located in
Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.
In August, the Company registered into public company
limited to be in accordance with the agreement stated in the
joint venture contract which specified that the Company must
convert into public company limited within 3 years
commencing from the date the contract was signed. This
also includes registering Company assets into the Stock
Exchange of Thailand.
Year 2000
On September, the Company registered its assets into the
Stock Exchange of Thailand with registered capital of 700
million baht. This comprises of 70 million ordinary shares
with par value of 10 baht per share.

Year 2002
On January, The Company proceed with treasury stock project
in the amount of 70 million shares at a price of 1.60 baht
per share, totaling 112 million baht.
Year 2003
On September, The company sold existing ordinary shares
from the treasury stock by offering to general shareholders
in the amount of 70 million shares at a price of 1.80 baht
per share, totaling 126 million baht.
On November, the Company increased its registered capital
from 700 million baht into 900 million baht by issuing new
ordinary shares at the amount of 200 million shares with par
value of 1 baht per share. The offering price is 2.50 baht per
share which is the total of 500 million baht. This was offered
to private placement investor.
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ปีี 2548
เดืือนเมษายน บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มเติิมวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ
ตามมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้บริิษััทฯ ดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ ในด้้านซื้้อ� ขาย และพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และเริ่่ม� ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้แก่่ โครงการเอเซีียคอมเมอร์์เชีียล 1
ตั้้�งอยู่่�ในเขตบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

ปีี 2559
เดืือนพฤษภาคม บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการลดทุุนจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ
จากเดิิม 2,230 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียน 1,092 ล้้านบาท
โดยการยกเลิิกหุ้้�นสามััญที่่�ยัังไม่่ได้้ออกจำำ�หน่่ายให้้แก่่บุุคคล
ในวงจำำ�กััด จำำ�นวน 1,138 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
จากนั้้�นได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนบริิษััทฯ จาก 1,092 ล้้านบาท
เป็็นทุุนจดทะเบีียน 1,190 ล้้านบาท โดยออกหุ้้�นสามััญใหม่่จำำ�นวน
ปีี 2549
98 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท เพื่่�อรองรัับการปรัับสิิทธิิ
เดืือนกัันยายน บริิษัทั ฯ ได้้ลงนามต่่ออายุุสัญั ญาเช่่าและให้้ใช้้สิทิ ธิิ ของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ครั้้�งที่่� 1
ในการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรมแสมดำำ� และ
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี เดืือนกัันยายน บริิษัทั ฯ ได้้ลงนามต่่ออายุุสัญั ญาเช่่าและให้้ใช้้สิทิ ธิิ
กัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม ออกไปอีีก ในการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรมแสมดำำ� และ
10 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2549 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี
2559
กัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม ออกไปอีีก
10 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2559 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน
ปีี 2550
2569
บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดตััวโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ ทาวน์์เฮ้้าส์์บ้า้ นนวรััตน์์
(รััตนาธิิเบศร์์-บางบััวทอง) และโครงการบางบััวทองโฮมออฟฟิิศ ปีี 2560
จัังหวััดนนทบุุรีี
เดืือนพฤษภาคม บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการเพิ่่ม� ทุุนจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ
จาก 1,190 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียน 1,428 ล้้านบาท โดยออก
ปีี 2552
หุ้้�นสามััญใหม่่จำำ�นวน 238 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดตััวโครงการคอนโดมิิเนีียมเดอะเพลนเนอรี่่� ตั้้�งอยู่่� เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ครั้้�งที่่� 2
ในเขตคลองสาน กรุุงเทพมหานคร
ปีี 2561
ปีี 2557
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดดำำ�เนิินการในระบบผลิิตเชื้้อ� เพลิิง
เดืือนพฤษภาคม บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการเพิ่่ม� ทุุนจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ ผสมจากกากอุุตสาหกรรมไม่่อัันตราย SRF ที่่�ศููนย์์บริิการกำำ�จััด
จากเดิิม 900 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียน 1,080 ล้้านบาท โดยออก กากอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
หุ้้�นสามััญใหม่่จำำ�นวน 180 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ครั้้�งที่่� 1
เดืือนพฤษภาคม บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการลดทุุนจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ
จาก 1,428 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียน 1,122 ล้้านบาท โดยตััด
เดืือนมิิถุุนายน บริิษััทฯ ได้้เปิิดตััวโครงการอาคารชุุดพัักอาศััย หุ้้�นสามััญที่่�หมดอายุุและยัังไม่่ได้้จำ�ำ หน่่ายออก
บีี-ลีีฟ ตั้ง้� อยู่่�ในเขตปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี และโครงการอาคาร
พาณิิชย์์ร่ว่ มสมััย ซีี-สเปซ สามโคก ตั้ง้� อยู่่�ในเขตสามโคก จัังหวััด ปีี 2562
ปทุุมธานีี
สำำ�หรัับในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาสำำ�คััญ
รวมถึึงการได้้รัับรางวััล ประกาศนีียบััตร และได้้รัับการประเมิิน
ปีี 2558
จากหน่่วยงานต่่างๆ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ปิิ ด ดำำ� เนิิ น การหลุุ ม ฝัั ง กลบกากของเสีี ย ไม่่
เดืือนมีีนาคม บริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนบริิษััทฯ
อัันตราย ที่่�ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
จากเดิิม 1,080 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียน 2,230 ล้้านบาท
จัั ง หวัั ด ราชบุุ รีี ตามหนัั ง สืืออนุุ ญ าตของกรมโรงงาน
โดยออกหุ้้�นสามััญใหม่่จำ�ำ นวน 1,150 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่ตร
� าไว้้หุ้้�นละ
อุุตสาหกรรม ลงวัันที่่� 7 มีีนาคม 2562
1 บาท เสนอขายในราคาหุ้้�นละ 2.00 บาท รวมเป็็นเงิิน 2,300
บริิษััทฯ ได้้รัับคะแนนประเมิิน CG ในระดัับ “ดีีมาก” (4 ดาว)
ล้้านบาท โดยเสนอขายให้้แก่่นัักลงทุุนซึ่่�งเป็็นบุุคคลในวงจำำ�กััด
จากผลสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััท จดทะเบีียนใน
(Private Placement)
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2562 ของสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
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Year 2004
On September, the Company had made additional contract
amendment for land lease and operation rights for Samaedum
Industrial Waste Disposal and Environmental Research and
Development, Ratchaburi with the Department of Industrial
Works, The Ministry of Industry. The agreement specified
that the Company has the rights to operates and utilizes in
the expansion section of Samaedum centre, commencing
from 1st October 2004 to 30th September 2006.
Year 2005
On April, the Company added its objectives according to the
resolution of the shareholders’ meeting in order to offer an
opportunity to the Company to engage in the business of
buying, selling and developing real estate and start operating
real estate business such as Asia Commercial 1 Project,
located in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province.
Year 2006
On September, the Company had signed a contract with the
Department of Industrial Works, the Ministry of Industry on
lease extension and operation rights for Samaedum Industrial
waste Disposal and Environmental research and Development.
The extension is for a 10 years period commencing from
the 1st of October 2006 to the 30th September 2016.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Year 2015
On May, the Company increased its registered capital from
1,080 million baht into 2,230 million baht by issuing new
ordinary shares at the amount of 1,150 million shares with
par value of 1 baht per share. The offering price is 2.00 baht
per share which is the total of 2,300 million baht. This was
offered to private placement investor.
Year 2016
On May, the Company decreased its registered capital from
2,230 million Baht to 1,092 million Baht by cancelling unissued
ordinary shares in total of 1,138 million shares with par value
of 1 Baht per share to PP Afterwards, its registered capital
increased from 1,092 million Baht to 1,190 million Baht by
issuing 98 million new ordinary shares with par value of
1 Baht per share in order to support the adjustment of right
exercise of warrant holders No.1.
On September, the Company signed to renew the leasing and
licensing agreement for operations of Samae Dum Industrial
Waste Disposal Center and Research & Development Centre
for Environmental Preservation, Ratchaburi, with Department
of Industrial Works for a period of 10 years from October 1,
2016 to September 30, 2026.

Year 2017
On May, the Company increased registered capital from
Year 2007
The Company launched the real estate project, namely, 1,190 million baht to 1,428 million baht by issuing 238 million
Baan Nawarat Townhouse (Rattanathibet-Bang Bua Thong) new common shares with a par value of 1 baht to support
and Bang Bua Thong Home Office Project, Nonthaburi the rights of holders of No. 2 warrants.
Province.
Year 2018
On February, the Company had launched the Solid Recoverd
Year 2009
The Company launched the condominium project, namely, Fuel System (SRF) at the Map Ta Phut Industrial Waste
Management Service Center.
The Plenary, located at Khlong San, Bangkok.
On May, the Company decrease the registered capital of
Year 2014
On May, the Company increased its registered capital from the company from 1,428 million Baht to 1,122 million Baht
900 million baht into 1,080 million baht by issuing new by cancelling the expired and unissued ordinary shares.
ordinary shares at the amount of 180 million shares with par
value of 1 baht per share to be reserved for the exercise of
rights by holders of Warrant No.1.
On June, the Company launched the B-Live residential
condominium project, located in Pak Kret District, Nonthaburi
Province, and the Contemporary Commercial Building
Project, namely, C-Space Sam Khok, located in Sam Khok
District, Pathum Thani Province.
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

	ศููนย์์แสมดำำ� เลขทะเบีียนโรงงาน 3-101-2/38 ได้้รับั มาตรฐาน
โรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทอง” ภายใต้้
โครงการพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการจััดการของเสีีย
อัั น ตรายภาคอุุ ตส าหกรรม ประจำำ�ปีี ง บประมาณ 2562
ประเภทกิิจกรรม ปรัับคุุณภาพของเสีียรวม (บำำ�บัดั น้ำำ��เสีียรวม
สำำ�หรัับน้ำำ��เสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรม) จากกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม
	ศูู น ย์์ แ สมดำำ� เลขทะเบีี ย นโรงงาน 3-101-1/47 ได้้ รัั บ
ประกาศนีียบััตรมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาศัักยภาพโรงงาน
จััดการกากอุุตสาหกรรม ภายใต้้โครงการพััฒนาและยกระดัับ
ผู้้�ประกอบการจััดการของเสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562 ประเภทกิิจกรรม ปรัับคุุณภาพ
ของเสีียรวม (บำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมสำำ�หรัับน้ำำ��เสีียจากโรงงาน
อุุตสาหกรรม) จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
	ศููนย์์ราชบุุรีี เลขทะเบีียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ ได้้รัับ
มาตรฐานโรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทอง”
ภายใต้้โครงการพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการจััดการของ
เสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562
ประเภทกิิจกรรม ฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�เป็็น
ของเสีียอัันตราย จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
	ศููนย์์มาบตาพุุด เลขทะเบีียนโรงงาน น.101-1/2540-ญนพ.
ได้้รัับมาตรฐานโรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม “ระดัับ
เหรีียญทอง” ภายใต้้โครงกาพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการ
จััดการของเสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีงี บประมาณ
2562 ประเภทกิิจกรรม ทำำ�เชื้้�อเพลิิงเหลวผสม (Liquid
Blending) จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
	ศููนย์์มาบตาพุุด ได้้รัับการรัับรองระบบบริิหารงานคุุณภาพ
ISO 9001: 2015 ออกให้้ ณ วัันที่่� 11 มกราคม 2562 มีีผล
ถึึงวัันที่่� 10 มกราคม 2565
	ศููนย์์มาบตาพุุด ได้้รับั การรัับรองระบบการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม
ISO14001: 2015 ออกให้้ ณ วัันที่่� 24 มกราคม 2562 มีีผล
ถึึงวัันที่่� 24 มกราคม 2565
	ศููนย์์มาบตาพุุด ได้้รัับรางวััลโรงงานดีีเด่่น (ธงขาวดาวเขีียว)
จากโครงการการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในการ
กำำ�กัับโรงงาน จากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ออกให้้ ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2562

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

	ศููนย์์แสมดำำ�และศููนย์์ราชบุุรีี ได้้รัับการรัับรองระบบบริิหาร
งานคุุณภาพ ISO 9001: 2015 ออกให้้วันั ที่่� 9 กัันยายน 2560
มีีผลถึึงวัันที่่� 8 กัันยายน 2563
	ศููนย์์แสมดำำ�และศููนย์์ราชบุุรีี ได้้รับั การรัับรองระบบการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม ISO14001: 2015 ออกให้้ ณ วัันที่่� 14 ตุุลาคม
2560 มีีผลถึึงวัันที่่� 13 ตุุลาคม 2563
	ศููนย์์แสมดำำ�และศููนย์์ราชบุุรีี ได้้รัับการรัับรองระบบการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย มอก. 18001-2554 ออก
ให้้ณ วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2561 มีีผลถึึงวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2564
	ศููนย์์แสมดำำ�และศููนย์์ราชบุุรีี ได้้รัับการรัับรองระบบการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย BS OHSAS 18001:2007
ออกให้้ ณ วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2561 มีีผลถึึงวัันที่่� 25 ธัันวาคม
2564
	ศููนย์์แสมดำำ� ศููนย์์ราชบุุรีี และศููนย์์มาบตาพุุด ได้้รัับการ
รัับรอง อุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green
System) จากการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ
มีีการติิดตามประเมิินผลและทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจากกระทรวงอุุตสาหกรรม ออกให้้ ณ วัันที่่� 22
มีีนาคม 2562
	ศูู น ย์์ ร าชบุุ รีี ได้้ รัั บ การรัั บ รองการเป็็ น ผู้้�บำำ�บัั ด และกำำ�จัั ด
สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุทีุ่่ �ไม่่ใช้้แล้้วเพื่่อ� การอนุุญาตนำำ�สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือ
วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วออกนอกบริิเวณโรงงานแบบอััตโนมััติิผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (วิิธีกี ารกำำ�จัดั 072 และ 073) มีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้�งแต่่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึึง 7 พฤษภาคม 2564
	ศููนย์์มาบตาพุุด ได้้รัับการรัับรองการเป็็นผู้้�บำำ�บััดและกำำ�จััด
สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุทีุ่่ �ไม่่ใช้้แล้้วเพื่่อ� การอนุุญาตนำำ�สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือ
วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วออกนอกบริิเวณโรงงานแบบอััตโนมััติิผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (วิิธีีการกำำ�จััด 042) มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
16 ตุุลาคม 2562 ถึึง 15 ตุุลาคม 2565

ANNUAL REPORT 2020

Year 2019
For the year 2019, the Company had significant changes
and developments. In addition, it was also awarded various
rewards and certificates and assessed by agencies as follows;
The company started the operation of Sanitary Landfill
at the Research and Development Center for Environment
Conservation in Ratchaburi Province according to the
license issued by the Department of Industrial Works
dated March 7, 2019.
The Company achieved the CG scores of “Very Good”
(4 stars) from the 2019 Corporate Governance Survey
of Thai Listed Companies operated by Thai Institute of
Directors (IOD).
Samae Dam Center with Factory Registration No. 3-1012/38 achieved the Standards of Industrial Waste
Treatment Factory in the “Gold Medal Level” under the
Project of Development and Improvement of Hazardous
Waste Treatment Entrepreneurs in Industry Sector for
the Fiscal Year 2019 in the category of Overall Waste
Quality Adjustment Activities (Overall Industrial Factory
Wastewater Treatment) from the Department of Industrial
Works.
Samae Dam Center with Factory Registration No. 3-1011/47 was awarded the certificate of Commitment to
Competence Development of Industrial Waste Treatment
Factory under the Project of Development and
Improvement of Hazardous Waste Treatment
Entrepreneurs in Industry Sector for the Fiscal Year 2019
in the category of Overall Waste Quality Adjustment
Activities (Overall Industrial Factory Wastewater
Treatment) from the Department of Industrial Works.
Ratchaburi Center with Factory Registration No. 3-10514/47 Ror.Bor. achieved the Standards of Industrial
Waste Treatment Factory in the “Gold Medal Level”
under the Project of Development and Improvement of
Hazardous Waste Treatment Entrepreneurs in Industry
Sector for the Fiscal Year 2019 in the category of
Hazardous Waste or Unused Material Landfills from the
Department of Industrial Works.
Map Ta Phut Center with Factory Registration No. Nor.
101-1/2540-YorNorPhor. achieved the Standards of
Industrial Waste Treatment Factory in the “Gold Medal
Level” under the Project of Development and Improvement
of Hazardous Waste Treatment Entrepreneurs in Industry
Sector for the Fiscal Year 2019 in the category of Liquid
Blending Activity from the Department of Industrial Works.
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Map Ta Phut Center was certified for Quality Management
System ISO 9001: 2015, issued on January 11, 2019,
and effective until January 10, 2022.
Map Ta Phut Center was certified for Environment
Management System ISO 14001: 2015, issued on
January 24, 2019, and effective until January 24, 2022.
Map Ta Phut Center was awarded the Outstanding
Factory (White Flag, Green Star) from the Project of
Public Participation Promotion for Factory Supervision
by the Industrial Estate Authority of Thailand issued on
February 2, 2019.
Samae Dam Center and Ratchaburi Center were certified
for Quality Management System ISO 9001: 2015, issued
on September 9, 2017, and effective until September 8,
2020.
Samae Dam Center and Ratchaburi Center were certified
for Environmental Management System ISO14001: 2015,
issued on October 14, 2017, and effective until October
13, 2020.
Samae Dam Center and Ratchaburi Center were certified
for Occupational Health and Safety System TIS. 180012011. issued on December 26, 2018, and effective until
December 25, 2021.
Samae Dam Center and Ratchaburi Center were certified
for BS Occupational Health and Safety System, issued
on December 26, 2018, and effective until December 25,
2021.
Samae Dam Center, Ratchaburi Center and Map Ta Phut
Center were certified for Green Industry, Level 3,Green
System from systematic environmental management,
follow-up, evaluation and review for continuous
development by the Ministry of Industry, issued on March
22, 2019.
Ratchaburi Center was certified as a licensed operator
of treatment and disposal of waste or unused materials
for transporting waste or unused materials out of the
factory automatically via electronic systems. (072 and
073 Disposal Method), effective from May 8, 2018 to
May 7, 2021.
Map Ta Phut Center was certified a licensed operator of
treatment and disposal of waste or unused materials for
transporting waste or unused materials out of the factory
automatically via electronic systems. (042 Disposal
Method), effective from October 16, 2019 to October 15,
2022.
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ปีี 2563
สำำ�หรัับในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาสำำ�คััญ
รวมถึึงการได้้รัับรางวััล ประกาศนีียบััตร และได้้รัับการประเมิิน
จากหน่่วยงานต่่างๆ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) เลขทะเบีียน
โรงงาน 3-101-2/38 ได้้รัับมาตรฐานโรงงานจััดการกาก
อุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทองแดง” ประกอบกิิจกรรม :
ปรัับคุุณภาพของเสีียรวม (บำำ�บัดั น้ำำ��เสีียรวมสำำ�หรัับน้ำำ��เสีียจาก
โรงงานอุุตสาหกรรม)
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) เลขทะเบีียน
โรงงาน 3-101-1/47 ได้้ รัั บ มาตรฐานโรงงานจัั ด การ
กากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทองแดง” ประกอบกิิจกรรม :
ปรัับคุุณภาพของเสีียรวม (บำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียรวมสำำ�หรัับน้ำำ��เสีียจาก
โรงงานอุุตสาหกรรม)
	ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััด
ราชบุุรีี เลขทะเบีียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ ได้้รับั มาตรฐาน
โรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทอง” ประกอบ
กิิจกรรม : ฝัังกลบสิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุทีุ่่ �ไม่่ใช้้แล้้วที่่�เป็็นของเสีีย
อัันตราย
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี ได้้รัับ
การรัับรองระบบบริิหารงานคุุณภาพตามมาตรฐานเลขที่่�
มอก. 9001-2559 (ISO 9001 : 2015) ออกให้้ ณ วัันที่่� 9
กัันยายน 2563 มีีผลถึึงวัันที่่� 8 กัันยายน 2566 โดยสถาบััน
รัับรองมาตรฐานไอเอสโออุุตสาหกรรมพััฒนามููลนิิธิิ
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี ได้้รัับ
การรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานเลขที่่�
มอก. 14001-2559 (ISO 14001 : 2015) ออกให้้ ณ วัันที่่�
14 ตุุลาคม 2563 มีีผลถึึงวัันที่่� 13 ตุุลาคม 2566 โดยสถาบััน
รัับรองมาตรฐานไอเอสโออุุตสาหกรรมพััฒนามููลนิิธิิ

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี ได้้รัับ
การรัับรองระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ตามมาตรฐานเลขที่่� มอก. 45001-2561 (ISO 45001 : 2018)
ออกให้้ ณ วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563 มีีผลถึึงวัันที่่� 21 ตุุลาคม
2566 โดยสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโออุุตสาหกรรม
พััฒนามููลนิิธิิ
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี ได้้รัับ
การรัับรองระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ตามมาตรฐานเลขที่่� มอก. 18001-2554 ออกให้้ ณ วัันที่่� 22
ตุุลาคม 2563 มีีผลถึึงวัันที่่� 21 ตุุลาคม 2566 โดยสถาบััน
รัับรองมาตรฐานไอเอสโออุุตสาหกรรมพััฒนามููลนิิธิิ
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�), ศููนย์์วิิจััยและ
พััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี ได้้รัับการ
รัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green
System) การบริิหารจััดการสิ่ง่� แวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการ
ติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม ออกให้้ ณ วัันที่่� 24 ธัันวาคม
2563 มีีผลถึึงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2566
	ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััด
ราชบุุรีี ได้้รัับการรัับรองการเป็็นผู้้�บำำ�บััดและกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกููล
หรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วเพื่่�อการอนุุญาตนำำ�สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�
ไม่่ ใช้้แล้้วออกนอกบริิเวณโรงงานแบบอััตโนมััติิผ่่านระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (วิิธีีการกำำ�จััด 072 และ 073) มีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้�งแต่่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึึง 7 พฤษภาคม 2564
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Year 2020
In 2020, the Company had significant changes and
developments, including awards and certificates, and was
assessed by any departments. The details are as follows;
The Industrial Waste Disposal Service Center (Samae
Dam), Factory Registration No. 3-101-2/38, was awarded
the standard of industrial waste management factory,
“Bronze Medal Level” Activity, which operated the activity:
Adjustment of Quality of Total Waste (Total wastewater
treatment for industrial wastewater).
The Industrial Waste Disposal Service Center (Samae
Dam), Factory Registration No. 3-101-1/47, was awarded
the standard of industrial waste management factory,
“Bronze Medal Level” Activity, which operated the activity:
Adjustment of Quality of Total Waste (Total wastewater
treatment for industrial wastewater).
The Research and Development Center for Environmental
Conservation, Ratchaburi Province, Factory Registration
No. 3-105-14/47 RorBor., was awarded the standard of
industrial waste management factory, “Gold Medal Level”
Activity, which operated the activity: Landfill of Hazardous
Wastes or Unused Materials
The Industrial Waste Disposal Service Center (Samae
Dam) and the Research and Development Center for
Environmental Conservation, Ratchaburi Province, have
been certified for the quality management system in
accordance with TIS 9001-2556 (ISO 9001: 2015) issued
on September 9, 2020, which is valid until September
8, 2023, by Management System Certification Institute
(Thailand), Foundation for Industrial Development.
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The Industrial Waste Disposal Service Center (Samae Dam)
and the Research and Development Center for
Environmental Conservation, Ratchaburi Province, have
been certified for the environmental management system
in accordance with TIS 14001-2559 (ISO 14001: 2015)
issued on October 14, 2020, which is valid until October
13, 2023, by Management System Certification Institute
(Thailand), Foundation for Industrial Development.
The Industrial Waste Disposal Service Center (Samae
Dam) and the Research and Development Center for
Environmental Conservation, Ratchaburi Province, have
been certified for the occupational health and safety
management system in accordance with TIS 18001-2554
issued on October 22, 2020, which is valid until October
21, 2023, by Management System Certification Institute
(Thailand), Foundation for Industrial Development.
The Industrial Waste Disposal Service Center (Samae
Dam) and the Research and Development Center for
Environmental Conservation, Ratchaburi Province, have
been certified for Green Industry Level 3, Green System,
Systematic Environmental Management. There is a
follow-up, evaluation, and review for continuous
development from the Ministry of Industry. It was issued
on December 24, 2020 and valid until December 23,
2023.
The Research and Development Center for Environmental
Conservation, Ratchaburi Province, has been certified
as a treatment and disposal of wastes or unused materials
for the purpose of permission of the automatic removal
of wastes or unused materials out of the factory site via
electronic method (Disposal Methods 072 and 073),
effective from May 8, 2018 to May 7, 2021.
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�

กระทรวงอุุตสาหกรรม

13.37%

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

เอกชน

1.34%

85.29%

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อ
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
99.99%
บริิษััท เอเชีีย
พััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด

99.99%

99.99%

บริิษััท อิินดััสเทรีียล
เวสต์์เมเนจแมนท์์
(เอเชีีย) จำำ�กััด

99.99%

บริิษััท เจนโก้้
รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด

59.99%

บริิษััท เจนโก้้
พลัังงานสะอาด จำำ�กััด

บริิษััท เจนโก้้
โอตานิิ จำำ�กััด

ตารางโครงสร้้างและสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ชื่่�อบริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

บมจ.บริิหารและพััฒนา ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการบำำ�บััดและ
เพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม กำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
ประกอบกิิจการซื้้�อขาย และ
บริิษััท เอเซีียพััฒนา
แลนด์์ จำำ�กััด
พััฒนาที่่�ดิินหรืืออสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ ประกอบกิิจการให้้บริิการบำำ�บััดและ
เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย)
กำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรม
จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้
ประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าจาก
รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
พลัังงานทดแทน
บริิษััท เจนโก้้ พลัังงาน ประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าจาก
สะอาด จำำ�กััด
พลัังงานทดแทน
ประกอบกิิจการโรงงงาน Pretreatment
บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ
น้ำำ��เสีียชุุบโลหะ
จำำ�กััด
หมายเหตุุ ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1,122,297,625

มููลค่่าหุ้้�น
ต่่อหน่่วย
(บาท)
1

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
(%)
-

630,000,000

530,000,000

10

99.99

IWMA

200,000,000

200,000,000

10

99.99

GR

50,000,000

14,000,000

10

99.99

GC

50,000,000

14,000,000

10

99.99

GO

30,000,000

30,000,000

10

59.99

ชื่่�อย่่อ

ทุุนจดทะเบีียน
(บาท)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

GENCO

1,122,297,625

AP
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

The Company Group’s Shareholder Structure

The shareholding structure of General Environmental Conservation (Public) Company Limited as at December 31, 2020
is as follows;

Industrial Estate Authority of
Thailand

Ministry of Industry

13.37%

Private Sector

1.34%

85.29%

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
99.99%

99.99%

Asia Patana Land
Co., Ltd.

99.99%

Industrial Waste
Management
(Asia) Co., Ltd.

99.99%

Genco Renewable
Co., Ltd.

59.99%

Genco Clean
Energy Co., Ltd.

Genco Otani
Co., Ltd

The Company Group’s Shareholder Structure Table
Name

Type of Business

General Environmental
Industrial Waste Treatment and
Conservation Plc.
Disposal Service
Asia Patana Land Co., Ltd. Engaging in the real estate
business
Industrial Waste
Industrial waste treatment and
Management (Asia)
disposal service
Co., Ltd.
Genco Renewable
Develop and operate renewable
Co., Ltd.
energy power plant business
Genco Clean Energy Co., Develop and operate renewable
Ltd.
energy power plant business
Genco Otani Co., Ltd.
Industrial Wastewater treatment
Remarks Information as of December 31, 2020

Initials
GENCO

Par value
Paid up capital per
(%) Of
share Shareholding
(Baht)
(Baht)
1,122,297,625
1,122,297,625
1
-

Registered
capital (Baht)

AP

630,000,000

530,000,000

10

99.99

IWMA

200,000,000

200,000,000

10

99.99

GR

50,000,000

14,000,000

10

99.99

GC

50,000,000

14,000,000

10

99.99

GO

30,000,000

30,000,000

10

59.99
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โครงสร้างรายได้
Income Structure
โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ตั้้�งแต่่ปีี 2561 - 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
สายผลิิตภััณฑ์์/กลุ่่�มธุุรกิิจ

รายได้้ค่่าบริิการจากธุุรกิิจบำำ�บััด
และกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
รายได้้จากการขายในธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้อื่่�นๆ

ดำำ�เนิินการ
โดย

% การ
ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทฯ

GENCO

-

GENCO
AP
GENCO
AP
IWMA
GR
GC

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

รวม
หมายเหตุุ GENCO
AP
IWMA
GR
GC

ปีี 2563
รายได้้

ปีี 2562
รายได้้

%

206,453 71.7

258,682

86.8 266,721

54.2

6,932 2.4
29,735 10.3
26,156 9.1
15,260 5.3
1,964 0.7
1,340 0.5
12 0.0

13,453
10,570
4,584
8,479
2,184
30
52

4.5 19,024
3.6 17,008
1.5 142.698
2.9 43.581
0.7
3.781
0.0
12
0.0
21

3.9
3.4
29.0
8.8
0.7
0.0
0.0

%

ปีี 2561
รายได้้

%

287,852 100.0 298,034 100.0 492,846 100.0
หมายถึึง
หมายถึึง
หมายถึึง
หมายถึึง
หมายถึึง

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิิล จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด

จำำ�แนกประเภทของรายได้้ตามกลุ่่�มธุุรกิิจในปีี 2563
(หน่่วย: พัันบาท)

รายได้้ค่่าบริิการ
จากธุุรกิิจบำำ�บััด และ
กำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรม

206,453
(71.7%)
รายได้้จาก
การขายในธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์

36,667

(12.7%)

รายได้้อื่่�น

44,732
(15.6%)
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INCOME STRUCTURE FROM THE OPERATION OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES FOR THE YEARS 2018 - 2020
AS FOLLOWS :
(Unit: Thousand)
% OF SHARES
OPERATED HELD BY THE 2020
PRODUCT LINE/TYPE OF BUSINESS
BY
COMPANY INCOME

Revenue from Service-Industrial
Waste Treatment Service
Revenue from Sales-Real Estate
Development Business
Other Income

GENCO

-

GENCO
AP
GENCO
AP
IWMA
GR
GC

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

รวม
Note : GENCO :
AP :
IWMA :
GR :
GC :

%

2019
INCOME

%

2018
INCOME

206,453 71.7 258,682 86.8 266,721
6,932 2.4
29,735 10.3
26,156 9.1
15,260 5.3
1,964 0.7
1,340 0.5
12 0.0

13,453
10,570
4,584
8,479
2,184
30
52

4.5 19,024
3.6 17,008
1.5 142.698
2.9 43.581
0.7 3.781
0.0
12
0.0
21

%

54.2
3.9
3.4
29.0
8.8
0.7
0.0
0.0

287,852 100.0 298,034 100.0 492,846 100.0
General Environmental Conservation Public Company Limited
Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia) Co.,Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co., Ltd.

CLASSIFIELD BY TYPE OF SERVICE INCOME FOR THE YEAR 2020
(Unit: Thousand Baht)

REVENUE FROM
SERVICE-INDUSTRIAL
WASTE TREATMENT
SERVICE

206,453
(71.7%)
Revenue from
Sales-Real Estate
Development
Business

36,667

(12.7%)

Other Income

44,732
(15.6%)

31

32

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ธุุรกิิจการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ เป็็นการให้้บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรมทั้้�งที่่�เป็็นอัันตรายและไม่่เป็็นอัันตราย ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการจััดเก็็บ รวบรวม และขนส่่งกากของเสีียเพื่่�อนำำ�ไปบำำ�บััดหรืือกำำ�จััด บริิษััทฯ มีีศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม ได้้แก่่
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ� /ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี (“ศููนย์์แสมดำำ�”) และศููนย์์
บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด (“ศููนย์์มาบตาพุุด”) ลัักษณะการให้้บริิการ มีีดัังนี้้�
1) 	ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์
2)	ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
(Laboratory Analysis)
(Wastewater Treatment System)
บริิษััทฯ ได้้ให้้บริิการตรวจวิิเคราะห์์คุุณสมบััติิของเสีียโดย
เป็็นการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียหรืือกากตะกอนที่่�เป็็นของเหลวที่่�เกิิด
เก็็บจากตััวอย่่างของเสีียจากโรงงานลููกค้้ามาทำำ�การตรวจ
จากโรงงานชุุบโลหะ โรงงานฟอกย้้อม และโรงงานอุุตสาห
วิิเคราะห์์ในห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์ เพื่่�อหาคุุณสมบััติิและ
กรรมอื่่น� ๆ โดยนำำ�เอาน้ำำ��เสีียผ่่านกระบวนการบำำ�บัดั ด้้วยวิิธีี
วิิธีีการบำำ�บััดและกำำ�จััดมลพิิษที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งที่่�เป็็นอัันตรายหรืือ
เคมีี-ฟิิสิิกส์์และชีีวภาพ จนกว่่าจะได้้เกณฑ์์มาตรฐานตาม
ไม่่เป็็นอัันตรายโดยวิิเคราะห์์ทั้้�งกายภาพและเคมีี รวมทั้้�ง
ที่่�กรมโรงงานอุุตสาหกรรมกำำ�หนดไว้้ ส่่วนกากตะกอนที่่�
ควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารของศููนย์์บำำ�บัดั
เกิิดจากการบำำ�บััดจะถููกนำำ�ไปปรัับเสถีียรและฝัังกลบ
และกำำ�จัดั กากของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� จััดการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั อย่่าง
ถููกต้้องไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและ 3)	ระบบปรัับเสถีียร
ความปลอดภััยของชุุมชน ทั้้�งนี้้�ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์ขอ
(Stabilization System)
งบริิษััทฯ ได้้ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรมอย่่าง
เป็็นการทำำ�ลายฤทธิ์์�กากของเสีียที่่�เป็็นพิิษ แล้้วเปลี่่�ยนให้้
ถููกต้้องและได้้มาตรฐาน
สารที่่� ผ่่ า นการทำำ� ลายพิิ ษ แล้้ ว กลายสภาพเป็็ น ของแข็็ ง
วััตถุปร
ุ ะสงค์์คืือทำำ�ให้้เกิิดการยึึดเกาะทางเคมีีของสารพิิษที่่�
เป็็นองค์์ประกอบอยู่่�ในกากของเสีีย เพื่่�อยัับยั้้�งการแพร่่
กระจายไปสู่่�สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และยัั ง เป็็ น การเปลี่่� ย นแปลง
คุุณสมบััติิทางฟิิสิิกส์์ของเสีียเพื่่�อทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการจััดเก็็บ
และฝัังกลบ โดยของเสีียที่่�ผ่า่ นกระบวนการปรัับเสถีียรแล้้ว
จะถููกนำำ�ไปฝัังกลบต่่อไป
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INDUSTRIAL WASTE TREATMENT AND
DISPOSAL BUSINESS

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

2) WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
The treatment process for waste water or liquid sludge
from electroplating factory, dyeing factory and other
industrial factories. The waste shall be treated by
chemical-physic and biological processes until meet
the standard of industrial waste water treatment. For
sludge that left from the treatment will be sent to
stabilization process and the depositing in the secure
landfill later.

The Company’s principal business is offering services in
treating and disposing of both hazardous and Non-hazardous
industrial waste, as well as offering services in collecting,
storing and transporting industrial waste. The Company has
two Industrial waste disposal Facilities which are Samaedum
Waste Disposal Center/Research and Development for
Environmental Preservation Center (“Samaedum Facility”)
and Map Ta Phut Waste industrial Disposal Facility (“Map
Ta Phut Facility”).
3) STABILIZATION SYSTEM
Stabilization System is the processes which detoxicate
1) LABORATORY ANALYSIS
hazardous waste and converted that substance into
The Company provides services to analyze the chemical
solid. The purpose of this process is to allow the
and physical properties of waste samples taken from
chemical bonding of hazardous waste, to contain it
the customer’s factories. Testing of both hazardous
from spreading out to the environment as well as to
and non-hazardous wastes is necessary in order to
change physical properties of the waste to make it
identify which processes and operations the Industrial
suitable for landfill. In which the waste that had gone
Waste Management Plant must undertake for safely
through the process of stabilization will then be buried
and effectively neutralize wastes in order to protect the
into the secure landfill.
environment. The company’s own laboratory is
completely staffed and equipped, is lawfully registered
with the Department of Industrial Works and meets all
applicable industrial standards.
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4)	ระบบฝัังกลบ
7)	ระบบการขนส่่ง
(Landfill System)
(Transportation)
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีการเปิิดดำำ�เนิินการทั้้�งหลุุมฝัังกลบกาก
เป็็นการให้้บริิการจััดเก็็บและขนส่่งกากของเสีีย บริิษัทั ฯ ใช้้
ของเสีียไม่่อัันตราย (Sanitary Landfill) และหลุุมฝัังกลบ
ยานพาหนะที่่�ได้้รับั การออกแบบสำำ�หรัับการบรรทุุกกากของ
กากของเสีียอัันตราย (Secured Landfill) ซึ่่�งกากของเสีีย
เสีียประเภทต่่างๆ โดยเฉพาะ ยานพาหนะทุุกคัันจะมีีผ้้าใบ
จะผ่่านกระบวนการปรัับเสถีียรและทำำ�ให้้เป็็นของแข็็งก่่อน
ปิิดคลุุมมิิดชิิดตามมาตรฐานการขนส่่ง นอกจากนี้้พนั
� กั งาน
นำำ�ไปฝัังกลบ สำำ�หรัับการก่่อสร้้างหลุุมฝัังกลบกากของเสีีย
ขัับรถทุุกคนได้้ผ่่านการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย และ
อัันตราย บริิษััทฯได้้นำำ�เทคโนโลยีีและการออกแบบให้้เป็็น
ได้้รัับใบอนุุญาตประเภท 4 จากกรมการขนส่่งทางบก มีี
หลุุมฝัังกลบอย่่างปลอดภััยซึ่่�งสามารถป้้องกัันมิิให้้น้ำ��ำ และ
ระบบการควบคุุ ม การขนส่่ ง ด้้ ว ยใบกำำ�กัั บ การขนส่่ ง
กากของเสีียที่่�อยู่่�ในหลุุมสามารถซึึมออกไปสู่่�ภายนอกได้้
(Manifest) ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจากกรมโรงงาน
หลุุมฝัังกลบอย่่างปลอดภััยนี้้จ� ะแตกต่่างกัับหลุุมฝัังกลบขยะ
อุุตสาหกรรม และการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
มููลฝอยทั่่�วไป พื้้�นของหลุุมฝัังกลบอย่่างปลอดภััยจะถููกบด
มีีการใช้้ระบบ GPS (Global Position System) รวมทั้้�งการ
อัั ด ด้้ ว ยดิิ น เหนีี ย วจนกระทั่่� ง มีี อัั ตร าการซึึมผ่่ า นของน้ำำ��
ใช้้เครื่่�องบัันทึึกข้้อมููลพฤติิกรรมการใช้้รถ (Black Box) ใน
เท่่ากัับ 1x10-7 ซม.ต่่อวิินาทีี และปููด้ว้ ยวััสดุกัุ นั ซึึมประเภท
การบัันทึึกข้้อมููลต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการเดิินรถ เช่่น ความเร็็ว
ต่่างๆ ถึึงแปดชั้้�น ก่่อนที่่�จะนำำ�กากของเสีียไปฝัังกลบ และ
ระยะทาง ระยะเวลาที่่�ใช้้เดิินทางของคนขัับรถ เพื่่�อควบคุุม
เมื่่�อหลุุมฝัังกลบเต็็มพื้้�นที่่�แล้้วจะทำำ�การปิิดหลุุมด้้วยดิินอััด
ให้้ ก ารขนส่่ ง เป็็ น ไปอย่่ า งมีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพและมีี ค วาม
แน่่น ตามด้้วยปููแผ่่นยางหรืือแผ่่นพลาสติิกสัังเคราะห์์ ทัับ
ปลอดภััยสููงสุุดตั้้�งแต่่ต้้นทางไปจนถึึงปลายทาง
ด้้วยดิินอีีกชั้้น� จากนั้้น� จะปลููกพืืชต้้นไม้้คลุุมหลุุมเพื่่อ� ลดการ
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีศููนย์์กำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม 2 แห่่ง คืือ
ชะล้้างพัังทลายของหน้้าดิิน นอกจากนั้้น� ด้้านบนของหลุุม
ศููนย์์แสมดำำ� ตั้้�งอยู่่�ที่่�เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร
ฝัังกลบจะต้้องมีีท่่อระบายอากาศเพื่่�อระบายก๊๊าซที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยบริิษัทั ฯ ได้้เช่่าและได้้รับั สิิทธิิในการดำำ�เนิินงานจากกรม
ภายในออกสู่่�ภายนอก ด้้านข้้างของหลุุมฝัังกลบจะมีีบ่่อ
โรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม ตามสััญญาเช่่า
สัังเกตการณ์์การรั่่�วไหลออกสู่่�ภายนอกสองด้้าน โดยต้้อง
และให้้ใช้้สิิทธิิศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ�
ทำำ�การเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��ในบ่่อสัังเกตการณ์์ทั้้ง� สองบ่่อมาตรวจ
และศููนย์์วิจัิ ยั และพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม จัังหวััด
สอบปริิมาณสารปนเปื้้�อนอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยหลุุมฝัังกลบ
ราชบุุรีี ตั้้�งแต่่เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2539 โดยปััจจุุบัันได้้รัับ
ของบริิษัทั ฯ ตั้ง้� อยู่่�ที่่ศู� นู ย์์วิจัิ ยั และพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง่�
การต่่ออายุุสััญญาเช่่าให้้ขยายระยะเวลาออกไปอีีก 10 ปีี
แวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี บนพื้้�นที่่�ประมาณ 500 ไร่่
เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2559 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน
5)	ระบบเชื้้�อเพลิิงผสม
2569 บริิษัทั ฯ ได้้รับั ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานลำำ�ดับั
(Fuel Blending System)
ที่่� 101 โรงงานปรัับคุุณภาพของเสีียรวม ลำำ�ดัับที่่� 105 การ
เป็็นการนำำ�ประโยชน์์จากของเสีียที่่�มีค่ี า่ ความร้้อนมาใช้้ โดย
คััดแยกหรืือฝัังกลบวััสดุุที่่�ไม่่ ใช้้แล้้ว และ ลำำ�ดัับที่่� 106
นำำ�ไปผ่่านระบบผสมกากเชื้้�อเพลิิงเพื่่�อได้้เชื้้�อเพลิิงทดแทน
การนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่โดยผ่่านกรรมวิิธีกี าร
ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นพลัังงานทดแทนให้้แก่่กระบวนการ
ผลิิตทางอุุตสาหกรรม การดำำ�เนิินงานของศููนย์์แสมดำำ�จะ
ผลิิตที่่�ต้้องใช้้เชื้้�อเพลิิงในการให้้ความร้้อนสููงโดยไม่่ก่่อให้้
อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกรมโรงงานอุุตสาหกรรม โดย
เกิิดอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
มีีคณะที่่�ปรึึกษาตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งในปััจจุุบััน
คืือศูู น ย์์ วิิ ศ วกรรมพลัั ง งานและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (บางเขน)
6)	ระบบผลิิตเชื้้�อเพลิิงผสม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมคุุณภาพ และ
จากกากอุุตสาหกรรมไม่่อัันตราย
การจััดการของเสีียอุุตสาหกรรม เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานเป็็น
(Solid Recovered Fuel System)
ไปอย่่
างมีีประสิิทธิิภาพ โดยคณะที่่�ปรึึกษาตรวจสอบผล
เป็็นการนำำ�ประโยชน์์จากของเสีียอุุตสาหกรรมไม่่อัันตราย
การดำำ�เนิินงานจะจััดทำำ�รายงานผลการตรวจสอบส่่งให้้แก่่
มาใช้้ โดยการคััดแยกและแปรรููป เพื่่�อให้้ได้้เชื้้�อเพลิิงขยะ
บริิษััทฯ และกรมโรงงานอุุตสาหกรรมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
อุุตสาหกรรมที่่�มีคุี ณุ สมบััติค่ิ า่ ความร้้อนที่่�เหมาะสม สามารถ
นำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทนให้้แก่่โรงไฟฟ้้าขยะและโรง
ศูู น ย์์ ม าบตาพุุ ด ตั้้� ง อยู่่�ในนิิ ค มอุุ ตส าหกรรมมาบตาพุุ ด
ปููนซีีเมนต์์
จัังหวััดระยอง บนที่่�ดิินแปลง R26 และ R27 มีีเนื้้�อที่่�
		
ประมาณ 62.5 ไร่่ ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน
ลำำ�ดัับที่่� 101 โรงงานปรัับคุุณภาพของเสีียรวม และส่่วน
ขยายบนที่่�ดิินแปลง S8-S10 มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 29 ไร่่ 1
งาน 82 ตารางวา ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน
ลำำ�ดัับที่่� 105 ฝัังกลบกากของเสีียอุุตสาหกรรม
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4) LANDFILL SYSTEM
Currently, the Company operates both Sanitary Landfill
and Secured Landfill, where wastes will be in the
stabilization and solidification processes prior to landfill.
Regarding the construction of Secured Landfill, the
Company applies technology and design to create a
safe and secured landfill which can prevent water and
waste in the hole from coming in contact with the outside
area. This landfill safely is different to general landfills.
The foundations of the secure landfill comprised of
hardened clay soil highly compacted until the water
seepage rate is 1x10-7 cm/second and then lined with
8 layers of materials with leachate collection property.
Once the landfill has been filled up, it will be covered
with layers of same materials. Then topping with plants
and trees in order to make the site to become natural
environmental. The secure landfill is located at the
Research & Development for Environmental Preservation
Center which is located in Ratchaburi
5) FUEL BLENDING SYSTEM
Fuel Blending System is the system that uses benefit
from waste containing calorific content. Waste that has
been gone through fuel-blending process become
synthetic fuel. The synthetic oil usable as alternative
energy for the manufacturing process that required oil
to generate heat which is non-hazardous to the
environment.
6) THE SOLID RECOVERED FUEL SYSTEM
reuses non-hazardous industrial waste by sorting and
processing non-hazardous industrial waste to obtain
industrial waste fuels with appropriate heating
properties. Solid recovered fuel can be used as an
alternative fuel for incinerator power plants and cement
plants.
7) THE TRANSPORTATION SYSTEM
is a service to collect and transport waste. The
Company uses vehicles specifically designed to
transport different kinds of waste. In particular, every
vehicle uses canvas covers meeting transportation
standards. Every driver has received safety training
and Category 4 licenses from the Department of Land
Transport. The Transportation System controls
transportation with manifests approved by the
Department of Industrial Works and the Industrial Estate
Authority of Thailand. GPS (Global Position System)
is used along with Black Boxes to record information
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related to transport operations such as the driver’s
speed, distance and travel time in order to control and
ensure maximum transport efficiency and safety from
the point of origin to the destination.
At the present, company operates two industrial waste
disposal facilities, Samaedum Facility which is located
in Bang Khun Tien district, Bangkok. Company had
rented this facility and has received operating rights
from the Department of Industrial Works, the Ministry
of Industry under the leasing contract and rights for use
of the Samaedum Industrial Waste Disposal Center
and Research & Development Center for Environmental
Preservation at Ratchaburi province. Starting from 1st
October 1996 and at present, it had been extendedfor
an additional of 10 years, commencing from 1st October
2016 to 30th September 2026. Samaedum Facility was
granted with a category 101 factory license for general
waste treatment; a category 105 license for industrial
waste landfill use and a category 106 license for
recycling materials through industrial production
processes. The operation of Samaedum Facility is under
supervision of Department of Industrial Works, the
Ministry of Industry by having the advisory board, which
now is The Energy and Environmental Engineering
Center [EEEC], Kasetsart University who conducts the
quality and waste disposal control to assure the
operation efficiency. The advisory board will monthly
operate the test result then report to the Company and
Department of Industrial Works, the Ministry of Industry.
Map Ta Phut Facility is located in Map Ta Phut Industrial
Estate, Rayong province. The Facility is situated on
the land plot number R26 and R27, covering an area
of approximately 62.5 Rai. Map Ta Phut Facility obtained
a category 101 factory license, for the purpose of
operating a general waste quality improvement facility.
The Facility also owns the expanded area that were
situated on the land plot number S8 to S10 with an
area of 29 Rai, 1 Ngarn and 82 square wah, which had
received a category 105 factory license for use as an
industrial waste landfill.
Moreover, at the present, apart from the primary services
in treating and disposing industrial waste, company
also affix its objectives in operating real estate
development business to be able to expand the income
base and enhance the stability of the organization.
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ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นธุุรกิิจที่่�แตกสายธุุรกิิจออกไปจากธุุรกิิจหลัักเพื่่�อเสริิมสร้้างฐานรายได้้ของบริิษััทฯให้้สููงยิ่่�งขึ้้�นและเพิ่่�ม
เสถีียรภาพให้้แก่่องค์์กร ประกอบด้้วยโครงการที่่�พักั อาศััยประเภทอาคารพาณิิชย์์ และอาคารชุุดพัักอาศััย โดยเน้้นการพััฒนาโครงการ
ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลเป็็นหลััก มีีลัักษณะโครงการ ดัังนี้้�
1) อาคารพาณิิชย์์
2) อาคารชุุดพัักอาศััย (คอนโดมิิเนีียม)
มุ่่�งเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่�มีีรายได้้ระดัับปานกลาง ผู้้�ที่่�
มุ่่�งเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่�มีีรายได้้ระดัับกลางถึึงสููง ที่่�
ต้้องการที่่�อยู่่�อาศััยบนทำำ�เลค้้าขายในเขตชานเมืือง สำำ�หรัับ
ำ ัดแต่่สามารถ
ต้้องการที่่�พัักอาศััยแบบทัันสมััย เนื้้�อที่่�จำ�กั
โครงการที่่�บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการอยู่่�ในปััจจุบัุ นั ได้้แก่่ โครงการ
ตอบสนองการใช้้สอยได้้อย่่างคุ้้�มค่่า เดิินทางไปมาได้้อย่่าง
เอเซีียคอมเมอร์์เชีียล และโครงการซีี-สเปซ สามโคก
สะดวก สำำ�หรัับโครงการอาคารชุุดที่่�บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการอยู่่�
ในปััจจุุบััน ได้้แก่่ โครงการเดอะเพลนเนอรี่่� (The Plenary)
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REAL ESTATE BUSINESS
The real estate business is the business that is separated from the main business in order to strengthen the company’s
revenue base and increase the stability of the organization. It consists of residential projects in the type of commercial
buildings and residential condominiums by mainly emphasizing on the project development in Bangkok Municipal area and
its vicinity. The nature of projects is as follows;
1) Commercial Buildings:
2) Residential Buildings (Condominiums):
Focusing on middle-income target customers who
Focusing on middle-income to high-income target
require residences located on commercial locations in
customers who require modern residences with limited
the suburbs; Projects currently undertaken by the
spaces, response to effective utilization, and convenient
Company include Asia Commercial Project and
transportation; Condominium project currently
C-Space Samkhok Project.
undertaken by the Company includes The Plenary
Project.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการแบบยั่่�งยืืน และคำำ�นึึงถึึงความ
รัับผิิดชอบทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม การทำำ�งานของบริิษััทฯ
มิิได้้มุ่่�งเน้้นความสำำ�เร็็จทางด้้านธุุรกิิจเท่่านั้้�น แต่่คำำ�นึึงถึึงการ
รัักษาสิ่ง่� แวดล้้อมความปลอดภััยในการทำำ�งาน และการมีีส่ว่ นร่่วม
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยรวมอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด
นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมไว้้ดัังนี้้�

1. นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ GENCO มีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิจด้
ิ ว้ ยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ด้้วยความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในการสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคมและชุุมชนโดยรอบ รวมทั้้�งใส่่ใจดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�ที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยมุ่่�งสร้้างและสืืบสานความสััมพัันธ์์อัันดีีที่่�เกิิด
จากการยอมรัับและไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน คำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
ที่่�อาจจะมีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เช่่น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น
พนัักงาน ชุุมชน และหน่่วยงานภาครััฐตลอดจนถึึงสัังคมและ
ประเทศชาติิ โดยมีีหลัักการกำำ�หนดไว้้เพื่่อ� เป็็นแนวปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกััน
ประกอบด้้วยหลััก 8 ประการ ดัังนี้้�

(2) การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษัทั ฯ ต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� ทุุกรููปแบบทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม
โดยให้้มีีการสอบทานการปฏิิบััติิงาน ระบบรายงานทางการเงิิน
และบััญชีี ระบบควบคุุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าปฏิิบัติั งิ านมีีระบบการควบคุุมที่่เ� หมาะสม เพีียงพอ
ต่่อความเสี่่ย� งด้้านคอร์์รัปชั่่
ั น� ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� รวมทั้้ง� จะให้้ความร่่วมมืือ
และสนัับสนุุนมาตรการของรััฐและเอกชนในการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น

(3) การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของสิิทธิิมนุุษยชน จึึงกำำ�หนดให้้
พนัักงานทุุกคนมีีสิิทธิิ เสรีีภาพ และความเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน
ในการปฏิิบัติั งิ าน ตลอดจนความก้้าวหน้้าในอาชีีพการงาน ภายใต้้
บทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ว่่าด้้วยเรื่่�อง
สิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดย
ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ว่ิ า่ พนัักงานผู้้�นั้้น� จะมีีตำำ�แหน่่ง ถิ่่น� กำำ�เนิิด เชื้้อ� ชาติิ
ศาสนา เพศ ชนชั้้น� หรืือความคิิดเห็็นทางการเมืืองที่่แ� ตกต่่างกััน
แต่่อย่่างใด บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ข้้อกฎหมายว่่าด้้วยเรื่่�องการใช้้แรงงานกัับสมาคม องค์์กรต่่างๆ
ทั้้�งในระดัับประเทศ และระดัับระหว่่างประเทศ ไม่่มีีการจ้้าง
(1) การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
แรงงานเด็็กที่่�อายุุน้้อยกว่่า 18 ปีี รวมทั้้�งไม่่มีีการจ้้างแรงงาน
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นต้้นแบบที่่�ดีีและเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการ ต่่างด้้าวที่่�ผิิดกฎหมาย
กากของเสีียอุุตสาหกรรมในประเทศไทย ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
เคารพกฎระเบีี ย บของสัั ง คม รวมถึึงการกระทำำ� การใดๆ
ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น การละเมิิ ด หรืือริิ ด รอนสิิ ท ธิิ ข องผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย
มีีการกำำ�หนดแนวทางด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิจิ การบริิหารจััดการ
ตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีอัี นั เป็็นสากลและเป็็นประโยชน์์
ต่่อสัังคม
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The Company has sustainable management and taking into
account both environmental and social responsibility. The
performance of the Company does not focus only on the
success of the business but also taking into account on
preserving the environment, safety at work and participate
in overall social responsibility. The Company’s corporate
social responsibility policies are as follow:

1. CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY POLICY

General Environmental Conservation Public Company
Limited or GENCO has the policies to operate its business
with social responsibility. The Company is well aware and
has places importance on supporting activities for the society
and the surrounding community, as well as continuously
pays attention to the environment with the purpose to
collaborate with the related parties. By focusing on creating
and maintaining good relationship that derives from the
acceptance and mutual trust. The Company takes into
account of the impact that might have on stakeholders such
as customer, trading partners, shareholders, employees,
communities and government sector including the society
and country. The policies consisted of 8 aspects, which are
as follows:
(1) FAIR BUSINESS OPERATION
The Company is committed in being a good model and the
leader of the industrial waste disposal in Thailand, compliance
with the law, respect social rules including any acts that
does not violate or ostracize stakeholders. Provide guidelines
on business ethics; manage in accordance with good
corporate governance principles that are universal and useful
to the society.
(2) ANTI-CORRUPTION
The Company is against all form of corruption, both directly
and indirectly. The Company has review the operation,
financial and accounting report system, internal control
system and internal audit system to ensure that the operation
has appropriate control system and is adequate for the risks
of any possible corruption that may occur, as well as
cooperate and support public and private anti-corruption
measures.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

(3) RESPECT HUMAN RIGHTS
Company realizes the importance of the humanitarian rights,
therefore defined that all employees have the rights, freedom
and equality in performing as well as progress in career; all
of which are under the provisions of the Constitution of
Thailand regarding the rights and freedom of the public and
labor law. There should be no discrimination towards the
employees, whether they have different position, birth
domicile, race, religion, sex, class or political opinions.
The Company practices in accordance with the humanitarian
agreements and labor law, regarding the use of association
and other organization labor both domestic and international
level. Lastly, the Company will not employ children under
18 and illegal foreign workers.
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(4) การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลให้้ค่่าจ้้างอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับ
อุุ ตส าหกรรมของไทย มีี การจัั ด สวัั สดิิ การให้้ แ ก่่ พนัั ก งานใน
รููปแบบต่่างๆ อย่่างเหมาะสม ปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่าง
เคร่่งครััด สร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�มีีความปลอดภััย
สำำ�หรัับพนัักงาน และแขกผู้้�มาเยี่่�ยมชม ให้้ปลอดจากอุุบััติิเหตุุ
และอัันตรายใดๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้

2. การดำำ�เนิินงาน
(1) การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษัทั ฯ ให้้ความสํําคััญในการดํําเนิินธุุรกิจิ โดยส่่งเสริิมการแข่่งขััน
ทางการค้้าอย่่างเสรีี สุุจริิตและเป็็นธรรม ภายใต้้กรอบของกฎหมาย
และจริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ หลีีกเลี่่�ยงการดํําเนิินการ
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีมาตรการกํํากัับ
ดููแลเรื่อ่� งการใช้้ข้อ้ มููลภายในหาประโยชน์์ให้้ตนเองและพวกพ้้อง
เคารพสิิทธิิและความเสมอภาคของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ได้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง เจ้้าหนี้้� พนัักงาน ตลอดจนชุุมชน
สัังคมโดยรอบ รวมถึึงการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจที่่�
กำำ�หนดไว้้ สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ในเรื่่�อง “การกํํากัับ
ดููแลกิิจการ” ภายใต้้หััวข้้อ “การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย” และหััวข้้อ “จริิยธรรมทางธุุรกิิจ”

(5) ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการบริิการที่่�ดีีเพื่่�อความพึึงพอใจสููงสุุดของ
ลููกค้้า ยึึดมั่่�นความเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านราคาและคุุณภาพการให้้
บริิการ และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อการเจรจาและการทำำ�สััญญา
มีี ค วามจริิ ง ใจต่่ อ การจัั ด การข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นของลูู ก ค้้ า รวมทั้้� ง
พยายามที่่�จะแก้้ไขข้้อบกพร่่องต่่างๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการ
ดำำ�เนิินงาน หรืือการบริิการ เพื่่อ� คงไว้้ซึ่ง่� ความสััมพัันธ์์ที่่ยั่่� ง� ยืืนกัับ (2) การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ลููกค้้า
บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ภายใต้้กรอบการบริิหารจััดการของการมีีจริิยธรรมที่่�ดีี มีีความ
(6) การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
โปร่่งใสสามารถตรวจสอบได้้ โดยเฉพาะกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ หรืือสุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นภายในองค์์กร รวมถึึงการ
มีีนโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อม ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบไม่่ว่่าทางตรงและทางอ้้อม จึึงได้้
ที่่�ชััดเจน และถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด มีีการปฏิิบััติิตาม ประกาศให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบถึึงนโยบายการต่่อต้้าน
มาตรการลดผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ระบุุในรายงานการวิิเคราะห์์ การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งประกอบไปด้้วยหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม และจััดส่่งรายงานให้้หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล แนวทางในการปฏิิ บัั ติิ ง านตามนโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด มีีการจััดอบรมกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ คอร์์รััปชั่่�น รวมไปถึึงมาตรการการแจ้้งเบาะแสและการคุ้้�มครอง
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร ผู้้�แจ้้งเบาะแส และขั้้�นตอนการสอบสวนและการลงโทษ ดัังมีี
เพื่่อ� สร้้างจิิตสำำ�นึึกของพนัักงานและผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� ให้้เกิิดความ รายละเอีียดดัังนี้้�
ตระหนัักและร่่วมจััดการลดความเสี่่�ยงในด้้านดัังกล่่าวภายใน
หน่่วยงานอย่่างเคร่่งครััด
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Corruption Policy)
ห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างของบริิษัทั ฯ กระทำำ�
(7) การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
การอัันใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ เพื่่�อ
บริิ ษัั ท ฯ สนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คมและชุุ ม ชน ประโยชน์์ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ไม่่ว่่าตนจะอยู่่�ในฐานะผู้้�รัับ
โดยรอบสถานประกอบการในด้้านการพััฒนาการศึึกษา วััฒนธรรม ผู้้�ให้้ หรืือผู้้�เสนอให้้สิินบน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน หรืือไม่่เป็็นตััวเงิิน
สัังคม และยิินดีีมีีส่่วนในการปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนให้้ แก่่หน่่วยงานของรััฐหรืือหน่่วยงานเอกชนที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิิน
ดีีขึ้น�้ พร้้อมทั้้ง� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนักั งานมีีส่ว่ นร่่วมทำำ�งาน ธุุรกิจิ หรืือติิดต่่อด้้วย โดยจะปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
อาสาสมััคร และกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ร่่วมกัับชุุมชน
คอร์์รััปชั่่�นอย่่างเคร่่งครััด
(8) การมีีนวััตกรรม
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
บริิษัทั ฯ ส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้านวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�เพิ่่�มศัักยภาพ
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบการกำำ�หนด
การดำำ�เนิินงาน อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมสิ่ง่� แวดล้้อม และ
นโยบายและกำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบที่่�สนับั สนุุนการต่่อต้้านการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยบริิษััทฯ จะไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทาง
ทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าฝ่่ายบริิหาร
ปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�ของผู้้�อื่่�น
ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้าน การทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบในการ
สอบทานระบบรายงานทางการเงิินและบััญชีี ระบบควบคุุม
ภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีีความรััดกุุม เหมาะสม ทัันสมััย และมีี
ประสิิทธิิภาพ
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(4) FAIR LABOR TREATMENT
The Company ensures that payments of salary are at
appropriate level for Thai industry. Appropriate welfares are
provided to employees in different form. The Company
practices strictly in accordance with the labor laws and
regulations that are related to occupational health and safety;
as well as creates safe working environment to ensure that
employees and visitors are free from any possible accident
and hazard that may occur.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

(8) NNOVATIONS
The Company supports the researches of new innovations
to enhance the potentiality of operation with responsibilities
toward the society, environment and the stakeholders.
The company will not infringe against the intellectual property
or copyrights of the others.

2. PERFORMANCE

(1) FAIR BUSINESS OPERATIONS
The Company places importance on business operations
promoting free, honest and fair trade competition under the
Company’s legal and business ethic frameworks, avoidance
of measures with potential conflicts of interest, measures
governing the use of inside information for personal benefit,
respecting the rights and equality of all stakeholders
comprising shareholders, customers, trading partners,
competitors, debtors, employees and the surrounding
community, including compliance with specified business
ethics. Additional details are on “Corporate Governance”
(6) ENVIRONMENTAL PROTECTION
under the topics of “Consideration of Stakeholder Roles”
The Company’s business relates to environmental protection. and “Business Ethics”.
The company has clear policies on quality, safety, occupational
health and environment, which are considered as guideline (2) ANTI-CORRUPTION
that one must strictly put into practice. The Company also The Company carries out business operations and gives
practice in accordance with the impact reduction measures importance to corporate governance within the framework
that were specified in the environmental impacts analysis of management with good ethics, transparency and
report and to submit in the reports to the supervision unit accountability, especially in processes involved with or at
within the time period. Within the organization the Company risk for corruption within the organization, including all forms
also provide training activities that are related to safety, of corruption whether direct or indirect. Hence, the Company
occupational health and environment; to build employees announces its anti-corruption policy to executives and
and workers awareness in order for them to be aware and employees, which consisted of duties, responsibilities and
work in collaboration within the unit to strictly reduce risk in performance guidelines according to the anti-corruption
the aforementioned area.
policy including measures for notifying clues, witness
protection and steps of investigation and punishment with
(7) WORKING IN COLLABORATION TO
the following details:
DEVELOP THE COMMUNITY OR SOCIETY
The Company supports activities for society and community Anti-Corruption Policy
residing around the enterprise on development of education, All of the Company’s directors, executives, employees and
cultures, society and is more than willing to be part in helping hired workers are forbidden from performing any actions
the community to adjust to a better quality of life. Furthermore, associated with every form of corruption for direct and indirect
to promote and encourage the employees to volunteer and benefits as recipients, providers, or persons offering monetary
work in collaboration with the community as well as participate or non-monetary bribes to public or private agencies with
in public interest activities.
which the Company has business dealings or contact and
all of the abovementioned persons must strictly comply with
anti-corruption policies.
(5) RESPONSIBILITY TOWARDS CUSTOMERS
The Company emphasizes on providing good services for
the customers highest satisfaction; adhere to fairness of the
price and service quality; maintain honesty in negotiating
and entering into any contract; are sincere in managing
customer complaints as well as tried to solve any deficiency
that may occurs from operating or giving services. All of
these are done in order to maintain sustainable relationship
with the customer.
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กรรมการผู้้�จััดการ และคณะผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบ
ในการกำำ�หนดให้้มีีระบบและให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น เพื่่�อสื่่�อสารไปยััง
พนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่่างๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมาย
แนวทางในการปฏิิบััติิงาน
ตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
	ห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างของบริิษััทฯ
ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับ หรืือให้้การสนัับสนุุนการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดย
ครอบคลุุมถึึงบริิษัทั ย่่อย และกำำ�หนด ให้้มีกี ารสอบทานการ
ปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชั่่� น อย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอ ตลอดจนให้้มีกี ารทบทวนแนวทางการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายดัังกล่่าว
ในการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า ง ต้้ อ งดำำ� เนิิ น การผ่่ า นขั้้� น ตอนตาม
ระเบีียบบริิษััทฯ มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
การใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับการเลี้้ย� งรัับรองทางธุุรกิจิ และการใช้้จ่า่ ย
ต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามสัั ญ ญาทางธุุ รกิิ จ
สามารถกระทำำ�ได้้ แต่่ต้อ้ งใช้้จ่า่ ยอย่่างสมเหตุุสมผลสามารถ
ตรวจสอบได้้
ในการใช้้เงิินหรืือทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� บริิจาคการกุุศล
ต้้องกระทำำ�ในนามบริิษััทฯ เท่่านั้้�น โดยต้้องเป็็นมููลนิิธิิ
องค์์กรสาธารณะกุุศล วััด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรืือ
องค์์กรเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม ที่่�มีีใบรัับรอง หรืือเชื่่�อถืือได้้
สามารถตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตาม
ระเบีียบบริิษััทฯ
ในการใช้้ เ งิิ น หรืือทรััพย์์สิิน ของบริิษััท ฯ เพื่่�อสนัับสนุุน
โครงการ ต้้องระบุุชื่่�อในนามบริิษััทฯ เท่่านั้้�น โดยเงิิน
สนัับสนุุนที่่จ่� า่ ยไป ต้้องมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� ธุุรกิจิ ภาพลัักษณ์์
ที่่�ดีี และชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�การเบิิกจ่่ายต้้องระบุุ
วััตถุปร
ุ ะสงค์์ที่่ชั� ดั เจน มีีหลัักฐานที่่ตร
� วจสอบได้้ และดำำ�เนิินการ
ผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบบริิษััทฯ
หากพบเห็็นการกระทำำ�เข้้าข่่ายการทุุจริิต หรืือส่่อไปในทาง
ทุุจริิต ที่่�มีีผลเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ต้้องไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉยต่่อพฤติิกรรมดัังกล่่าว ควรแจ้้ง
ให้้ผู้้�บังั คัับบััญชา หรืือบุุคคลที่่รั� บั ผิิดชอบทราบ และให้้ความ
ร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่างๆ
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มาตรการการแจ้้งเบาะแสและการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารทุุกระดัับในองค์์กรดููแลรัับผิิดชอบและ
ถืือเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�จะดำำ�เนิินการให้้พนัักงานภายใต้้สายบัังคัับ
บััญชาของตนทราบ เข้้าใจ และปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ
นโยบาย/ระเบีียบปฏิิบััติิของบริิษััทฯ หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี รวมทั้้�งกฎหมายต่่างๆ อย่่างจริิงจััง และได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ิ
ในการพิิจารณาและสอบสวนเรื่อ่� งราวร้้องทุุกข์์หรืือร้้องเรีียนที่่เ� ป็็น
ระบบ โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ร้้ อ งทุุ ก ข์์ ห รืือผู้้�ร้้ อ งเรีี ย นไว้้ ว างใจและเชื่่� อ มั่่� น ใน
กระบวนการสอบสวนที่่�เป็็นธรรม มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกัันและมีีความเป็็นธรรม บริิษััทฯ ได้้จััด
ให้้มีช่ี อ่ งทางรัับแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน หรืือข้้อคิิดเห็็น หรืือ
ข้้อเสนอแนะใดที่่�แสดงว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับผลกระทบ หรืือ
มีีความเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับผลกระทบอัันก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ หรืือ
จากการปฏิิบััติิของพนัักงานของบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับการทำำ�ผิิด
กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ รวมถึึง
พฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิต การปฏิิบัติั ที่่ิ �ไม่่เท่่าเทีียมกััน หรืือ
การกระทำำ�ที่่�ขาดความระมััดระวัังและขาดความรอบครอบ โดย
ผู้้�ร้้องทุุกข์์หรืือผู้้�ร้้องเรีียนสามารถแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
พร้้อมส่่งรายละเอีียดหลัักฐานต่่างๆ ได้้ในช่่องทาง ดัังนี้้�
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด
(มหาชน)
เลขที่่� 447 ถนนบอนด์์สตรีีท ตำำ�บลบางพููด
อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทรศััพท์์ : 0-2502-0900 ต่่อ 666
แฟกซ์์ : 0-2502-0929
โดยพนัักงานหรืือเจ้้าหน้้าที่่� ที่่�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน แจ้้งเบาะแส
ให้้ถ้อ้ ยคำำ�หรืือข้้อมููลใดๆ ด้้วยความสุุจริิตใจ ไม่่ได้้มีเี จตนาในการ
ให้้ร้้าย หรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�ใดหรืือต่่อบริิษััทฯ จะได้้
รัับการคุ้้�มครองที่่เ� หมาะสมจากบริิษัทั ฯ เช่่น ไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
ตำำ�แหน่่งงาน ลัักษณะงาน สถานที่่�ทำำ�งาน พัักงาน ข่่มขู่่� รบกวน
การปฏิิบััติิงาน เลิิกจ้้าง หรืือการอื่่�นใดที่่�มีีลัักษณะเป็็นการปฏิิบััติิ
อย่่ า งไม่่ เ ป็็ น ธรรมต่่ อ ผู้้�นั้้�น ทั้้� ง นี้้�ถ้้ า มีี ค วามจำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี การ
เปลี่่�ยนแปลง จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
บริิหารของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� ในกระบวนการสอบสวนหาข้้อเท็็จจริิง และการรายงาน
ต้้องเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นความลัับ จะเปิิดเผยเท่่าที่่�จำำ�เป็็น
โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและความเสีียหายของผู้้�ร้้องเรีียน
ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ถููกกล่่าวหา รวมถึึงผู้้�ที่่ร่� ว่ มมืือในการสอบสวน
ข้้อเท็็จจริิง

ANNUAL REPORT 2020

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
The Board of Directors has a duty and responsibility
to set policies and govern to ensure effective systems
supporting anti-corruption efforts in order to ensure
awareness and importance given to anti-corruption
efforts by the management.
The Audit Committee has a duty and responsibility to
review the financial and accounting report system, the
internal control system and the internal audit system
to ensure all is compliant with international standards,
concise, suitable, modern and efficient
The Managing Director and the Management Team
have a duty and responsibility to prescribe systems,
promote and support anti-corruption policy to
communicate with employees and other people involved
in addition to reviewing system and measure suitability
for concurrence with changes in business, rules,
regulations and specifications of the law.
GUIDELINES FOR COMPLIANCE
WITH THE ANTI-CORRUPTION POLICY
The Company’s directors, executives, employees and
hired workers, including subsidiaries, are forbidden from
directly and indirectly performing, accepting or
supporting corruption. Compliance with the anticorruption policy must be regularly reviewed and
practice guidelines must be reviewed for concurrence
with the aforementioned policy.
Procurements must comply with the procedures
prescribed in Company regulations with transparency
and accountability.
Spending to support business visits and spending
related to compliance with business agreements are
permitted. However, spending must be reasonable with
accountability.
Use of the Company’s funds or property for charitable
donations may be performed only on behalf of the
Company in the form of a foundation, public charity
organization, temple, hospital, medical facility or an
organization for social benefits with certificates,
reliability, accountability and compliance with the
procedures prescribed in Company regulations.
Use of the Company’s funds or property to support
projects must specify names only on behalf of the
Company. Support funds paid out must have objectives
for the Company’s business, positive image and
reputation. Withdrawals for payment must have clear
objective specifications, accountable evidence and
compliance with the procedures prescribed in Company
regulations.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Should actions fit the scope of corruption with impacts
directly and indirectly involving the Company, the
aforementioned behaviors must not be neglected.
Supervisors or responsible persons should be notified
and cooperation should be extended in examining
various facts.
MEASURES FOR REPORTING CLUES AND WITNESS
PROTECTION
The Company stipulates that executives at every level in
the organization be responsible and give importance to
ensuring acknowledgement, understanding and compliance
with business ethics, policies/regulations of the Company,
principles of good corporate governance and various laws
in employees within the chain of command. The Company
also specifies practice guidelines in considering and
investigating complaints which are systematic, transparent
and accountable.
To help complainants trust and believe in fair investigation
procedures, equal and fair treatment of all stakeholders, the
Company has arranged a channel for accepting notification
of clues, complaints, opinions or recommendations indicating
impacts or risk of impacts on stakeholders which will damage
all stakeholders from business operations of the Company
or practices of Company employees related to violations of
the law, rules, regulations or business ethics including
behaviors indicative of corruption, unequal treatment or
actions lacking in caution and thoroughness, whereby
persons wishing to file complaints may notify clues or
complaints and deliver details and evidence via the following
channel:
		
Managing Director
General Environmental Conservation Plc.
447, Bond Street, Bangpood, Pak Kret, Nonthaburi,
11120
Tel: 0-2502-0900 ext. 666
Fax: 0-2502-0929
Employees or staff who have filed complaints, clues,
statements or any information with honesty and no intention
to accuse or cause damage to any persons or the Company
will receive proper protection from the Company such as no
changes in positions, job characteristics, workplace, breaks,
threats, performance disturbance, employment termination
or any other actions which are unfair to that person. If changes
are necessary, changes must be approved by the Executive
Committee.
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ขั้้�นตอนการสอบสวนและการลงโทษ
เมื่่�อได้้รัับการแจ้้งเบาะแส จะมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
สอบสวนข้้อเท็็จจริิงเป็็นผู้้�สอบสวนและกลั่่�นกรองข้้อมููล
หากภายหลัังจากการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้วพบว่่า ข้้อมููล
หรืือหลัักฐานที่่�มีี มีีเหตุุอัันควรให้้เชื่่�อได้้ว่่าผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหา
ได้้กระทำำ�การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นจริิง บริิษััทฯ จะให้้สิิทธิิผู้้�ถููก
กล่่าวหาได้้รัับทราบข้้อกล่่าวหา และให้้สิิทธิิผู้้�ถููกกล่่าวหา
พิิ สูู จน์์ ต นเอง โดยการหาข้้ อ มูู ล หรืือหลัั ก ฐานเพิ่่� ม เติิ ม
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าตนเองไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�
อัันทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
หากผู้้�ถููกกล่่าวหาได้้กระทำำ�การทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� จริิง จะต้้อง
ได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััย ตามระเบีียบที่่�บริิษััทฯ
กำำ�หนดไว้้ และ/หรืือข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงรายงานผลการสอบสวน
อย่่ า งเป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้้�บริิหาร และผู้้�แจ้้งเบาะแสรัับทราบ
อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อแบ่่งแยก
หน้้าที่่�อย่่างเหมาะสมและสามารถควบคุุม กำำ�กับั ดููแล และพััฒนา
ความเจริิญเติิบโตของแต่่ละสายธุุรกิจิ ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งที่่ม� าของรายได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น มีีความชััดเจนต่่อการตรวจสอบและ
ติิดตามประเมิินผล และจากการประเมิินผลการตรวจสอบภายใน
และประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษััทฯ ไม่่พบกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือสุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นภายในองค์์กรแต่่อย่่างใด
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(3) การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน ได้้ยึึดถืือและปฏิิบัติั ติ าม
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาพ เสรีีภาพของบุุคคล
ที่่�เท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิไม่่ว่่าจะในเรื่่�องของเชื้้�อชาติิ ศาสนา
เพศ ชนชั้้�น อายุุ และการศึึกษา โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิ อาทิิ
การดููแลพนัักงานโดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม การจััด
สวััสดิิการพนัักงาน การส่่งเสริิมด้้านการอบรมเสริิมความรู้้�
การดููแลเอาใจใส่่ด้้านสุุขภาพร่่างกาย ดููแลความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน และความปลอดภััยต่่อทรััพย์์สิิน การดููแลสอดส่่องกรณีี
การกระทำำ�ที่่�ไม่่เป็็นธรรม นอกจากนี้้� ยัังรวมไปถึึงการรัักษาข้้อมููล
ส่่วนตััวของทั้้�งพนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า หากมีีการถ่่ายโอนข้้อมููล
ต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�เป็็นเจ้้าของข้้อมููลนั้้�นๆ เป็็นต้้น
(4) การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
เช่่นเดีียวกัับที่่�กล่่าวแล้้วในหััวข้้อ “การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน”
บริิ ษัั ท ฯ ดูู แ ลพนัั ก งานโดยกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนที่่� เ ป็็ น ธรรม
สอดคล้้องกัับระดัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามกลไกราคาตลาด
แรงงาน โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการจููงใจให้้พนักั งานสามารถปฏิิบัติั งิ าน
ได้้อย่่างเต็็มความรู้้�ความสามารถ การจััดสวััสดิิการแก่่พนัักงาน
ในด้้านต่่างๆ มีีการส่่งเสริิมด้้านการอบรมเสริิมความรู้้� การดููแล
เอาใจใส่่ด้้านสุุขภาพร่่างกายโดยการตรวจร่่างกายประจำำ�ปีี ดููแล
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน และความปลอดภััยต่่อทรััพย์์สิิน
การดููแลสอดส่่องกรณีีการกระทำำ�ที่่� ไม่่เป็็นธรรม และบริิษััทฯ
ยัังได้้จัดั ตั้้ง� คณะกรรมการสวััสดิกิ ารเพื่่อ� เป็็นตััวแทนของพนัักงาน
ในการควบคุุมดููแลสวััสดิกิ ารและสิิทธิิประโยชน์์ที่่พนั
� กั งานจะได้้รับั
จากบริิษััทฯ ให้้มีีความเป็็นธรรมและเหมาะสม
(5) ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
บริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของลูู ก ค้้ า ที่่� มีี ต่่ อ ธุุ รกิิ จ
จึึงแสวงหาวิิธีกี ารที่่�จะตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยดำำ�เนิินการให้้บริิการด้้วยคุุณภาพ ภายใต้้มาตรฐาน
และความปลอดภััยมีีความเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านราคาและความ
ซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิตในการเจรจาและการทำำ�สัญั ญา มีีความจริิงใจต่่อการ
จััดการข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า โดยทางบริิษััทฯ เปิิดให้้ลููกค้้า
เข้้าเยี่่ย� มชมกระบวนการกำำ�จัดั กากของเสีียที่่�โรงงานเพื่่อ� ให้้ลูกู ค้้า
มีี ค วามมั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เนิิ น การภายใต้้ ม าตรฐานและ
ความปลอดภััยจริิง นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้รัักษาข้้อมููลความลัับ
ของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ข้้อมููลของลููกค้้าเปิิดเผย หรืือนำำ�ไปใช้้หา
ผลประโยชน์์อื่่�นๆ
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Investigation procedures and reports must maintain the
confidentiality of related information. Information is disclosed
as necessary with consideration given to safety and damage
to persons who have filed complaints, reported clues or the
accused, including persons who have cooperated in
investigations.
INVESTIGATION AND PENALTY PROCEDURES
Upon receiving notification of clues, an investigation
committee will be appointed to investigate and filter
information.
Should information or evidence be found to give the
Company cause to believe the accused to have
performed corrupt actions after investigations, the
Company shall give the accused the right to
acknowledge the accusations and prove their innocence
by seeking additional information or evidence to prove
non-involvement with corrupt actions.
If the accused is proven to have performed corrupt
actions, the accused will be subject to disciplinary action
in compliance with the regulations specified by the
Company and/or related laws.
The investigation committee reports investigation
results in writing to the Audit Committee, executives
and the person who reported clues.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

(3) RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
Every director, executive and employee adheres to human
right principles, awareness of equal personal freedom,
non- preferential treatment in terms of nationality, religion,
gender, class, age and education. The Company has
practice guidelines such as care for employees by setting
commensurate remuneration, offering employee benefits,
promoting training to increase knowledge, care for
physical health, occupational safety and property safety in
addition to paying close attention to unfair actions.
Furthermore, the Company maintains personal information
belonging to employees, customers and trading partners
with consent from the information owner in case of information
transfers, etc.

(4) FAIR LABOR TREATMENT
Similar to “Respect for Human Rights”, the Company cares
for employees by setting fair remuneration consistent with
levels of duty and responsibility according to labor market
mechanisms with consideration of principles for motivating
employees to work at full knowledge and capacity, providing
benefits for employees in various aspects, promoting training
to increase knowledge, caring for physical health by providing
annual physical examinations, ensuring occupational safety
and property safety in addition to paying close attention to
unfair actions. Moreover, the Company appointed the Welfare
However, the Company has restructured its corporate Committee to represent employees and oversee fair and
structure to properly delegate duties and enable control, suitable welfare and privileges to which Company employees
direction and development of growth for each division of the are entitled.
business as income sources with greater efficiency, clarity
for auditing and evaluation monitoring. According to the (5) RESPONSIBILITY TO CONSUMER
evaluations of the Company’s internal audits and internal The Company is aware of the importance of customers in
control system adequacy, no processes were found to be its business dealings. Therefore, the Company seeks
related to corruption or to be at risk for corruption within the methods to continually meet customer needs by providing
organization.
quality services under safety standards, price fairness and
honesty in negotiations and agreements along with sincerity
in customer complaint management. The Company allows
customers to view factory waste disposal procedures to
assure customers of the Company’s performance under real
standards and safety. Furthermore, the Company maintains
customer confidentiality without disclosing customer
information or seeking to other benefits from customer
information.
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

(6) การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามระบบมาตรฐานการจััดการด้้าน
สิ่ง่� แวดล้้อม ISO14001 มาตรฐานการจััดการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม มอก.& OHSAS 18001 เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ จะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน มีีการปฏิิบััติิตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่่ง� แวดล้้อมและมาตรการติิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง่� แวดล้้อม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)
และจััดส่่งรายงานให้้หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ทุุก 6 เดืือน ตามระยะ
เวลาที่่กำ� �ำ หนด มีีการจััดตั้้ง� กองทุุนคุ้้�มครองความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้้น�
อัันเนื่่�องจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
นอกจากการดููแลขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานแล้้ว บริิษััทฯ ยัังมีีการ
จััดกิิจกรรมรณรงค์์ปลูกู ต้้นไม้้เพื่่อ� เพิ่่ม� พื้้น� ที่่สี� เี ขีียว อัันเป็็นแนวทาง
ในการลดภาวะโลกร้้อนที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนมีีการจััดงานสััปดาห์์ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
สิ่ง�่ แวดล้้อม และคุุณภาพ ที่่ศู� นู ย์์บริิการบำำ�บัดั กาก โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการตระหนัักถึึงการทำำ�งานอย่่าง
ปลอดภััย ป้้องกัันผลกระทบต่่อสุุขภาพ รวมถึึงการให้้บริิการอย่่าง
มีีคุุณภาพตามระบบมาตรฐานการจััดการด้้านต่่างๆ ขององค์์กร

(7) การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
บริิ ษัั ท ฯ สนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คมและชุุ ม ชน
โดยรอบสถานประกอบการ มีีการออกหน่่วยแพทย์์เคลื่่อ� นที่่ร่� ว่ มกัับ
สมาคมเพื่่�อนชุุมชน “ออกหน่่วยตรวจสุุขภาพเคลื่่�อนที่่�” โดยจััด
ที่่�วััดหนองแฟบ, ศููนย์์อภิิบาลผู้้�สููงอายุุวััดมาบชลููด และมััสยิิด
นุุรุ้้�ลฮิิดายะห์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง มีีการจััดกิิจกรรมเนื่่อ� งใน
โอกาสวัันสำำ�คััญต่่างๆ ร่่วมกัับชุุมชนใกล้้เคีียง อาทิิ งานวัันเด็็ก
แห่่งชาติิ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีการจััดสััมมนาให้้ความรู้้�ความ
เข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการกากอุุตสาหกรรมแก่่ผู้้�ประกอบกิิจการ
โรงงานได้้ทราบถึึงแนวทางการบริิหารจััดการกากอุุตสาหกรรม
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการจััดการกาก
อุุตสาหกรรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและถููกต้้องเหมาะสม
(8) การมีีนวััตกรรม
แม้้ในปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ จะยัังไม่่มีนี วััตกรรมใหม่่ แต่่บริิษัทั ฯ มีีความ
ตั้้ง� ใจในการพััฒนาแนวคิิดใหม่่ๆ ที่่�จะเพิ่่�มศัักยภาพการดำำ�เนิินงาน
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมสิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย โดยบริิษััทฯ จะไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือ
ลิิขสิิทธิ์์�ของผู้้�อื่่�น

3. การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ไม่่มีี

4.	กิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดโครงการกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม บริิเวณที่่�ใกล้้เคีียงศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร, ศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี และศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (มาบตาพุุด) จัังหวััดระยอง อีีกทั้้�ง
สนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณะประโยชน์์แก่่สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ ตลอดจนกิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ แนวทาง
การจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมร่่วมกัับหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมต่่างๆ พอสรุุปได้้ดัังนี้้�
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(6) ENVIRONMENT PRESERVATION
The Company operates in compliance with ISO14001
environmental management standards and TISI & OHSAS
standards for the management of safety, occupational health
and the environment to ensure no impact on the environment
and communities from the Company’s operations by
complying with measures for reducing and monitoring
environmental impact specified in environmental impact
analysis reports. In addition, the Company sends bi-annual
reports to supervising agencies at the specified time and the
Company established foundations to protect against
damages caused by the Company’s performance.
Apart from overseeing operation procedures, the Company
organizes activities to plant trees and increase green areas
as a guideline for reducing global warming, which causes
environmental impacts. Furthermore, the Company organizes
weekly safety, occupational health, environmental and quality
activities at waste treatment service centers with the objective
of having employees participate in raising awareness about
occupational safety to prevent health impacts and provide
quality services according to the organization’s system of
management standards in various aspects.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

(7) PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF
COMMUNITY OR SOCIETY
The Company supports corporate social responsibility
activities in areas surrounding its establishment. Mobile
medical unit was organized by cooperating with Salaya
Hospital in Nakhon Pathom Province in order to provide free
health check-up to communities without any charges. The
physician team from Salaya Hospital provided health checkup services and communicated basic public health knowledge
to the public in communities. There were activities organized
on important occasions together with nearby communities,
such as Children’s Day, Buddhist Lent Day candle offering.
There were activities providing sports equipment to promote
sports and exercise to the public in communities for good
health promotion. In addition, there was a seminar providing
knowledge and understanding about industrial waste
management to factory operators so that they acknowledge
the guidelines for industrial waste management which would
lead to the compliance with the law on industrial waste
management efficiently, accurately and properly, including
providing knowledge and understanding to students visiting
the factory to observe the waste disposal process.
(8) INNOVATION
Although the Company does not have new innovations, the
Company is determined to develop new concepts which will
enhance performance capacity with corporate social
responsibility, the environment and stakeholders without
violating.

3. BUSINESS OPERATIONS WITH IMPACT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
None

4. ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF SOCIETY, COMMUNITIES AND THE ENVIRONMENT
In 2020, the Company organized corporate social responsibility activities in the area of promoting quality of life in society
and communities near Samae Dam Industrial Waste Treatment Service Center, the Ratchaburi Environment conservation
Reasearch and Development Center and the Map Ta Phut Industrial Waste Treatment Sercice Center, including activities
to support and promote industrial waste disposal knowledge for related government agencies. The Company organized
activities which can be summarized as follows:
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โครงการกิิจกรรม
CSR เพื่่อ� สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม “เจนโก้้ รัักษ์์ทะเล”
เมื่่�อวัันที่่� 18 มกราคม 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรม CSR เพื่่�อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม “เจนโก้้ รัักษ์์ทะเล” ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรม
สาธารณะประโยชน์์แก่่สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ
ณ บริิเวณหาดเตยงาม หน่่วยบััญชาการนาวิิกโยธิิน อำำ�เภอสััตหีบี
จัังหวััดชลบุุรีี โดยผู้้�บริิหารและพนัักงานในองค์์กรมีีส่่วนร่่วม
ในการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ ปลููกปะการััง ปล่่อยปลาฉลาม สู่่�ท้อ้ งทะเล
เพื่่�อช่่วยรัักษาระบบนิิเวศ และอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิในท้้องทะเล
ให้้เกิิดความสมดุุลมากยิ่่�งขึ้้�นตลอดไป

โครงการกิิจกรรม
CSR คืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคมมอบ
“ตู้้�คััดกรองอุุณหภููมิิ รุ่่�น GENBOX20” แก่่
กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อสาธารณะประโยชน์์
เมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน 2563 บริิษัทั ฯ ได้้มอบ “ตู้้�คััดกรองอุุณหภููมิิ
รุ่่� น GENBOX20” จำำ� นวน 1 ตู้้� ให้้ แ ก่่ กรุุ ง เทพมหานคร
เพื่่อ� สาธารณะประโยชน์์สู้้�วิกิ ฤตโรคระบาดไวรััสโควิิด-19 ซึ่่ง� เป็็น
ตู้้�สำำ� หรัั บ ติิ ด ตั้้� ง บริิ เ วณทางเข้้ า อาคารเพื่่� อ ทำำ� การตรวจสอบ
อุุณหภููมิิเบื้้�องต้้นว่่าเกิิดจากค่่าที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ หากพบว่่า
อุุณหภููมิสูิ งู เกิินจะมีีสัญั ญาณเตืือนพร้้อมไฟกระพริิบสีีแดงที่่ห� น้้าตู้้�
นอกจากมีีการตรวจวััดอุุณหภููมิแิ ล้้วภายในตู้้�ยัังมีีระบบพ่่นน้ำำ��ยา
ฆ่่าเชื้้�อโรค ระบบพ่่นแอลกฮอล์์ล้้างมืือ ระบบกล้้องวงจรปิิด
บัันทึึกการเดิินเข้้าออกไว้้ตลอดเวลา เพื่่�อใช้้ตรวจสอบภายหลััง
ณ บริิเวณอาคารไอราวััตพััฒนา ศาลาว่่าการกรุุงเทพมหานคร 2
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
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Activity Project
CSR Project Activity for Society and the Environment, “GENCO Loves the Sea”
On 18 January 2020, the Company held a CSR activity for society and the environment with “GENCO Loves the Sea”,
which was an activity with public benefits for society and the environment in Thailand in the area of Hat Toei Ngam (Toei
Ngam Beach), Royal Thai Marine Corps, Sattahip, Chonburi. Executives and employees in the organization participated
in nature conservation by planting coral and releasing sharks into the sea to help preserve ecosystems and conserve
marine nature for better balance in the future.

Activity Project
CSR Project Activity for Returning Profits
to Society by Giving A “GENBOX20
Temperature Screening Device” to
Bangkok Metropolitan for Public Benefit
On 22 April 2020, the Company gave a “GENBOX20
Temperature Screening Devices” to Bangkok Metropolitan
for public benefit in combatting COVID-19. The device is
for installation at building entries to initially check the body
temperatures to detect any temperatures deviant from the
device settings. If any temperature is too high, an alarm will
be set off with a blinking red light at the front of the device.
Apart from checking temperatures, the inside of the device
is equipped with a system for spraying disinfectant, an
alcohol spraying system for cleaning hands and a closed
circuit television camera system to record entries and exits
at all times for use in subsequent checking in the area of
the Irawat Pattana Building, Bangkok City Hall 2, Din Daeng,
Bangkok.
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กิิจกรรม
เนื่่�องในโอกาสวัันสำำ�คััญร่่วมกัับ
สัังคม และชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียง
บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมในโอกาสวัันสำำ�คััญต่่างๆ ให้้แก่่สัังคมและ
ชุุมชนใกล้้เคีียง อาทิิเช่่น การจััดกิิจกรรมงานวัันเด็็กแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2563 ให้้แก่่ชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงศููนย์์บริิการกำำ�จััด
กากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) ณ โรงเรีียนวััดแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน
กรุุงเทพมหานคร กิิจกรรมวัันเด็็กให้้แก่่ชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียง
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี
ณ เทศบาลตำำ�บลหิินกอง ตำำ�บลหิินกอง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ราชบุุรีี รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิ ของศููนย์์
บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม (มาบตาพุุด) ซึ่่ง� จััดขึ้้น� ที่่�สำำ�นักั งาน
นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง

โครงการ
ออกหน่่วยตรวจสุุขภาพเคลื่่�อนที่่� ประจำำ�ปีี 2563
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (มาบตาพุุด) ได้้จััดกิิจกรรม
ร่่วมกัับสมาคมเพื่่�อนชุุมชน “ออกหน่่วยตรวจสุุขภาพเคลื่่�อนที่่�”
โดยจััดที่่�วััดหนองแฟบ, ศููนย์์อภิิบาลผู้้�สููงอายุุวััดมาบชลููด และ
มััสยิิดนุุรุ้้�ลฮิิดายะห์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง
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Activities
Activities on Special Occasions with
Society and Nearby Communities
The Company holds activities on special occasions for
society and nearby communities, such as activities on
Children’s Day 2020, for communities in the areas near the
Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam) at
Samae Dam School, Bang Khun Thian, Bangkok; Children’s
Day activities in communities near the Research and
Development Center for Environmental Conservation
(Ratchaburi) at the Hin Kong Municipal Sub-district, Hin
Kong, Muang, Saraburi, including support of National
Children’s Day activities at the Industrial Waste Disposal
Service Center (Map Ta Phut) which was held at the Map
Ta Phut Industrial Estate Office, Rayong.

Project:
Project: Mobile Health Check-up Unit 2020
The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut) held activities together with the Community Association,
“Mobile Health Check-up Unit”. Activities were held at Wat Nong Fab, Wat Mab Chalud Elder Care Center and the Nurul
Hidayah Mosque, Rayong.
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เนื่่�องด้้วยบริิษััทฯ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักด้้านการจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมอย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการและเป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมีีกระทรวงอุุตสาหกรรมเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ตามด้้วยการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ผู้้�ถืือหุ้้�นประชาชน
และนัักลงทุุนทั่่�วไป ตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ร่่วมสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมร่่วมกัับหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการ
จััดการของเสีียอุุตสาหกรรม ดัังนี้้�

โครงการอบรมเรื่่�อง
“พระราชบััญญััติิโรงงานฉบัับใหม่่ (2562)
ส่่งผลกัับผู้้�ประกอบกิิจการอย่่างไร”
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2563 สำำ�นัักงานอุุตสาหกรรมจัังหวััด
ปทุุมธานีี กระทรวงอุุตสาหกรรม ได้้เห็็นความสำำ�คััญในการ
พััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย และข้้อบัังคัับต่่างๆ ให้้แก่่
ผู้้�ประกอบกิิจการโรงงาน ได้้จััดการอบรมเรื่่�อง “พระราชบััญญััติิ
โรงงานฉบัับใหม่่ (พ.ศ. 2562) ส่่งผลต่่อผู้้�ประกอบกิิจการอย่่างไร”
ณ ห้้องประชุุมบััวหลวง โรงแรมทิินิดีิ ี แอท บางกอก กอล์์ฟ คลัับ
ตำำ�บลบางกะดีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดปทุุมธานีี เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
พระราชบััญญััติิโรงงานฉบัับใหม่่ (พ.ศ. 2562) ซึ่่�งการอบรมใน
ครั้้ง� นี้้�ได้้มีตัี วั แทนจากบริิษัทั ฯ เข้้าร่่วมการบรรยายการให้้บริิการ
ของบริิษััทฯ อย่่างครบวงจร และจััดนิิทรรศการให้้แก่่ผู้้�ประกอบ
กิิ จ การโรงงานเพื่่� อ สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี กัั บ สำำ�นัั ก งาน
อุุตสาหกรรมจัังหวััดปทุุมธานีีต่่อไป
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Expos Held with Government Agencies Involved

Because the Company was founded for the main objective of running a business for the correct management of industrial
waste in line with professional and industrial standards with the Ministry of Industry as its major shareholder, followed by
the Industrial Estate Authority of Thailand, public shareholders and other investors in general, respectively, the Company
joins in supporting and promoting the following activities held with the government agencies involved in the field of industrial
waste management:

Training Project
“How Does the New Factory Act (2019)
Affect Business Operators?”
On 18 February 2020, the Pathum Thani Provincial Industrial
Office, Ministry of Industry, recognized the importance of
developing knowledge about various laws and regulations
for factory business operators. Thus, the training course
“How Does the New Factory Act (2019) Affect Business
Operators?” in the Bua Luang Meeting Room of Tinidee
Hotel at Bangkok Golf Club, Bangkadee, Muang, Pathum
Thani, to build knowledge about various laws and regulations
concerning the New Factory Act (2019). This training course
included representatives from the Company who attended
and delivered lectures on the Company’s one-stop service
provision. Furthermore, expositions were held for factory
business operators in order to build relationships with the
Pathum Thani Provincial Industrial Office.
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โครงการอบรมเรื่่�อง
“ความรู้้�ด้้านกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2562
(ฉบัับใหม่่) ระบบป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย
ในโรงงาน” รุ่่�นที่่� 1 และ 2
เมื่่�อวัันที่่� 18 มิิถุุนายน 2563 และวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563
สำำ�นัักงานอุุตสาหกรรมจัังหวััดนนทบุุรีี กระทรวงอุุตสาหกรรม
ได้้เห็็นความสำำ�คััญในการพััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย
ข้้อบัังคัับต่่างๆ และความปลอดภััยในโรงงานอุุตสาหกรรมให้้แก่่
ผู้้�ประกอบกิิจการโรงงาน ได้้จััดการอบรมเรื่่�อง “ความรู้้�ด้้าน
กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบัับใหม่่) ระบบป้้องกัันและระงัับ
อััคคีีภััยในโรงงาน” รุ่่�นที่่� 1 และ 2 ณ ห้้อง Cashmere Grand
Ballroom โรงแรมเวสท์์เกต เรสซิิเดนท์์ อำำ�เภอบางใหญ่่ จัังหวััด
นนทบุุ รีี เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความรู้้� ความเข้้ า ใจกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2562
(ฉบัับใหม่่) ตลอดจนความรู้้�ด้้านระบบป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย
ในโรงงาน ซึ่ง่� การอบรมในครั้้ง� นี้้�ได้้มีตัี วั แทนจากบริิษัทั ฯ เข้้าร่่วม
การบรรยายการให้้บริิการของบริิษััทฯ อย่่างครบวงจร และ
จััดนิิทรรศการให้้แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการโรงงานเพื่่�อสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับสำำ�นัักงานอุุตสาหกรรมจัังหวััดนนทบุุรีีต่่อไป

โครงการอบรมเรื่่�อง
เรื่่�อง “การให้้ความรู้้� แนวทางการรวบรวม
และจััดเก็็บขยะอัันตรายเพื่่�อส่่งกำำ�จััด”
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2563 สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดน่่าน ร่่วมกัับสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการปกครอง
ท้้องถิ่่น� และองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดน่่าน ได้้เห็็นความสำำ�คัญั
ในการให้้ความรู้้�แนวทางการรวบรวมและจััดเก็็บขยะอัันตราย
เพื่่� อ ส่่ ง กำำ�จัั ด ให้้ แ ก่่ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มอบรม ได้้ จัั ด การอบรมเรื่�่ อ ง
“การให้้ความรู้้�แนวทางการรวบรวมและจััดเก็็บขยะอัันตราย
เพื่่�อส่่งกำำ�จััด” ณ โรงแรมเทวราช จัังหวััดน่่าน เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจในการรวบรวมและจััดเก็็บขยะอัันตราย
เพื่่อ� ส่่งกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้อง ซึ่่ง� การอบรมในครั้้ง� นี้้�ได้้มีตัี วั แทนจาก
บริิษัทั ฯ เข้้าร่่วมการบรรยายแนวทางการรวบรวมและจััดเก็็บขยะ
อัันตรายเพื่่อ� ส่่งกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้อง รวมถึึงจััดนิิทรรศการให้้ความรู้้�
แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมต่่อไป
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Training Project
“Legal Knowledge about the New Factory
Act (2019) on Fire Prevention and
Suppression in Factories”, Classes 1 and 2.
On 18 June 2020 and 16 July 2020, the Pathum Thani
Provincial Industry Office, Ministry of Industry, recognized
the importance of developing knowledge about various laws
and regulations in addition to industrial factory safety for
factory business operators. Thus, training was held on
“Legal Knowledge about the New Factory Act (2019) on
Fire Prevention and Suppression in Factories”, Classes
1 and 2, in the Cashmere Grand Ballroom of the Westgate
Resident Hotel, Bang Yai, Nonthaburi, to build knowledge
and understanding about various laws and regulations
concerned with the New Factory Act (2019), including
knowledge about the prevention and suppression of fires.
This training included representatives from the Company
who attended and delivered lectures on the Company’s
one-stop service provision on the Company’s one-stop
service provision. Furthermore, expositions were held for
factory business operators in order to build relationships
with the Nonthaburi Provincial Industrial Office.

Training Project
“Instructions, Collection Guidelines and
Storage of Hazardous Waste Pending
Disposal”
On 16 September 2020, the Provincial Office of Natural
Resources and Environment Nan joined with the Nan
Provincial Office for Local Administration and the Nan
Provincial Administration Office recognized the importance
of providing instruction and guidelines for the collection and
storage of hazardous wastes pending disposal for
participants in the training. Thus, the training course entitled
“Instructions, Collection Guidelines and Storage of
Hazardous Waste Pending Disposal” at the Thevaraj Hotel,
Nan, to build knowledge and understanding about the
accurate collection and storage of hazardous wastes pending
disposal. This training included representatives from the
Company who attended and delivered lectures on guidelines
for the correct collection and storage of hazardous wastes
pending disposal, an exhibition was held to inform the
partipants attending the event.
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โครงการ
โครงการพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการจััดการของเสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีี 2563
เนื่่�องด้้วยกองบริิหารจััดการกากอุุตสาหกรรม กรมโรงงานอุุตสาหกรรม ได้้จััดโครงการพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการจััดการ
ของเสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีี 2563 โดยมอบหมายให้้ บริิษััท ซีีเอ็็มเอส เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ดำำ�เนิิน
การให้้คำำ�ปรึึกษาและประเมิินผลการดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดระดัับ ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับการให้้บริิการ และประกอบกิิจการจััดการ
ของเสีียให้้เป็็นมาตรฐานการจััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงเป็็นการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลโรงงานผู้้�รัับบำำ�บััดและกำำ�จััด
ของเสีียอุุตสาหกรรมให้้แก่่ผู้้�ก่อ่ กำำ�เนิิดของเสีียอุุตสาหกรรมและสาธารณชนทั่่ว� ไปได้้รับั ทราบ ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าว
และได้้รัับมอบตราสััญลัักษณ์์มาตรฐานโรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม รวมถึึงใบประกาศนีียบััตร ประจำำ�ปีี 2563 ดัังนี้้�
	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ� เลขทะเบีียน
โรงงาน 3-101-2/38 ได้้รัับมาตรฐานโรงงานจััดการ
กากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทองแดง” ประกอบกิิจกรรม :
ปรัับคุุณภาพของเสีียรวม (บำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมสำำ�หรัับน้ำำ��เสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรม)

	ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมแสมดำำ� เลขทะเบีียน
โรงงาน 3-101-1/47 ได้้รัับมาตรฐานโรงงานจััดการกาก
อุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทองแดง” ประกอบกิิจกรรม :
ปรัับคุุณภาพของเสีียรวม (บำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมสำำ�หรัับน้ำำ��เสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรม)

	ศููนย์์วิจัิ ยั และพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง�่ แวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี
เลขทะเบีียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ ได้้รัับมาตรฐาน
โรงงานจัั ด การกากอุุ ตส าหกรรม “ระดัั บ เหรีี ย ญทอง”
ประกอบกิิจกรรม : ฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว
ที่่�เป็็นของเสีียอัันตราย
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Project
Project for Developing and Upgrading Hazardous Industrial Waste Management
Business Operators 2020”
Because the Industrial Waste Management Division, Department of Industrial Works organized the project entitled “Developing
and Upgrading Hazardous Industrial Waste Management Business Operators 2020” by having CMS Engineering and
Management Company Limited offer consultation and assessment of performance for classification. The objective was to
upgrade business management and operations in industrial waste management to meet standards for sustainable waste
management, including the dissemination of news and information for factories accepting industrial waste for treatment
and disposal to inform the people generating industrial waste and for the general public. Thus, the Company participated
in the aforementioned project and received the Industrial Waste Management Factory Standards Mark, including the
following certificates for 2020:
The Samae Dam Industrial Waste Disposal Service
Center, Factory License No.3-101-2/38 received the
“Bronze Medal” for meeting standards in industrial
factory waste management for the activity: Overall
Waste Conditioning (wastewater treatment for
wastewater from industrial factories).

The Samae Dam Industrial Waste Disposal Service
Center, Factory License No.3-101-1/47 received the
“Bronze Medal” for meeting standards in industrial
factory waste management for the activity: Overall
Waste Conditioning (wastewater treatment for
wastewater from industrial factories).

The Research and Development Center for
Environmental Conservation (Ratchaburi), Factory
License No. 3-105-14/47 Ror. Bor., received the “Gold
Medal” for meeting standards in industrial factory waste
management for the activity: Bury Hazardous
Pollutants or Discarded Hazardous Waste Materials.
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“ศููนย์์สานสััมพัันธ์์”
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�)
และศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี
โครงการ “ศููนย์์สานสััมพัันธ์์” ศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม
(แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
จัังหวััดราชบุุรีี เป็็นโครงการที่่� ให้้ลููกค้้าที่่� ใช้้บริิการบำำ�บััดและ
กำำ�จัดั ของเสีียอุุตสาหกรรม รวมถึึงหน่่วยงานต่่างๆ เข้้าเยี่่ย� มชม
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััยและ
พััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน เพื่่�อให้้ลููกค้้าที่่� ใช้้บริิการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เข้้าเยี่่�ยมชมกระบวนการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียอุุตสาหกรรม
ในส่่ ว นระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ระบบการปรัั บ เสถีี ย รหรืือระบบ
การทำำ�ให้้เป็็นก้้อนแข็็ง และระบบการฝัังกลบของเสีียอัันตราย
และของเสีียไม่่อัันตราย เพื่่�อให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ และเกิิด
ความมั่่�นใจในการใช้้บริิการ ตลอดจนสามารถตรวจประเมิินการ
จััดการของเสีียอุุตสาหกรรมได้้อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
และหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายได้้กำำ�หนดไว้้

“ศููนย์์สานสััมพัันธ์์”
ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (มาบตาพุุด)
โครงการ “ศููนย์์สานสััมพัันธ์์” ศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม
(มาบตาพุุด) เป็็นโครงการที่่�ให้้ลูกู ค้้าที่่�ใช้้บริิการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั
ของเสีียอุุตสาหกรรม รวมถึึงหน่่วยงานต่่างๆ เข้้าเยี่่�ยมชมศููนย์์
บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (มาบตาพุุด) เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
เพื่่�อให้้ลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าเยี่่�ยมชม
กระบวนการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียอุุตสาหกรรม ในส่่วนระบบ
เชื้้อ� เพลิิงผสม (Fuel Blending System) และระบบผลิิตเชื้้อ� เพลิิง
ผสมจากของเสีียไม่่อันั ตราย (Solid Recovered Fuel System :
SRF) เพื่่�อให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ และเกิิดความมั่่�นใจในการ
ใช้้บริิการ ตลอดจนสามารถตรวจประเมิินการจััดการของเสีีย
อุุตสาหกรรมได้้อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ และหลัักเกณฑ์์
ที่่�กฎหมายได้้กำำ�หนดไว้้

กิิจกรรมที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนี้้� เป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนสาธารณะประโยชน์์เพื่่อ� สัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม อีีกทั้้ง� ให้้การส่่งเสริิม
ความรู้้� ความเข้้าใจ ด้้านการจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมได้้อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมุ่่�งหวัังให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นองค์์กรชั้้�นนำำ�ในการบริิหารและจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมอย่่างครบวงจร เพื่่�ออนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับคุุณภาพที่่�ดีีของสัังคม และชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนตลอดไป

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

“RELATIONSHIP BUILDING CENTER”
The “Relationship Building Center” Project
for the Industrial Waste Disposal Service
Center (Samae Dam) and the Research
and Development Center for Environmental
Conservation (Ratchaburi)
The “Relationship Building Center” Project for the Industrial
Waste Disposal Service Center (Samae Dam) and the
Research and Development Center for Environmental
Conservation (Ratchaburi) was a project in which clients
using industrial waste treatment and disposal services, as
well as the agencies involved, were permitted to visit the
Industrial Waste Disposal Service Center (Samae Dam)
and the Research and Development Center for Environmental
Conservation (Ratchaburi) on a regular monthly basis, so
the clients using industrial waste treatment and disposal
services and agencies involved could view industrial waste
treatment and disposal processes in terms of wastewater
treatment systems, stabilization or solidification systems
and burial of hazardous and non-hazardous waste in order
to give them knowledge, understanding and confidence in
using the services in addition to accurately assessing
industrial waste management based on academic principles
and set legal criteria.

“RELATIONSHIP BUILDING CENTER”
AT MAP TA PHUT CENTER
“Relationship Building Center” Project at Map Ta Phut Center
is the project allowing customers and related agencies to
visit Map Ta Phut Center on a monthly basis in order to
observe treatment and disposal processes using Fuel
Blending System and Solid Recovered Fuel System (SRF).
This project was to provide knowledge and understanding
in order to create confidence in services. It was also the
assessment and inspection of the industrial waste
management to ensure that it was in line wtih academic
principles and rules prescribed by laws.

The aforementioned activities promote and support public benefits for communities and societies and also enhance correct
knowledge on industrial waste management. These activies are organized continuously with an aim to enable the Company’s
business operations to grow sustainably along with good quality of communities and societies.
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การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2564
INDUSTRIAL ANALYSIS AND TRENDS FOR THE YEAR 2021
จากปััญหาการลัักลอบทิ้้�งกากอุุตสาหกรรมที่่�เกิิดขึ้้น� สืืบเนื่่อ� งมาจากหลายสาเหตุุ เช่่น โรงงาน ผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดของเสีีย (Waste Generator)
ไม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจ ขาดความรัับผิิดชอบ ต้้องการลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผลกระทบของมลพิิษที่่�จะเกิิดจากการกำำ�จััด
ของเสีียอย่่างไม่่ถููกต้้อง ทำำ�ให้้โรงงานไม่่ส่่งของเสีียกำำ�จััดหรืือบำำ�บััดตามที่่�ได้้รัับอนุุญาต หรืือส่่งไปยัังผู้้�รัับบำำ�บััดหรืือกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรม (Waste Processor) ขนาดเล็็กไม่่ได้้มาตรฐานและไม่่มีกี ารจััดการของเสีียอย่่างถููกต้้อง ก่่อให้้เกิิดปััญหาด้้านสิ่ง่� แวดล้้อม
และผลกระทบที่่�ตามมาอีีกมากมาย
กระทรวงอุุตสาหกรรมจึึงได้้จััดทำำ�แผนการจััดการกากอุุตสาหกรรม เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีี โดยมีีเป้้าหมายผลัักดัันให้้โรงงาน
ผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดของเสีีย เข้้าสู่่�ระบบการกำำ�จััดเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องปีีละอย่่างน้้อย 12,000 โรงงาน เป็็นระยะเวลา 5 ปีี ภายใต้้แนวคิิดการ
ปรัับกระบวนการในการกำำ�กับั ดููแล ตั้้ง� แต่่ต้น้ ทางจนถึึงปลายทางอย่่างครบวงจร ให้้ครอบคลุุมผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียหลัักทุุกฝ่่าย อัันได้้แก่่
ผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดของเสีีย ผู้้�ขนส่่งของเสีีย ผู้้�บำำ�บััด/กำำ�จััด/รีีไซเคิิลของเสีีย รวมทั้้�งผู้้�กำำ�กัับดููแลของเสีีย (Waste Regulator) เพื่่�อให้้
กากอุุตสาหกรรมเข้้าสู่่�ระบบบริิหารจััดการอย่่างถููกต้้อง นอกจากนี้้ภ� าครััฐยัังได้้มีกี ารกำำ�หนดมาตรการเพื่่อ� กระตุ้้�นให้้เกิิดความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ให้้ครอบคลุุมหลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Pollution Pays Principle: PPP) เช่่น การนำำ�มาตรการทาง
ภาษีีหรืือการวางเงิินหลัักประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้กัับผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดของเสีีย และการปรัับปรุุงเพิ่่�มบทลงโทษเกี่่�ยวกัับ
การลัักลอบทิ้้�งกากอุุตสาหกรรม ให้้มีีการบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างจริิงจััง
		
สำำ�หรัับสถิิติิปริิมาณกากของเสีียจากอุุตสาหกรรมที่่�แจ้้งขออนุุญาตนำำ�ไปกำำ�จััดในระบบอย่่างถููกต้้องในปีี 2563 พบว่่ามีีปริิมาณ
กากของเสีียอัันตราย 4.43 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 19.98 ส่่วนปริิมาณกากของเสีียไม่่อัันตรายมีีจำ�ำ นวน 35.83 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 4.6 (ดัังมีีรายละเอีียดแสดงในตารางที่่� 1)
ตารางที่่� 1 ปริิมาณกากของเสีียจากอุุตสาหกรรมที่่�แจ้้งขออนุุญาตนำำ�ไปกำำ�จััดในระบบอย่่างถููกต้้อง
(หน่่วย: ล้้านตััน)
ของเสีียอัันตราย
ของเสีียไม่่อัันตราย
รวม

ปีี 2563

ปีี 2562

4.43
35.83
40.26

3.70
34.25
37.94

ที่่�มา: กรมโรงงานอุุตสาหกรรม

สถิิติิปริิมาณกากของเสีียที่่�ถููกขนส่่งไปกำำ�จััดจริิงในปีี 2563 พบว่่าเป็็นประเภทของเสีียอัันตราย 1.27 ล้้านตััน และของเสีียไม่่อัันตราย
16.35 ล้้านตััน หากเทีียบกัับปริิมาณที่่มี� กี ารยื่่น� ขออนุุญาตไว้้อย่่างถููกต้้อง กากของเสีียที่่�ถูกู ขนส่่งมากำำ�จัดั คิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 28.65
และ 45.63 ของปริิมาณของเสีียอัันตรายและไม่่อัันตรายที่่�ยื่่�นขออนุุญาตไว้้ (รายละเอีียดแสดงในตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 2 ปริิมาณกากของเสีียที่่�ถููกขนส่่งไปกำำ�จััด
(หน่่วย: ล้้านตััน)
ของเสีียอัันตราย
ของเสีียไม่่อัันตราย
รวม
ที่่�มา: กรมโรงงานอุุตสาหกรรม

ปีี 2563

ปีี 2562

1.27
16.35
17.62

1.36
16.39
17.76
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According to the problem of illegal industrial waste disposal, there are many causes, such as lack of understanding,
knowledge, and responsibility of Waste Generator, cost reduction regardless of impacts of pollution caused by the improper
waste disposal, no wastes disposed or treated by factories as permitted or sent to Waste Processor, and small waste
processor without standard and proper waste management. These all cause many environmental problems and consequential
impacts.
As a result, the Ministry of Industry establishes the industrial waste management plan and propose it to the Cabinet. The
goal is to encourage waste generators to engage in the disposal system continuously and increasingly at least 12,000
factories for a period of 5 years. This is implemented under the concept of the integrated adjustment of supervision process
from the source to the destination to cover all major stakeholders, including the origin of waste generators, waste transporter,
waste treatment/disposal/recycling service providers, as well as waste regulator, so that industrial wastes are engaged in
the management system correctly. In addition, the government sector also establishes measures to stimulate social and
environmental responsibility under the Pollution Pays Principle (PPP), such as application of tax measures or guarantee
deposit for environmental damage to waste generators, and adjustment of penalties for illegal industrial waste disposal to
be enforced legally and seriously.		
Regarding the statistics on the amount of industrial waste requested for permission for proper disposal in the system in
2020, it was found that there were 4.43 million tons of hazardous waste, increased by 19.98% from the previous year. The
amount of non-hazardous waste was 35.83 million tons, increased by 4.6% from the previous year (as detailed in Table 1).
Table 1: Amount of Industrial Waste Requested for Permission for Proper Disposal in the System
(Unit: Million Tons)
Hazardous waste
Non-hazardous waste
Total

Year 2020

Year 2019

4.43
35.83
40.26

3.70
34.25
37.94

Source: Department of Industrial Works

Regarding the statistics on the amount of waste actually transported for disposal in 2020, it was found that the amount of
hazardous waste and non-hazardous waste was 1.27 million tons and 16.35 million tons, respectively. Compared to the
amount properly requested for permission, the amount of waste transported for disposal accounted for only 28.65% and
45.63% of the amount of hazardous and non-hazardous waste requested for permission (as detailed in Table 2).
Table 2: Amount of Waste Transported for Disposal (Unit: Million Tons)
(Unit: Million Tons)
Hazardous waste
Non-hazardous waste
Total
Source: Department of Industrial Works

Year 2020

Year 2019

1.27
16.35
17.62

1.36
16.39
17.76
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อย่่างไรก็็ดีี มีีคำำ�อธิิบายถึึงสาเหตุุที่่�ปััจจุุบัันปริิมาณกากของเสีียของโรงงานลดลง ส่่วนหนึ่่�งมาจากการระบาดระลอกแรกของไวรััส
COVID-19 และสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว อีีกส่่วนหนึ่่�งเนื่่�องมาจากโรงงานเริ่่�มนำำ�แนวคิิดของระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy) มาใช้้ เพื่่�อต้้องการหมุุนเวีียนเอาทรััพยากรมาใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดจนครบเกิิดเป็็นวงจร ตั้้�งแต่่ภาคการผลิิต
การบริิโภค ไปจนถึึงการจััดการของเสีียด้้วยกระบวนการใช้้ซ้ำำ�� (Reuse) หมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) และการผลิิตใหม่่
(Re-material) ก่่อให้้เกิิดของเสีียน้้อยที่่�สุุด (Waste Minimization) จนไม่่สามารถนำำ�ของเสีียไปใช้้ประโยชน์์ได้้แล้้ว จึึงจะส่่งไปกำำ�จััด
ยัังบริิษััทผู้้�รัับจ้้างกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง
แต่่ถึึงแม้้โรงงานจะใช้้แนวคิิดระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนดัังกล่่าว แต่่ในภาพรวมกากของเสีียของประเทศที่่�อยู่่�นอกระบบการจััดการ
ยัังมีีอยู่่�อีีกเป็็นจำำ�นวนมาก หากภาครััฐสามารถกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อผลัักดัันให้้กากอุุตสาหกรรมเข้้าสู่่�ระบบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
น่่าจะส่่งผลให้้ปริิมาณกากอุุตสาหกรรมมีีแนวโน้้มเข้้าสู่่�ระบบการจััดการเพิ่่�มมากขึ้้�นในระยะยาว บริิษััทฯ ซึ่่�งให้้บริิการด้้วยคุุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลอย่่างครบวงจร ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานโรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรมระดัับเหรีียญทองจากกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม สามารถเข้้าใช้้งานระบบ Auto E-License ซึ่่�งเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกต่่อการขออนุุญาตนำำ�กากของลููกค้้าออกมา
กำำ�จััดได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการที่่�บริิษััทฯ เปิิดใช้้งานในระบบบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียหลากหลายประเภท ทั้้�งที่่�เป็็นอัันตราย
(Hazardous Waste) และไม่่อัันตราย (Non-Hazardous Waste) หรืือกระบวนการแปรรููปเพื่่�อให้้เป็็นพลัังงานทดแทน ทำำ�ให้้ลููกค้้า
ซึ่่ง� เน้้นในเรื่อ�่ งมาตรฐานการบริิการอย่่างครบวงจร สามารถเชื่่อ� ถืือและไว้้วางใจในการใช้้บริิการ บริิษัทั ฯ จึึงมั่่น� ใจว่่าจะสามารถขยายฐาน
การตลาดออกไปสู่่�ลููกค้้ารายใหม่่ๆ ได้้ และคาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 จะเป็็นโอกาสที่่�บริิษััทฯ ซึ่่�งให้้บริิการด้้วยคุุณภาพตามมาตรฐาน
สากล จะสามารถดึึงดููดลููกค้้าให้้เข้้ามาใช้้บริิการได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
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However, there was the explanation for the reason of the decreasing amount of industrial waste. It was partly because of
the first wave of the COVID-19 outbreak and the slowdown of the economy. In addition, the factories began to adopt the
concept of circular economy to circulate resources for the maximize efficiency and finally it became a cycle from manufacturing,
consumption, to waste management by using the process of reuse, recycle and re-material for waste minimization so that
waste can no longer be used and then it is transported for disposal to the waste disposal service provider properly.
Although factories apply such concept of circular economy, in overall, there is a lot of the industrial waste outside the
management system. If the government can determine measures to support industrial waste to be engaged in the system
efficiently, it should result in the increasing volume of industrial waste engaged in the management system in the long term.
The Company, which provides quality services based on international standards, received the waste management standard
certification at the gold level from the Department of Industrial Works. It can access the Auto E-License system, which
facilitates to the application for permission to transport customers’ wastes for disposal quickly. In addition, as the Company
activates a variety of waste treatment and disposal systems, both Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste, or
processing for renewable energy, customers focusing on the integrated service standards rely on and trust in services. As
a result, the Company is confident that the marketing base can be expanded to new customers. It is estimated that in 2021
it will be an opportunity for the Company which provides quality services based on international standards will be able to
attract more customers to use the service.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
1. 	ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านเทคนิิคและการดำำ�เนิินงานในธุุรกิิจบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรม
1) ความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงาน
เนื่่�องจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการกำำ�จััดกากของเสีีย
จากอุุตสาหกรรม ผู้้�ให้้บริิการต้้องเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อความ
เสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นเริ่่�มตั้้�งแต่่กระบวนการรัับกากของเสีียจาก
โรงงานของลููกค้้าซึ่่�งเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดกากของเสีียไปจนถึึง
การกำำ�จัั ด ในขั้้� น ตอนสุุ ด ท้้ า ย หากการดำำ� เนิิ น งานเกิิ ด
มีีข้้อบกพร่่อง อัันจะส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพอนามััยของ
ประชาชนหรืือสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เนื่่� อ งจากศูู น ย์์ แ สมดำำ� และ
ศููนย์์มาบตาพุุดตั้้�งอยู่่�ใกล้้แหล่่งชุุมชน ดัังนั้้�นสัังคมและ
ชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงศููนย์์ทั้้�งสองแห่่งอาจจะได้้รัับผลจาก
กระบวนการบำำ�บััดของบริิษััทฯ อัันส่่งผลให้้บริิษััทฯ ถููก
ร้้องเรีียนจากผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
กรณีีที่่รุ� นุ แรงที่่�สุดุ คืือ บริิษัทั ฯต้้องหยุุดการให้้บริิการจนกว่่า
จะแก้้ไขปััญหาแล้้วเสร็็จ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ของ
บริิษััทฯ

(4)	กำำ�กัั บ ดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎ ระเบีี ย บ
ข้้อบัังคัับ คู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ และนโยบายของบริิษััทฯ
ด้้วยการจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารระบบการจััดการ เพื่่�อ
ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ติิดตามและตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบข้้อบัังคัับ คู่่�มืือ
อำำ�นาจดำำ�เนิินการ และนโยบายของบริิษััทฯ ดัังกล่่าว
(5)	จััดตั้้�งกองทุุนคุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นอัันเนื่่�องจาก
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
(6) บริิษััทฯ ได้้ทำำ�ความเข้้าใจกัับประชาชนในพื้้�นที่่� รวมถึึง
ให้้การสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ และเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรม
ของชุุมชนใกล้้เคีียง เพื่่อ� ให้้ชุมุ ชนที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงและห่่างไกล
ได้้รู้้�จัักบริิษััทฯ และเข้้าใจกระบวนการบำำ�บััดกากของเสีีย
ของบริิษััทฯ

(1)	ยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
และมาตรการติิ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) ซึ่่�งได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
(2)	ยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามประกาศ กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
ของหน่่วยงานราชการในส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด
(3)	ปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามระบบมาตรฐานการจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และระบบ
การบริิหารคุุณภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของ
บริิษัทั ฯ จะไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่ง่� แวดล้้อมและชุุมชน
เห็็นได้้จากที่่�ศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากของเสีียของบริิษััทฯ
ได้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐานการจัั ด การด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ISO14001 การรัับรองมาตรฐานการจััดการด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม มอก.& OHSAS
18001 และการรัับรองมาตรฐานการจััดการด้้านระบบการ
บริิหารคุุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัันรัับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.)

(1) บริิษััทฯ ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานบำำ�บััดและ
กำำ�จััดของเสีียรวมประเภทหรืือชนิิดของโรงงานลำำ�ดัับที่่�
101, 105 และ 106 ซึ่่ง� สามารถให้้บริิการด้้านการกำำ�จัดั กาก
ของเสีียให้้แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร
(2) บริิษััทฯ ได้้รัับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001
และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการ
พิิจารณาการส่่งกากอุุตสาหกรรมของโรงงานที่่�ได้้รัับการ
รัับรองมาตรฐานอุุตสาหกรรม
(3) บริิษััทฯ มีีมาตรฐานการจััดการเทีียบเท่่ากัับมาตรฐานของ
EU และสหรััฐอเมริิกา
(4) บริิษััทฯ มีีกระทรวงอุุตสาหกรรมเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ เป็็นการ
สร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น และยอมรัั บ ถึึงการให้้ บ ริิ ก ารที่่� ไ ด้้
มาตรฐานสููง
ี ะสิิทธิิภาพพร้้อมให้้บริิการตลอด
(5) บริิษัทั ฯ มีีทีมี ฉุุกเฉิินที่่�มีปร
24 ชั่่�วโมง
(6) บริิษััทฯ มีีห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์เอกชนจาก
กรมโรงงานอุุตสาหกรรมอย่่างถููกต้้อง
(7)	ลููกค้้าให้้การยอมรัับ เชื่่�อถืือ และไว้้วางใจในเรื่่�องการกำำ�จััด
และบำำ�บััดกากของเสีีย

2) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการแข่่งขััน
ปััจจุุบัันมีีบริิษััทที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรมหลายแห่่ง แต่่อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อพิิจารณาจาก
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าวจึึงได้้กำำ�หนด
จุุดแข็็งของบริิษััทฯแล้้ว ถืือได้้ว่่าบริิษััทฯ มีีความแตกต่่าง
แนวทางในการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ควบคุุมและป้้องกัันความเสี่่ย� ง
จากคู่่�แข่่งขััน และมีีความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน ดัังเช่่น
ดัังนี้้�
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1. RISK FACTORS ASSOCIATED WITH TECHNICAL ASPECTS AND OPERATIONS IN
THE INDUSTRIAL WASTE TREATMENT BUSINESS
(4) Oversee that operations comply with company’s own
1) RISK FROM OPERATIONS
rules, regulations, codes, operational authority manual
Due to the nature of the industrial waste treatment
and policies. To this end, an Executive Management
business, the service provider is responsible for any
Systems Committee has been established with the duty
ensuing damage, from the collection of waste from
of supervising and monitoring corporate operations to
clients’ factories (the source of waste) until the final
ensure that these rules, regulations, codes, manuals
phase of waste disposal. If there are any shortcomings
and policies are adhered to.
with this process, it could affect the health of people
and the environment. Furthermore, the Samaedum and (5) Establishment of a protection fund to provide coverage
for potential damages that may be caused by company’s
Map Ta Phut Facilities, which provide industrial waste
actions. This creates a degree of security that any
treatment and disposal services, are located in
parties impacted as a result of company’s operations
populated areas. Consequently, societies and
will be attended to and compensated for any resulting
communities adjacent to both these facilities may be
damages.
impacted by company’s waste treatment processes.
This could potentially result in petitions filed against (6) Company has educated the communities in adjacent
areas, while also providing consistent support.
company in the event of any damages. In a worst case
Moreover, company participates in community activities,
scenario, company would be forced to cease operations
to foster a greater understanding of the corporation’s
until the failing in question has been corrected. Naturally,
environmental waste management processes amongst
this would affect company’s revenues.
both the immediate areas and other more distanced
locales.
Company appreciates the potential for such damage
and so has implemented measures to control and
2) RISK FROM COMPETITION
prevent this risk with the following measures:
Presently, the several companies have received the
certification of business operation in industrial waste
(1) Strictly comply with environmental impact reduction
treatment and disposal. However, it consider of strength,
measures, as well as Environmental I mpact Assessment
company has several advantages over its competitors
measures (EIA) as approved by the Office of
which may be summarized as follows.
Environmental Policy and Planning Committee, the
Ministry of Natural Resources and the Environment
(2) Strictly comply with the announcements, rules, (1) Company has received a license to operate a waste
treatment facility under categories 101, 105 and 106.
regulations and codes issued by official agencies
This allows it to offer truly comprehensive waste
relevant to the Company’s operations.
disposal services for its clients.
(3) Conduct operations in accordance with environmental
has received ISO 9001, ISO 4001 and TIS
(2)
Company
management systems standards, in relation to hygiene
& OHSAS 18001 certifications, which is an important
and quality management systems. This ensures that
consideration in the transportation of industrial waste
company’s activities will not disrupt either the
from customers’ factories which operate under industrial
environment or communities. Waste Treatment
standards certification systems.
Facilities have been awarded ISO 14001 environmental
management standard certification, the TIS & OHSAS (3) Company’s waste management standards meet EU
and US standards.
18001 safety management standard certification for
hygiene and the environment and the ISO 9001 quality (4) Ministry of Industry is the Company’s major shareholders,
which build confidence and acceptance in giving a high
management standard certification from the ISO
standard services.
Certification Institute.
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2.	ปััจจััยเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานในธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์

3. 	ปััจจััยเสี่่�ยงทางการเงิิน

1) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการแข่่งขััน
ธุุรกิจิ อสัังหาริิมทรััพย์เ์ ป็็นธุุรกิจที่่
ิ ส่� ง่ เสริิมในการขยายฐานรายได้้
ของบริิษััทฯ เพิ่่�มเสถีียรภาพให้้แก่่องค์์กร แต่่ธุุรกิิจจััดสรรบ้้าน
และที่่�อยู่่�อาศััยในปััจจุุบัันที่่�มีีการแข่่งขัันกัันสููง ดัังนั้้�นบริิษััทฯ
จึึงต้้องติิดตามภาวะตลาดบ้้านจััดสรรและทิิศทางเศรษฐกิิจอย่่าง
ใกล้้ชิิด อย่่างไรก็็ตามโครงการส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นที่่�อยู่่�
อาศััยระดัับปานกลาง แต่่ด้ว้ ยคุุณภาพและการให้้ความสำำ�คัญั ด้้าน
บริิการเป็็นพิิเศษ เพื่่�อเพิ่่�มความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้า บริิษััทฯ
จึึงเชื่่�อว่่าจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานด้้านธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
บริิษััทฯ จะสามารถเติิบโตอย่่างมั่่�นคงได้้ต่่อไป

1) ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้ย� ในอนาคต ย่่อมจะส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดของบริิษััทฯ จากการที่่�
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�สััญญาเงิินกู้้�อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ ได้้มีีการติิดตามภาวะการเคลื่่�อนไหวของ
อััตราดอกเบี้้ย� อย่่างใกล้้ชิดิ บริิษัทั ฯ จึึงคาดว่่าจะไม่่ได้้รับั ผลกระทบ
หรืือมีีความเสี่่ย� งจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้ย� แต่่อย่่างใด
นอกจากนี้้แ� ล้้วบริิษัทั ฯ ยัังมีีสัญั ญาที่่จ� ะสามารถชำำ�ระหนี้้ก่� อ่ นกำำ�หนด
ได้้อีีกด้้วย

2) ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการขาดแคลนแรงงาน
ในการก่่อสร้้าง
ระบบการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยในปััจจุุบัันยัังเป็็นระบบที่่�ใช้้แรงงาน
ในบางสถานการณ์์จึึงเกิิดปััญหาขาดแคลนแรงงานขึ้้น� โดยเฉพาะ
แรงงานฝีีมืือดีี ทำำ�ให้้ค่่าจ้้างแรงงานและค่่าจ้้างเหมาก่่อสร้้าง
มีีราคาเพิ่่�มขึ้้�น กระทบถึึงต้้นทุุนที่่�จะเพิ่่�มสููงขึ้้�นแล้้วยัังมีีปััญหา
เรื่่�องการก่่อสร้้างล่่าช้้า

2) ความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ
ความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อเกิิดจากการที่่�คู่่�สััญญาไม่่สามารถ หรืือไม่่
ประสงค์์จะปฏิิบััติิตามสััญญาหรืือข้้อตกลงที่่�ทำำ�ไว้้กัับบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการป้้องกัันความเสี่่�ยงนี้้�โดยการวิิเคราะห์์
ฐานะทางการเงิินของคู่่�ค้้า และจำำ�กััดการอนุุมััติิวงเงิินสิินเชื่่�อ
มููลค่่าสููงสุุดของความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อคืือมููลค่่าตามบััญชีีของ
ลููกหนี้้ดั� งั กล่่าวหัักด้้วยค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััยจะสููญตามที่่�แสดงในงบดุุล

บริิษััทฯ มีีแนวทางแก้้ไขโดยการใช้้ผู้้�รัับเหมาซึ่่�งมีีแรงงานประจำำ�
ของตนเอง ประกอบกัับโครงการของบริิษััทฯ บางส่่วนเป็็นการ
จััดซื้้อ� โครงสร้้างที่่ก่� อ่ สร้้างแล้้วเสร็็จมาทำำ�การปรัับปรุุง ซึ่ง่� ไม่่ต้อ้ ง
ใช้้แรงงานจำำ�นวนมากนััก

3) ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเกิิดจากการที่่�เงิินสดและรายการ
เทีียบเท่่าเงิินสดบกพร่่อง ซึ่่�งโดยปกติิ บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ได้้มีีการติิดตามดููความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและรัักษาระดัับ
สถานะของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพื่่อ� ให้้เพีียงพอต่่อ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
จากความผัันผวนของกระแสเงิินสด
4) ความเสี่่�ยงของการลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ย่่อยไม่่สามารถหาแหล่่งเงิินทุุนเพื่่อ� สนัับสนุุนการ
ขยายการลงทุุน บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น จำำ�เป็็นต้้องช่่วยเหลืือ
สนัับสนุุนการหาเงิินเพื่่อ� เป็็นแหล่่งเงิินทุุนสนัับสนุุนโครงการใหม่่
ดัังนั้้�นหากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยไม่่เป็็นไปตามแผน
บริิษัทั ฯ ในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นอาจได้้รับั ผลกระทบจากการลงทุุนและมีี
ความเสี่่ย� งที่่จ� ะไม่่ได้้รับั ผลตอบแทนจากการลงทุุนตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้
อย่่างไรก็็ดีี ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ มีีสถานะทางการเงิินที่่�มั่่น� คงเพีียงพอ
จึึงไม่่กระทบต่่อสภาพคล่่อง และบริิษััทฯ คาดว่่าบริิษััทย่่อยจะ
ดำำ�เนิินการได้้อย่่างเต็็มที่่�ในไม่่ช้้านี้้� โดยการลงทุุนของบริิษััทฯ
จะเน้้นในการขยายขอบเขตในธุุรกิิจที่่�จะสามารถส่่งเสริิมบริิการ
ของบริิษััทฯ ในอนาคต
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(5) Customers are supported by a highly efficient emergency team, on-call 24 hours.
(6) The laboratory facility of company operates to the highest standards of efficiency and is listed on the registrar of
private sector laboratories by the Department of Industrial Works.
(7) Clients have shown their acceptance, credibility and trust in company’s system of industrial waste disposal and
treatment.

2. RISK FACTORS FROM OPERATIONAL However, since at present the money markets are
encountering a situation of over liquidity, interest rates
IN THE PROPERTY BUSINESS

continue to remain low. Company closely monitors interest
rate changes. It therefore predicts that it will not be impacted
1) RISK FROM COMPETITION
The property business is company’s secondary business, by rate fluctuations
which serves to expand its revenue base and ensure greater
organizational stability. Nonetheless, the residential housing 2) RISK FROM CREDIT
market is currently characterised by intense competition. Credit risk occurs when contract partners are unable or
Company therefore closely monitors the residential housing unwilling to comply with the terms of prior contracts or
market and economic direction indicators. However, the agreements made with company. Company has a policy to
majority of company’s projects comprise of the middle range reduce risk in this area by analysing the financial status of
market, with its emphasis on quality and service to ensure its trading partners and determining credit ceilings. The
customer satisfaction, company is confident that it will be ceiling for credit risk is the book value of the account in
question with an allowance for doubtful debt, as shown in
able to grow steadily into the future.
the Balance Sheets.
2) RISK FROM SHORTAGES OF
3) RISK FROM LIQUIDITY ISSUES
CONSTRUCTION LABOUR
The construction industry is still a labour intensive business. Risk associated with liquidity is attributed to shortcomings
In some circumstances, there are labour shortages, especially in cash and cash equivalent items. Normally, company and
for skilled labour. This leads to an increase in labour costs and its subsidiaries monitors liquidity risks and maintains sufficient
construction contractor costs. Not only does this impact overall levels of cash and cash equivalents for operating needs, in
order to reduce the risk of cash flow fluctuations.
costs, but may also lead to construction delays as well.
For resolution, some projects are using outsource contractors
which each contractor already in possession of their own
respective manpower teams. However, since some of
company’s projects are purchased partially built and then
renovated accordingly, this cuts the need for labour
significantly.

3. RISK FROM FINANCIAL
CONSIDERATIONS
1) RISK FROM INTEREST RATES
Fluctuations in future interest rates naturally impact
company’s cash flows, owing to its loan contracts made with
floating interest rates.

4) RISK FROM INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
In the event that company’s subsidiaries are unable to raise
funds for investments in expansion, in its capacity as a major
shareholder, company is obliged to provide capital assistance
for the new projects. If the subsidiaries’ performance
subsequently fails to meet targets, company may be affected
by its investments from its role as a shareholder. There is
therefore a risk that the Company will not receive its expected
return on investments.
Company has a strong financial position, so this category
of risk has no significant effect on its liquidity. Nonetheless,
company expects that the operations of its subsidiaries will
reach optimum performance shortly. Company’s investments
stress business expansion and include investments in
businesses that will support its services in the future.
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โครงสร้างการถือหุ้น
Shareholder Structure
1.	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
(1)	หุ้้�นสามััญ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 1,122,297,625 บาท ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1,122,297,625 บาท แบ่่งเป็็น
หุ้้�นสามััญ 1,122,297,625 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
(2)	หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
-ไม่่มีี-

2 ผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรกของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 6 สิิงหาคม 2563 (วัันปิิดทะเบีียนพัักโอนหุ้้�นครั้้�งหลัังสุุด เพื่่�อการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563)
ผู้้�ถืือหุ้้�น

1

กลุ่่�มวิิภููศิิริิ
นายอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภููศิิริิ
นางสาวนัันทกาญจน์์ ทองประพาฬ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กระทรวงอุุตสาหกรรม
นางนารีีรััตน์์ ทองประพาฬ
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
นางสาวสมจิิตต์์ ธาราอมรรััตน์์
นางสาวธนิิสรา ลิ้้�มสวาท
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
นายจัันทร์์สิิริิ มณีีฉาย
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
นายคงธน ตรงจิิตวิิกรััย

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ 151,420,800
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ 49,640,595

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ร้้อยละของทุุนชํําระแล้้ว

201,061,395

17.92

150,000,000
40,704,963
39,685,300
39,515,200
30,331,542
23,015,285
17,100,042
15,000,000
13,850,027

13.37
3.63
3.54
3.52
2.70
2.05
1.52
1.34
1.23

(2) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการ หรืือการดำำ�เนิินการของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
กระทรวงอุุตสาหกรรมซึ่ง�่ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ได้้จัดั ส่่งตััวแทน 2 ท่่าน เข้้าร่่วมเป็็นคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวัสดิ์์
ั �
ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม ปััจจุบัุ นั ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษัทั ฯ และนายประกอบ วิิวิธจิ
ิ นิ ดา อธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองประธานกรรมการบริิษััทฯ นอกจากนี้้�กลุ่่�มวิิภููศิิริิผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ได้้จััดส่่งตััวแทน 1 ท่่าน เข้้าร่่วมเป็็น
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แก่่ นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทฯ ประธานกรรมการบริิหาร และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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1. Listed and Paid-up Share Capital
(1) Common Stock
As of 31 December 2020, the Company had listed share capital in the amount of 1,122,297,625 baht and paid-up share
capital in the amount of 1,122,297,625 baht divided into 1,122,297,625 shares of common stock valued at 1 baht per share.
(2) Preferred Stock
-None-

2 Shareholders
(1) First 10 Group of Major Shareholders
The company’s first ten major shareholders as of 6 August 2020 (latest book closing date for the annual general meeting
of shareholders 2020).
Shareholder Equity Percentage of
Paid-up Share Capital

Shareholders

No. Shares Held

1

Wipoosiri Group
holds 151,420,800
Mr.Itthirit Wipoosiri
Miss Nanthakan Thongprapan holds 49,640,595

201,061,395

17.92

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ministry of Industry
Mrs. Narirat Thongprapan
General Logistics Co., Ltd.
Miss Somjit Tharaamornrat
Miss Thanisara Limsaward
NVDR Co., Ltd.
Mr. Chansiri Maneechai
Industrial Estate Authority of Thailand
Mr. Khongton Trongjitwikrai

150,000,000
40,704,963
39,685,300
39,515,200
30,331,542
23,015,285
17,100,042
15,000,000
13,850,027

13.37
3.63
3.54
3.52
2.70
2.05
1.52
1.34
1.23

(2) Shareholder Groups with Significant Influence over Company Policysetting, Management or Actions
The Ministry of Industry, which is a major shareholder, sent two representatives to fill seats on the Company’s board of
directors, namely Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry, who currently holds the position of
Chairman of the Board, and Mr. Prakob Vivitjinda, Director-General, Department of Industrial Works, who currently holds
the position of Vice Chairman of the Board. In addition, the Wipoosiri Group, another major shareholder appointed one
representative to fill a seat on the Company’s board of directors, namely Mr. Asawin Wipoosiri, who currently holds the
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3 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
ภายในปีี 2563 ไม่่มีีการออกหลัักทรััพย์์อื่่�น

4. นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราประมาณร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิของงบการเงิินเฉพาะบริิษััทฯ หลัังหััก
ภาษีีเงิินได้้ หากไม่่มีีเหตุุจำ�ำ เป็็นอื่่�นใด เช่่น การขยายธุุรกิิจของบริิษััทในโครงการต่่างๆ ในอนาคต และหากการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นจะมีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทฯ อย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ประวััติิการจ่่ายปัันผลของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�

มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

วัันที่่�

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น

อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 1.20 บาท
(โดยแยกเป็็นเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากผลประกอบการ
ครึ่่�งปีีแรก จำำ�นวน 0.50 บาท และเงิินปัันผลระหว่่างกาล
จากผลประกอบการครึ่่�งปีีหลััง จำำ�นวน 0.70 บาท)
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.10 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.01 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.01 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.03 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.01 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.01 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.01 บาท
อนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 0.02 บาท
งดจ่่ายเงิินปัันผล

1

ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2544

20 เมษายน 2544

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2545
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2549
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2550
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2551
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2552
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2555
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2561
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563

19 เมษายน 2545
27 เมษายน 2549
26 เมษายน 2550
24 เมษายน 2551
29 เมษายน 2552
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2561
26 เมษายน 2562
3 กัันยายน 2563

หมายเหตุุ เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2544 บริิษััทฯ ได้้เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�น (Par Value) จากหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นหุ้้�นละ 1 บาท
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positions of Director, Chairman of the Executive Committee and CEO.

3 Issuance of Other Stock
No other stocks were issued in 2020

4. Dividend Payment Policy
The Company has policy for dividend payments to shareholders at a rate of approximately 50% of the net profits stated
in the Company’s separate financial statement after the deduction of income taxes, as long as there is no other reason
such as moving of the Company’s business in various future projects and if the dividend payment will have significant
impact on the Company’s normal performance.
The Company’s history of dividend payments is as follows:
No.

Shareholders’ Meeting Resolution

Date

1

Annual General Meeting of Shareholders 2001

20 April 2001

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Annual General Meeting of Shareholders 2002
Annual General Meeting of Shareholders 2006
Annual General Meeting of Shareholders 2007
Annual General Meeting of Shareholders 2008
Annual General Meeting of Shareholders 2009
Annual General Meeting of Shareholders 2012
Annual General Meeting of Shareholders 2018
Annual General Meeting of Shareholders 2019
Annual General Meeting of Shareholders 2020

Dividends per Share

Dividend payment approved in the amount of 1.20 baht
(dividends were divided between performance for
the first half of the year in the amount of 0.50 baht
and performance for the second half of the year
in the amount of 0.70 baht)
19 April 2002 Dividend payment approved in the amount of 0.10 baht.
27 April 2006 Dividend payment approved in the amount of 0.01 baht.
26 April 2007 Dividend payment approved in the amount of 0.01 baht.
24 April 2008 Dividend payment approved in the amount of 0.03 baht.
29 April 2009 Dividend payment approved in the amount of 0.01 baht.
27 April 2012 Dividend payment approved in the amount of 0.01 baht.
27 April 2018 Dividend payment approved in the amount of 0.01 baht.
26 April 2019 Dividend payment approved in the amount of 0.02 baht.
3 September 2020
No Dividend Payment

Remarks: In September 2001, the par value of shares was changed from 10 baht/share to 1 baht/share.
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
โครงสร้้างการจััดการองค์์กรของบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด(มหาชน) ประกอบด้้วยคณะกรรมการ
บริิษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวน 4 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยแต่่ละคณะมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

1. โครงสร้้างกรรมการของบริิษััทฯ
1.1 คณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ณ วัันที่่� 29 มกราคม 2563 มีีจำำ�นวน 10 ท่่าน ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ 5 ท่่าน
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 2 ท่่าน กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 8 ท่่าน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) นายกอบชััย	สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�	ประธานกรรมการ
(2) นายประกอบ	วิิวิิธจิินดา	รองประธานกรรมการ	
(3) นายอัังคณีี
วรทรััพย์์
กรรมการอิิสระ
(4)	พลอากาศตรีี โฆษก	ประคองทรััพย์์ กรรมการอิิสระ
(5) นางสาวนวรััตน์์
อโนมะศิิริิ
กรรมการอิิสระ		
(6) นางสาวฐานัันดร์์	พิิทัักษ์์วงศ์์ กรรมการอิิสระ
(7) นางสาวชนิิตร์์นัันทน์์	กุุลทนัันท์์
กรรมการอิิสระ
(8) ดร.สมยศ
แสงสุุวรรณ กรรมการ	
(9) นายอััศวิิน	วิิภููศิิริิ
กรรมการ (กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร)
(10) นายบุุริินทร์์
อมรพิิชิิต	
กรรมการ (กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทนบริิษััทฯ
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทฯ ได้้แก่่ นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต สองในสาม
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันพร้้อมประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ
การกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดความหมายของ “กรรมการอิิสระ” ให้้สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และแนวปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่
นัักลงทุุน และรัักษาสมดุุลของการบริิหารจััดการที่่�ดีี ซึ่่�งคุุณสมบััติิของ “กรรมการอิิสระ”มีีความเข้้มงวดเท่่ากัับหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
(1)	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดในบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
(2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
(3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็น
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
(4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ
ซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหารของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือ
นิิติิบุุคคลที่่� อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาต
ต่่อสำำ�นัักงาน
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

The organizational management structure of General Environmental Conservation (Public) Company Limited consists of the
Board of Directors and 4 sub-committees, namely the Audit Committee. The Executive Committee, the Nomination and
Remuneration Committee, and the Risk Management Committee. Each committee has duties and responsibilities as follows:

1. DIRECTORS OF COMPANY STRUCTURE
1.1 THE BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY
In accordance with the Ministry of Commerce certification dated January 29th, 2020, the Board of Directors of company
comprises 10 members. Of this number, 5 are Independent Directors, 2 Directors also serve as Executives, while 8 Directors
are not Executives, with details as follows.
(1) Mr. Kobchai
Sungsitthisawad Chairman
(2) Mr. Prakob
Vivitjinda
Vice Chairman
(3) Mr. Angkhani
Vorasaph
Independent Director
(4) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
Independent Director
(5) Ms. Nawarat
Anomasiri
Independent Director		
(6) Ms. Thanan
Pitakwong
Independent Director
(7) Ms. Chanitnan
Kultanan
Independent Director
(8) Dr. Somyot
Sangsuwan
Director
(9) Mr. Asawin
Wipoosiri
Director (also Executives)
(10) Mr. Burin
Amornpichit
Director (also Executives)
DIRECTORS WITH SIGNATORY RIGHTS ON BEHALF OF COMPANY
Directors with signatory rights on behalf of company are Mr. Asawin Wipoosiri, Dr. Somyot Sangsuwan, and Mr. Burin
Amornpichit. The signature of any two of these three authorised signatories is required, together with company seal.
QUALITY DESIGNATION OF INDEPENDENT DIRECTOR
The corporate defines the meaning of “Independent director” to conform with the principle of a good administered stock
exchange of Thailand (SET) and the regulation of securities and exchange commission (SEC), so that company can build
confidence to investors as well as to maintain the equilibrium of a good management. In which the quality of “Independent
director” hold the same rigidness to the regulation stipulated by the Securities and Exchange Commission of Thailand as
follows:
(1) Holding no more than one percent of the total shares with voting rights in company, it’s main, subsidiary, and associate
companies or other juristic persons with a possible conflict of Interest; shares held by spouse, associates, and children
lower than legal age of that independent director shall also be counted.
(2) Not be or used to be directors who were involved in management or being an employee, staff or advisor who receives
fixed salary or controlling persons of the company; Its main, subsidiary, same level subsidiary, and associated
companies or other juristic persons with a possible conflict of interest unless they have not been involved in such
positions for at least two years prior to the date of appointment.
(3) Not be or have no blood relationship, no relationship in terms of marriage or legal registration with a person of possible
conflict of interest as parents, spouse, children including children’s spouses or closed relatives of executives or major
shareholders, controlling persons or a person who’s nominated as executive or controlling persons of company or its
subsidiary.
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(5)

(6)

(7)
(8)

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจต
ิ ามวรรคหนึ่่ง� รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่อ� ประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม
ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้ผู้้�ขออนุุญาตหรืือคู่่�สััญญา
มีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของผู้้�ขออนุุญาตหรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาท
ขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยง
กัันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ว่่าด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของบริิษััท
จดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลมแต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
หนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง และไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้ว ไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้
รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเป็็นนิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึงการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร
หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ ของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว ไม่่น้้อยกว่่าสองปีี
ก่่อนวัันยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัทั ฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของ บริิษััทฯ ภายหลัังได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นไปตามวรรคหนึ่่�ง ข้้อ 1 ถึึงข้้อ 8 แล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบขององค์์คณะได้้

การแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการบริิษััทฯ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ กำำ�หนดเรื่อ�่ งองค์์ประกอบ การแต่่งตั้้ง� การถอดถอน หรืือการพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� สามารถสรุุป
สาระสำำ�คััญ ได้้ดัังนี้้�
(1)	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการ โดยมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 15 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการของบริิษััทฯ จะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด
(2)	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการโดยใช้้เสีียงข้้างมากตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อเสีียงหนึ่่�ง
2)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม ข้้อ 1) เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้
แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใด ไม่่ได้้
3)	บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือ
จะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน เกิินจำำ�นวนที่่�จะพึึงมีี
หรืือพึึงจะเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
(3) ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ฯ ทุุกๆ คราวให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวนหนึ่่ง� ในสามของจำำ�นวนกรรมการ
ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะออกแบ่่งเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม
(4) ให้้กรรมการซึ่่�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นออกจากตำำ�แหน่่ง โดยกรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจถููกเลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ใหม่่ได้้
(5) กรรมการย่่อมพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อถึึงแก่่กรรม ยื่่�นใบลาออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงกำำ�หนด ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ลงมติิให้้ถอดถอนจากตำำ�แหน่่ง ขาดคุุณสมบััติิ หรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
(6) กรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่น่� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการที่่�เหลืืออยู่่�เลืือกบุุคคลซึ่่ง� มีีคุณุ สมบััติิ
และไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการ
จะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน คณะกรรมการจะจััดเลืือกบุุคคลอื่่�นเข้้ามาเป็็นกรรมการแทนหรืือไม่่ก็็ได้้ บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการ
แทนนี้้� จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่่�งตนดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน
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(4) Not be or having no business relationship with company; it’s main, subsidiary and associated companies or other
juristic persons with a possible conflict of interest in a manner that may interfere with the use of personal judgment
independently; including that he or she must not be or used to be the major shareholder, director that is not independent
director or executive who has business relation with company; its main, subsidiary, and associated companies, or
other juristic persons with possible conflict of interest; unless they have not been involved in such positions for at
least two years prior to the date of appointment.

(5)

(6)

(7)
(8)

Business relation including the normal business transaction that carry on a business, transaction regarding rental or
leasing of real estate, transaction regarding assets or services, giving or receiving financial assistance by receiving
or giving loan, surety, using assets to collateralize liabilities, including other comport with the same position. Which
makes the requestor or the parties hold responsibilities for clearing another parties debt. From three percent of all the
net assets value of the requestor or from 20 million baht or more depends on whether which quantity is lower. Therefore
debt assessment will be calculated according to the transactions that are related to the announcement of the board
of director of Stock Exchange of Thailand (SET). In related to information disclosure and company’s operation had
been registered in a related transaction. By defer only the considered debt to reckon into the debt that occurred within
one year before the start date of business relations with that same individual.
They must not be or used to be an auditor of company; its main, subsidiary and associated companies or other juristic
persons with a possible conflict of interest and must not be a major shareholder, a director which is not independent
director, executive director or a copartner manager of an audit firm which has the auditor of company; Its main,
subsidiary, same level subsidiary, and associated companies, or other juristic persons with a possible conflict with
the affiliated; unless they have not been involved in such positions for at least two years prior to the date of appointment.
They must not be or used to be a person who provided any professional advice and services, such as legal adviser
or financial consultant, who receives service fees more that 2 million baht per annum from company; Its main,
subsidiary, and associated companies or other juristic persons with a possible conflict of interest. Anyhow in the case
of a person who provided any professional advice and services is the juristic persons, including the major shareholder,
director which is not the independent director, manager or copartner manager of that professional service provider;
Unless they have not been involved in such positions for at least two years prior to the date of appointment.
Must not be a director that was appoint to be the representative of company’s director, major shareholder or shareholder
that are related to the major shareholder of company.
Possessing no other qualifications that prevent him/her from independently expressing opinions about company’s
operation after being authorize to became an independent director that contain the quality according to number 1 to
number 8. Then the independent director may be assign from the board of director to determine the operation of
company business; Its main, subsidiary, same level subsidiary, and associated companies or other juristic persons
with a possible conflict of interest base on the decision in the form of panel.

APPOINTMENT AND REMOVAL OF COMPANY DIRECTORS
Company’s regulations determine the composition, appointment, removal or termination of Directorial positions.
The significant issues are summarized as follows.
(1) The Shareholders’ Meeting appoints Directors, comprising not less than 5 members and not exceeding 15 members.
More than half of the number must comprise individuals resident in the Kingdom. Directors must also be in possession
of the qualifications as specified by Law.
(2) The Shareholders’ Meeting elects Directors by way of a majority vote, according to the following process.
1) Each shareholder has a number of votes equivalent to one share per one vote.
2) Each shareholders is required to use all of his/her votes according to number 1) Shareholders can vote for one
director or several directors. It shareholders decided to vote for several directors the votes must be given equally,
no individual can get more or less votes.
3) Candidates receiving the most votes in successively descending order will be appointed as Directors according
to the number of directors to be appointed on that particular occasion. In the event that two or more candidates
secure an equal number of votes and has exceed the number of position required, the Chairman of the meeting
will cast the deciding vote.
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการสามารถอุุทิศิ เวลาในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการไม่่ควรดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นเกิิน 5 แห่่ง โดยไม่่มีีข้้อยกเว้้น
จำำ�นวนองค์์ประชุุม
จำำ�นวนองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต้้องดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ และปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปร
ุ ะสงค์์และข้้อบัังคัับ
ของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์และความระมััดระวัังเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
(2) คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�พิิจารณาและอนุุมััติินโยบาย แผนงาน ทิิศทาง เป้้าหมายเชิิง กลยุุทธ์์ และแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยรวมของบริิษัทั ฯ และกำำ�กับั ดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายและแผนงานที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล
(3) คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และดำำ�เนิินงานเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น มีีการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ผู้้�ลงทุุนอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน มีีมาตรฐานและโปร่่งใส และมีีการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองต่่อบริิษััทฯ
(4) คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
(5) คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องใช้้ความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ให้้ความสนใจใน
กิิจการของบริิษััทฯ และมีีความตั้้�งใจที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
(6) คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่�พิจิ ารณาอนุุมัติั ริ ายการที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญั ตามที่่�ได้้ระบุุในอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษัทั ฯ เว้้นแต่่รายการ
นั้้�นต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
(7) คณะกรรมการบริิษัทั ฯ อาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่ง� หรืือหลายคนปฏิิบัติั กิ ารอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� แทนคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้
(8) คณะกรรมการบริิษััทฯ อาจแต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นใดให้้ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือ
มอบอำำ�นาจเพื่่อ� ให้้บุคุ คลดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เห็็นสมควรและภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ
เห็็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิิกเพิิกถอนเปลี่่�ยนแปลงหรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 4/2546 เมื่่อ� วัันที่่� 29 เมษายน 2546 และครั้้ง� ที่่� 3/2551 เมื่่อ� วัันที่่� 20 มีีนาคม 2551 และครั้้ง� ที่่�
1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2557 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับวาระของตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยคณะกรรมการซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ และมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
(1) นายอัังคณีี
วรทรััพย์์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)	พลอากาศตรีี โฆษก	ประคองทรััพย์์* กรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวนวรััตน์์
อโนมะศิิริิ*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุุ * กรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิิน
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1)	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
(2)	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ ภายใน (Internal audit) ที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้ง�้
โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
(3)	สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(4)	พิิจารณาคุุณสมบััติิ ความเป็็นอิิสระ ผลการปฏิิบัติั งิ าน และค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่อ� เสนอแต่่งตั้ง้� และเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี
และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้า
ร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(5)	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
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(3) At each Company’s Annual General Meeting, one third of the number of Directors are required to resign from their
positions. If the number of directors that will be vacating are indivisible by three, the number of vacating should be
the closest to one third.
(4) Directors who served the longest are to vacate their positions first. Though Directors who vacate their post may be
re-elected.
(5) Directors may be in termination of duty due to: fatality, submission of resignation letter prior to the completion of term,
the Meeting passes a resolution to demote or have a prohibited characteristics specify by law.
(6) If a Director’s position becomes vacant due to reasons other than completion of term, the remaining Directors will
select a qualified candidate who possesses no prohibited characteristics specify by law as a replacement at the next
Board of Directors’ Meeting. An exception exists if the said Directorial position has a period of less than 2 months to
completion of term, wherein a vote of not less than three quarters of the remaining Directors is required. Furthermore,
the replacement Director may serve only the period of time remaining to completion of such term.
Holding the director position in other listed companies
For the efficiency, the board of directors have to devote their time to control and supervise the company’s operation closely,
therefore, the board of directors should not hold the director position in other listed companies more than 5 companies.
Number of quorum
The minimum members for any resolutions during the board of directors meeting have to be not less than 2/3 of the total
board of directors.
THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
(1) The Board of Directors of company is charged with ensuring company operates and observes its duties in accordance
with the Law, company objectives and the resolutions of Shareholder Meetings with honesty and care, to safeguard
the interests of company.
(2) The Board of Directors has the duty to consider and approve policies, plans, business direction and strategic goals,
including the overall business operating plans of company. The Board is also responsible for guiding management
operations in accordance with the predetermined policies and plans, with efficiency and effectiveness.
(3) The Board of Directors has a responsibility to Shareholders and performance, in order to safeguard the interests of
Shareholders. Information disclosed to investors must be accurate, complete, meet the relevant standards and be of
a transparent nature. Directors must report their interests to the company.
(4) The Board of Directors must provide a system of internal controls and audit that is efficient and effective.
(5) The Board of Directors is obliged to use its knowledge and experience for the benefit of the business operations;
take an appropriate interest in company’s business; and be committed to the ongoing operations of the business.
(6) The Board of Directors has the duty to consider and approve significant transactions as specified in the corporate
scope of authority, with the exception of transactions requiring the approval of Shareholder Meetings.
(7) The Board of Directors may appoint any one or several Directors to carry out any missions on behalf of the Board.
(8) The Board of Directors may appoint other persons to operate company’s business under the supervision of the Board.
The Board may also appoint such persons with the authority and timeframe as deemed appropriate by the Board.
The Board of Directors reserves the right to cancel, revoke, change or amend such authority.
1.2 THE AUDIT COMMITTEE
The Meeting of the Board of Directors No. 4/2003 held on 29 April 2003; No. 3/2008 held on 20 March 2008; and
No. 1/2014 held on 14th March 2014 passed resolutions to establish an Audit Committee. The period of terms for Audit
Directors was to be the same as the terms for Company Directors. The Committee was to comprise Independent Directors
with qualifications as determined by the regulations of the Stock Exchange of Thailand. There are 3 Directors serving on
the Committee:
(1) Mr. Angkhani
Vorasaph* Chairman of the Audit Committee
(2) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap* Audit Committee
(3) Ms. Nawarat
Anomasiri* Audit Committee
Note * The Audit Committee have experiences in doing the financial audit.
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(6)	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ
(ข) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
(ค) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(ง) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(จ) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(ฉ) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(ช) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
(ซ)	รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทฯ
(7)	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทฯ มอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 คณะกรรมการบริิหาร
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2553 เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม 2553 ครั้้�งที่่� 7/2556 เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2556 และครั้้�งที่่�
4/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2562 ได้้มีมี ติิแต่่งตั้ง้� คณะกรรมการบริิหาร โดยแต่่งตั้ง้� จากกรรมการบริิษัทั ฯ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เท่่ากัับวาระของตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทฯ ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วย
(1) นายอััศวิิน	วิิภููศิิริิ	ประธานกรรมการบริิหาร
(2) ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ กรรมการบริิหาร	
(3) นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต	 กรรมการบริิหาร	
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
(1) 	ปฏิิบััติิงานและดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบาย กลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงานที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนด
(2)	จััดให้้มีีแผนปฏิิบััติิการในการนำำ�นโยบาย กลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงานที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนดไปปฏิิบััติิ เพื่่�อเสนอ
ขอความเห็็นชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
(3)	กำำ�กัับดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการอย่่างใกล้้ชิิด และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิ
ษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน รวมทั้้�งรายงานเหตุุการณ์์ที่่�มีีหรืืออาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
(4)	มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมัติั ค่ิ า่ ใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจป
ิ กติิของบริิษัทั ฯ ภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ
กำำ�หนดตามระเบีียบว่่าด้้วยอำำ�นาจการจััดการ
(5)	พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องที่่�จะเสนอเข้้าสู่่�วาระการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทฯ
(6)	จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารเป็็นประจำำ� และรายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบ
(7)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 2/2547 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2547 และครั้้�งที่่� 3/2551 เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม 2551 และ
ครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2557 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนโดยแต่่งตั้้�งจากกรรมการ
บริิษััทฯ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับวาระของตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทฯ ปััจจุุบัันคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประกอบด้้วย
(1) นายอัังคณีี
วรทรััพย์์ 	ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
(2)	พลอากาศตรีี โฆษก	ประคองทรััพย์์ กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
(3) นางสาวนวรััตน์์
อโนมะศิิริิ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีดัังนี้้�
(1)	พิิจารณาสรรหากรรมการบริิษััทฯ แทนกรรมการบริิษััทฯ ที่่�ต้้องออกตามวาระ เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี
โดยเสนอผ่่านคณะกรรมการบริิษััทฯ
(2)	คััดเลืือกและสรรหาบุุคคลที่่ส� มควรได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นกรรมการ ในกรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งว่่างลงด้้วยเหตุุอื่น่� ที่่�ไม่่ใช่่เนื่่อ� งมาจากการ
ครบวาระ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
(1) To review company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
(2) To review company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient,
to determine and internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of
the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
(3) To review company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws
relating to the Company’s business.
(4) To consider the qualifications, the independent, performance results and auditor fee to propose the appointment and
termination of the auditor including the determination of the auditor’s remuneration to the Board of Directors, as well
as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.
(5) To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they
are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations and are reasonable and for the highest benefit of
company.
(6) To prepare, and to disclose in company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the
audit committee’s chairman and consist of at least the following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of company’s financial report,
(b) an opinion on the adequacy of company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws
relating to company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meeting by each committee member,
(g) an opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance
with the charter, and
(h) other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general
investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s board of directors; and
(7) To perform any other act as assigned by the company’s board of directors, with the approval of the audit committee.
1.3 THE EXECUTIVE COMMITTEE
The Meeting of the Board of Directors No.1/2010 held on 21st January 2010; Meeting No.7/2013 held on 20th September
2013 and Meeting No. 4/2019 held on 14th May 2019 passed a resolution to establish the Executive Committee with
members appointed from the Board of Directors. The period of terms for Executive Directors was to be the same as the
terms for Company Directors. The Executive Committee currently comprises the following members:
(1) Mr. Asawin Wipoosiri Chairman of the Executive Committee
(2) Dr. Somyo Sangsuwan Executive Committee
(3) Mr. Burin Amornpichit Executive Committee
THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
(1) Carry out duties in accordance with the policies, strategies and operating plans as specified by the Board of directors.
(2) Prepare operation plans using the policies, strategies and business plans specified by the Board of directors. Such
plans are to be duly approved by the Board of Directors.
(3) Closely supervise and monitor operating performance in accordance with the operating plans, and report operating
results to the Board of Directors on a regular, monthly basis. Reports are also to be made of events of a significant
nature, or that may have a potential impact on operations.
(4) The authority to consider and approve expenditures related to the normal operations of company, within the scope
of authority as determined by the Board of Directors, in line with the rules governing authoritative powers.
(5) Screen matters to be proposed at the Meetings of the Board of Directors.
(6) Convene Meetings of the Executive Committee on a regular basis and report the outcome of such Meetings to the
Board of Directors.
(7) Carry out other duties as assigned by the Board of Directors of company.
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(3)	พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั ฯ ที่่ปรึึ
� กษาคณะกรรมการบริิษัทั ฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริิหาร เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี โดยเสนอผ่่านคณะกรรมการบริิษััทฯ
(4)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
1.5 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 3/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 23 มีีนาคม 2563 ได้้มีมี ติิแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งโดยแต่่งตั้้ง�
จากกรรมการบริิษััทฯ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับวาระของตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทฯ ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประกอบด้้วย
(1) นางสาวฐานัันดร์์ 	พิิทัักษ์์วงศ์์	ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(2) นางสาวชนิิตร์์นัันทน์์ 	กุุลทนัันท์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
อมรพิิชิิต กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(3) นายบุุริินทร์์
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีดัังนี้้�
(1)	ตรวจสอบ กำำ�กัับดููแล และให้้ข้้อเสนอแนะการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
(2)	จััดให้้มีีและทบทวนความเพีียงพอของระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
(3)	อำำ�นวยการในการประเมิินผลการควบคุุมภายใน
(4)	กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการควบคุุมภายในในภาพรวมของบริิษััทฯ
(5)	รวบรวม พิิจารณากลั่่�นกรอง และสรุุปผลการประเมิินการควบคุุมภายในในภาพรวมของบริิษััทฯ
(6)	จััดทำำ�รายงานการประเมิินผลการควบคุุมภายใน
(7) เรีียกหรืือเชิิญบุุคคลซึ่่�งเห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องมาร่่วมประชุุมเพื่่�อสอบถาม แสดงความคิิดเห็็นหรืือใช้้ข้้อมููลเอกสารเพื่่�อประกอบการ
พิิจารณาของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(8)	รายงานผลการดำำ�เนิินการให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบ
(9)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
1.6	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการ
บริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีที่่�ปรึึกษา 2 ท่่าน ได้้แก่่
(1) นายเมธีี เอื้้�ออภิิญญกุุล	ประธานที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทฯ
(2) นายถวิิล ไพรสณฑ์์	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทฯ

2. ผู้้�บริิหาร
2.1	รายชื่่�อผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริิษััทฯ และนำำ�เสนอ
ขออนุุมััติิแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ปััจจุุบัันคณะผู้้�บริิหารประกอบด้้วย
(1) นายอััศวิิน	วิิภููศิิริิ	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
(2) นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต	 กรรมการผู้้�จััดการ
			รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านการเงิิน (CFO)
			รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านปฏิิบััติิการ
			รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
(3) นางสาวปััญญา	พลพิิพััฒน์์	รองกรรมการผู้้�จััดการ
			รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ด้้านการตลาด
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1.4 THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
The Meeting of the Board of Directors No. 2/2004 held on 25th February 2004; Meeting No. 3/2008 held on 20th March 2008
and No. 1/2014 held on 14th March 2014 passed a resolution to establish the Nomination and Remuneration Committee.
The Committee Directors are selected from the Board of Directors of company. The period of terms for Committee Directors
was to be the same as the terms for Company Directors. The Nomination and Remuneration Committee currently comprise
the following members:
(1) Mr. Angkhani
Vorasaph Chairman of Nomination and Remuneration Committee
(2) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap Nomination and Remuneration Committee
Anomasiri Nomination and Remuneration Committee
(3) Ms. Nawarat
THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
(1) Nomination of Directors to replace Directors who complete their terms, for proposal to the Annual Meeting of Ordinary
Shareholders, wherein the nominees are to be proposed to the Board of Directors first.
(2) Recruitment and selection of appropriate candidates for nomination as Directors, in the event that Directorial positions
become vacant due to other reasons than the completion of a term. Nominations are to be proposed to the Board of
Directors.
(3) Determination of remuneration for company’s Directors, Advisors to the Board, Audit Committee Directors and
Executive Directors, for proposal to the Annual Meeting of Ordinary Shareholders. The proposals are to be first
submitted to the Board of Directors.
(4) Any other tasks as assigned by the Board of Directors.
1.5 Risk Management Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 3/2020 held on March 23, 2020 passed the resolution to approve the appointment of
the Risk Management Committee. Its members were nominated from the Board of Directors. The term of office is equal
to the term of the director position. Currently, the Risk Management Committee consists of:
(1) Miss Thanan Pithakwong Chairman of the Risk Management Committee
(2) Miss Chanitnan Kulthanan Member of the Risk Management Committee
(3) Mr. Burin
Amornpichit Member of the Risk Management Committee
Duties and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:
(1) Monitoring, supervising, and providing suggestions on risk management of the organization
(2) Providing and reviewing the adequacy of the risk management system
(3) Administering the internal control assessment
(4) Establishing guidelines for internal control assessment for the overview of the Company
(5) Collecting, considering, screening, and summarizing the results of the internal control assessment for the overview
of the Company
(6) Preparing an internal control assessment report
(7) Summoning or inviting persons deemed to be involved to attend the meeting for making inquiries, expressing opinions,
or using documents and information to support the consideration of the Risk Management Committee
(8) Reporting performances to the Board of Directors
(9) Performing other duties as assigned by the Board of Directors
Remarks Details about the highest educational backgrounds and work experiences of executives are shown in Attachment 1.
1.6 ADVISOR TO THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors has appointed an Advisory Committee to the Board, for the providing advice and recommen-dations
to the Board in various areas relating to company’s operations. Company currently has 3 Advisors:
(1) Mr. Metee Auapinyakul Chairman of the Advisor to the Board of Directors
Advisor to the Board of Directors
(2) Mr. Tawil Praisont
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2.2 การสรรหาผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิหารทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ขึ้้�นไป เพื่่�อขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ สำำ�หรัับการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร
ในระดัับต่ำำ��กว่่าผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารของแต่่ละสายงานจะพิิจารณาคััดเลืือกและอนุุมััติิโดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3. เลขานุุการบริิษััทฯ
ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 11/2559 เมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2559 ได้้มีมี ติิแต่่งตั้้ง� ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ เป็็นเลขานุุการ
บริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบตามข้้อกำำ�หนดแห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีีฝ่า่ ยตลาดหลัักทรััพย์์ เป็็นหน่่วยงาน
สนัับสนุุนงานเลขานุุการบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ และเพื่่�อให้้การบริิหารงานของบริิษััทฯ
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น 		
หมายเหตุุ รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับวุุฒิิการศึึกษาสููงสุุด ประสบการณ์์การทำำ�งานของเลขานุุการบริิษััทฯ ได้้แสดงในเอกสารแนบ 1

4.	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
4.1	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
(1)	ค่่าตอบแทนกรรมการ
ค่่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่่าน ในปีี 2563 เป็็นเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 3,875,000 บาท โดยแยกเป็็นค่่าตอบแทนในรููปของเบี้้�ยประชุุม
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ที่่�ปรึึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิหาร
ซึ่ง่� ค่่าตอบแทนได้้ถูกู กำำ�หนดอย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผลจากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยพิิจารณาถึึงความ
เหมาะสม และสอดคล้้องกัับภาระความรัับผิิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิินของบริิษััทฯ และเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจระดัับเดีียวกััน ซึ่่�งในปีี 2563 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน 2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทน
กรรมการ ดัังมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1)	ค่่าตอบแทนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนดจ่่ายเป็็นค่่าตอบแทนรายเดืือนในอััตรา
	ประธานกรรมการบริิษััทฯ 30,000 บาท/เดืือน
กรรมการบริิษััทฯ ท่่านละ 25,000 บาท/เดืือน
	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนดจ่่ายเป็็นเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�งในอััตรา
	ประธานที่่�ปรึึกษา 25,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
	ที่่�ปรึึกษา ท่่านละ 20,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบ กำำ�หนดจ่่ายเป็็นเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�งในอััตรา
	ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
กรรมการตรวจสอบ ท่่านละ 20,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
คณะกรรมการบริิหาร กำำ�หนดจ่่ายเป็็นเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�งในอััตรา
	ประธานกรรมการบริิหาร 25,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
กรรมการบริิหาร ท่่านละ 20,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กำำ�หนดจ่่ายเป็็นเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�งในอััตรา
	ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 25,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ท่่านละ 20,000 บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
2)	ค่่าตอบแทนอื่่�น
-ไม่่มีี-

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

2. EXECUTIVES
2.1 LIST OF EXECUTIVES
The Executive Committee is responsible for selecting knowledgeable and capable persons experienced in businesses of
the Company and proposing a request for appointment approval from the Board of Directors. Currently, the Executive
Committee consists of;
(1) Mr. Asawin Wipoosiri Chief Executive Officer
(2) Mr. Burin Amornpichit Managing Director
			
Acting Chief Financial Officer (CFO)
			
Acting Chief Operating Officer
			
Acting Chief Property Officer
(3) Ms. Panya Polpipat
Deputy Managing Director
			
Acting Chief Marketing Officer
2.2 NOMINATION OF EXECUTIVES
The Executive Committee is responsible for selecting knowledgeable, capable and qualified persons to be appointed of
chief executive, which is the level of Chief Officer or higher in order to request an approval from the Board of Directors.
Regarding the appointment of the position at a level lower than Chief Officer, the executives of each department shall
consider and select and it shall be approved by the Chief Executive Officer.

3. COMPANY SECRETARY
The Board of Directors’ Meeting No.1 1/2016 on November 11th, 2016 had the resolution to appoint Dr. Somyot Sangsuwan
to be the Company Secretary who has duties and responsibilities in accordance with provisions of the Securities and
Exchange Act. The Stock Exchange Department is the support department of the company secretary’s operations in order
to be in accordance with the principles of good corporate governance of the Company and to allow the management of
the Company to be more effective.		
Remarks Details about the highest educational backgrounds and work experiences of executives are shown in Attachment 1.

4. REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES
4.1 MONETARY REMUNERATION
(1) DIRECTORS’ REMUNERATION
The total amount of remuneration for 12 directors in 2020 were 3,875,000 Baht, divided into the remuneration in the form
of meeting allowances of the Board of Directors, Advisor to the Board of Directors, and Sub-Committees, including the
Audit Committee and the Executive Committee. The remuneration was determined fairly and reasonably by the Nomination
and Remuneration Committee. It was also determined based on the suitability and responsibility of directors and the
Company’s financial status and compared to other companies in the same business group. In 2020, the 2020 Annual
General Meetings of Shareholders for the year held on September 3, 2020 passed the resolution to approve the remuneration
of directors. The details are as follows:
1) Remuneration and Meeting Allowances of Directors
The Board of Directors shall receive remuneration per month at the following rate:
Chairman of the Board of Directors: 30,000 Baht/month
Directors: 25,000 Baht/month
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สรุุปค่่าตอบแทนที่่�กรรมการได้้รัับในปีี 2563 เป็็นรายบุุคคลมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าเบี้้�ยประชุุม (บาท)
รายชื่่�อกรรมการ

1. นายกอบชััย สัังสิิทธิ์์�สวััสดิ์์�
2. นายประกอบ วิิวิิธจิินดา
3. นายอัังคณีี วรทรััพย์์
4.	พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรััพย์์
5. นางสาวนวรััตน์์ อโนมะศิิริิ
6. นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์์วงศ์์
7. นางสาวชนิิตร์์นัันทน์์ กุุลทนัันท์์
8. นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
9. ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ
10. นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต
11. นายเมธีี เอื้้�อภิิญญกุุล
12. นายถวิิล ไพรสณฑ์์
รวม

กรรมการ
บริิษััทฯ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริิหาร

ที่่�ปรึึกษา

รวม
(บาท)

90,000
75,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,565,000

125,000
100,000
100,000
325,000

225,000
240,000
240,000
705,000

100,000
180,000
280,000

90,000
75,000
425,000
400,000
400,000
300,000
300,000
525,000
540,000
540,000
100,000
180,000
3,875,000

(2)	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนรวมของคณะผู้้�บริิหาร ได้้แก่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ ในปีี 2563 จำำ�นวน
3 ท่่าน ประกอบด้้วยเงิินเดืือน โบนััส ประกัันสัังคม ประกัันสุุขภาพ ประกัันชีีวิิต และค่่ารัักษาพยาบาล รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 5,758,030
บาท
(3) 	ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทย่่อย
กรรมการในบริิษััทย่่อยไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทน เนื่่�องจากทั้้�งหมดเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทแม่่
4.2	ค่่าตอบแทนอื่่�น
-ไม่่มีี-
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Advisor to the Board of Directors shall receive the meeting allowance per occurrence at the following rate:
Chairman of the Advisor: 25,000 Baht/meeting attendance
Advisor: 20,000 Baht/meeting attendance
Audit Committee shall receive the meeting allowance per occurrence at the following rate:
Chairman of the Audit Committee: 25,000 Baht/meeting attendance
Member of the Audit Committee: 20,000 Baht/meeting attendance
Executive Committee shall receive the meeting allowance per occurrence at the following rate:
Chairman of the Executive Committee: 25,000 Baht/meeting attendance
Member of the Executive Committee: 20,000 Baht/meeting attendan		
Risk Management Committee shall receive the meeting allowance per occurrence at the following rate:
Chairman of the Risk Management Committee: 25,000 Baht/meeting attendance
Member of the Risk Management Committee: 20,000 Baht/meeting attendance
2) Other compensensation
- noneSummary of remuneration received by directors in 2020 individually was as follows:
Attendance Fee (Baht)
Name of Directors

1. Mr. Kobchai Sangsitsawat
2. Mr. Prakob Wiwithachinda
3. Mr. Angkhani Vorasaph
4. Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
5. Ms. Nawarat Anomasiri
6. Ms. Thanan Pitakwong
7. Ms. Chanitnan Kultanan
8. Mr. Asawin Wipoosiri
9. Dr. Somyot Sangsuwan
10. Mr. Burin Amornpichit
11. Mr. Metee Auapinyakul
12. Mr. Tawil Praisont
Total

Board of
Directors

Audit
Committee

Executive
Committee

Advisor

Total
(Baht)

90,000
75,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,565,000

125,000
100,000
100,000
325,000

225,000
240,000
240,000
705,000

100,000
180,000
280,000

90,000
75,000
425,000
400,000
400,000
300,000
300,000
525,000
540,000
540,000
100,000
180,000
3,875,000

(2) EMUNERATION OF EXECUTIVES
The total remuneration of the Executive Committee, including the Chief Executive Officer, Managing Director, former
Managing Director who resigned during the year, and Deputy Managing Directors in 2020, consisting of salary, bonus,
social security, health insurance, life insurance and medical expenses was 5,758,030 Baht.
(3) REMUNERATION FEE OF SUBSIDIARIES’ DIRECTORS
Director of the subsidiaries did not receive any remuneration as all are directors and executives of the Headquarter.
4.2 Other Remunerations
- none-
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การกำ�กับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNANCE
1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและมีีเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ปฏิิบัติั ิตามข้้อกำำ�หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้องค์์กร
มีีโครงสร้้าง ระบบงาน และกระบวนการบริิหารและดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ ดัังนี้้�
1.1	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการในเรื่่�องของสิิทธิิและ
ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งได้้อนุุมััติิใช้้อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
และทบทวนครั้้ง� ล่่าสุุดเมื่่อ� วัันที่่� 30 มกราคม 2562 (นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ www.genco.co.th)
โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่ง่� เปรีียบเสมืือนเป็็นเจ้้าของกิิจการได้้มีโี อกาสรัับรู้้�ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ และมีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสิินใจ
ผ่่านการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือเป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญที่่�จะจััดการประชุุมให้้มีีความโปร่่งใส ชอบธรรม
เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับและแนวทางที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกำำ�หนด มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศที่่สำ� ำ�คัญั ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างทั่่�วถึึงและเสมอภาคโดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนมีีสิทิ ธิิเข้้าร่่วมประชุุม สิิทธิิในการมอบฉัันทะ
ให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ สิิทธิิในการ
ออกเสีียงลงคะแนนแต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าจ้้างผู้้�สอบบััญชีี สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนนในการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายที่่�สำำ�คััญของ
บริิษััทฯ นอกจากนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมและเสนอชื่่�อผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด
ซึ่่ง� ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีกี ารประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่อ� วัันที่่� 3 กัันยายน 2563 โดยบริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการเพื่่อ� ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับสิิทธิิเกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามกฎหมาย และมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงการอำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
(1) บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระ รายชื่่�อกรรมการ และส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า ระหว่่างวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31
มกราคม 2563
(2) บริิษััทฯ เปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 5/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่่�งมีีมติิกำำ�หนดให้้จััดการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ในวัันที่่� 3 กัันยายน 2563 ในเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่�
มีีมติิกำำ�หนดวัันประชุุม
(3)	ก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษัทั ฯ จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่ง� มีีวันั เวลา สถานที่่จั� ดั ประชุุม แผนที่่ข� องสถานที่่�
จััดประชุุม และรายละเอีียดระเบีียบวาระการประชุุมอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ โดยแนบหนัังสืือมอบฉัันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุุม รวมทั้้�งข้้อบัังคัับ
ของบริิษัทั ฯ ในส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิจิ ารณาล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม 14 วััน โดยมีีรายละเอีียด
ของวาระการประชุุมอย่่างเพีียงพอที่่�จะใช้้ประกอบการตััดสิินใจลงคะแนนในวาระต่่างๆ และในแต่่ละวาระจะระบุุอย่่างชััดเจนว่่า
เป็็นเรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ หรืือเพื่่�อพิิจารณา รวมทั้้�งมีีความเห็็นของคณะกรรมการเพีียงพอและชััดเจนที่่�จะให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตััดสิินใจ
ในการใช้้สิิทธิิออกเสีียงได้้ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุมทั้้�งภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบข้้อมููลได้้โดยสะดวกรวดเร็็ว ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลเหมืือนกัับ
ที่่�บริิษััทฯ ส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นในรููปแบบเอกสาร และยัังได้้ลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันภาษาไทย ติิดต่่อกัันเป็็นเวลา 3 วััน
ในการเข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ได้้แจ้้งรายละเอีียดเอกสารหลัักฐานที่่�จำำ�เป็็นซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องนำำ�มาแสดงให้้ครบถ้้วน
เพื่่อ� รัักษาสิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม และแนบหนัังสืือมอบฉัันทะตามแบบที่่ก� ระทรวงพาณิิชย์์กำำ�หนด พร้้อมแจ้้งรายชื่่อ� กรรมการ
ที่่�เป็็นอิิสระ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ประสงค์์จะมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นมาประชุุมแทนได้้เลืือกที่่�จะมอบฉัันทะให้้เข้้าประชุุมและลงคะแนน
เสีียงแทนได้้
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1. CORPORATE GOVERNANCE POLICIES
Company appreciates the importance of observing the guidelines for good corporate governance and conducting its business
in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, as well as the Stock Exchange of Thailand.
This helps create an organization with a structure, systems, management process and operations. In 2019, the Company
had practiced in accordance with the corporate governance principles, which are as follow:
1.1 RIGHTS AND EQUALITY OF SHAREHOLDERS
Company accords a high priority to the rights and equality of shareholders. Thus the corporate governance policies for the
rights and equality of shareholders together with company’s stakeholder code of practice policies have been approved in
written form and have been reviewed lately on 30 January 2019. (Company’s corporate governance policy is published on
the website www.genco.co.th). By focusing on the shareholders, which can be compare as business owners, to have the
opportunities to acknowledge Company’s performance and participate in decision making through the Shareholders’ Meeting.
The Company deems it an important duty and responsibility to organize Shareholder Meetings that are transparent, fair
and of benefit to stakeholders, as well as other concerned parties. Consequently, information disclosures are widely and
readily available to all shareholders, without prejudice. All shareholders have the right to attend Shareholder Meetings, as
well as the right to appoint proxies to attend Meetings and vote on their behalf to appoint or remove Directors; the right to
vote for appointment of auditors and determination of audit fees; and the right to vote for changes to significant corporate
policies. In additional, shareholders form an additional Shareholder’s meeting and nominate in advance a qualified candidate
for new Director Submission; before the next Shareholder’s meeting, according to the regulation of company.
In 2020, the Company held Annual General Meeting of Shareholders 2020 on 3 September 2020. The Company proceeded
to allow shareholders to exercise their rights with shareholders’ meetings in compliance with the law and to meet good
corporate governance standards, including facilitating shareholders as follows:
(1) The Company offered an opportunity for shareholders to propose agenda items, submit lists of directors’ names and
send questions in advance between 25 December 2019 to 31 January 2020.
(2) The Company disclosed a resolution passed in Board of Directors’ Meeting No. 5/2020 on 22 July 2020. The resolution
scheduled Annual General Meeting of Shareholders 2020 for 3 September 2020 on the Stock Exchange of Thailand
website from the date the meeting resolution was passed.
(3) Before the Annual Shareholders’ Meeting is held, company forwarded the invitation manuscript to Shareholders, which
included date, time, venue for Meetings, map. This also contains the agenda and sufficient supporting information, to
comply with laws and regulations of SET and company. Company forwarded the summons to attend the Meeting,
proxy form and agenda details, containing sufficient information for Shareholders’ to make decision, which also includes
the opinion of the Board of Directors. The documentation was distributed to shareholders 14 days prior to the Meeting.
In addition to company distributed the invitation manuscript and sufficient documents for the meeting in both Thai and
English languages display on the company website www.genco.co.th in advance for Shareholder to receive information
faster, which was the same information that the company had forwarded to Shareholders in document form. And were
also published in a Thai daily news journal for at least 3 consecutive days.
In addition, the summons letter informs shareholders to prepare the necessary documents on the Meeting date, in
order to maintain their full rights to attendance. A proxy form (according to the Ministry of Commerce), list of Independent
Directors are also attached, to allow shareholders wishing to their proxy rights to any particular individual, or any
Independent Director, to attend the Meeting on their behalf.
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(4) ในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษัทั ฯ เปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ล่ว่ งหน้้าก่่อนเวลาประชุุมอย่่างน้้อย 1 ชั่่ว� โมง
และได้้อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการประชุุม อาทิิ จััดเตรีียมสถานที่่�และเจ้้าหน้้าที่่�ต้้อนรัับ จััดเจ้้าหน้้าที่่�ลงทะเบีียน
ในจำำ�นวนที่่�เหมาะสม มีีการนำำ�ระบบ Barcode มาใช้้ในการลงทะเบีียน เพื่่�อให้้การลงทะเบีียนของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะ
แต่่ละรายที่่�เข้้าร่่วมประชุุม เป็็นไปอย่่างสะดวกรวดเร็็ว พร้้อมทั้้�งจััดพิิมพ์์บััตรลงคะแนนในแต่่ละวาระให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
(5)	ก่่อนเริ่่�มการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ พิิธีีกรได้้ชี้้�แจงวิิธีีการลงคะแนน และวิิธีีการนัับคะแนนอย่่างชััดเจน ซึ่่�งการลงคะแนน
และนัับคะแนนเสีียงเป็็นไปอย่่างเปิิดเผย โดยการออกเสีียงลงคะแนน บริิษััทฯ จะนัับ 1 หุ้้�น เป็็น 1 เสีียง และถืือเสีียงข้้างมาก
เป็็นมติิ ยกเว้้นกรณีีการลงมติิพิิเศษที่่�กำำ�หนดให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
� ะชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายมีีสิทิ ธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการแสดงความคิิดเห็็นและซัักถาม
(6)	ระหว่่างการประชุุม ประธานในที่่ปร
โดยจััดสรรเวลาการประชุุมอย่่างเพีียงพอ และให้้กรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องชี้้�แจงและให้้ข้้อมููลต่่างๆ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วน
(7) ภายหลัังการประชุุม บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยทัันทีี และ
มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม ซึ่ง่� ประกอบด้้วยข้้อมููลสาระสำำ�คัญั ได้้แก่่ มติิที่่ปร
� ะชุุมและผลการลงคะแนน โดยแบ่่งเป็็นจำำ�นวน
เสีียงที่่�เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง และบััตรเสีียในแต่่ละวาระ ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และมีีการบัันทึึกคำำ�ถาม คำำ�ชี้้�แจง
และความคิิดเห็็นของที่่�ประชุุมไว้้อย่่างครบถ้้วนเพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ และจััดส่่งให้้แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องภายใน
ระยะเวลา 14 วััน นัับแต่่วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
อย่่างเป็็นธรรม และเท่่าเทีียมกััน โดยได้้ดำำ�เนิินการต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากบริิษััทฯ จะจััดให้้มีีกระบวนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�โปร่่งใส มีีการบัันทึึก
รายงานการประชุุมอย่่างครบถ้้วนแล้้ว ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเห็็นว่่าเป็็น
ประโยชน์์แก่่บริิษัทั ฯ เพื่่อ� การพิิจารณาบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงการเสนอชื่่อ� บุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วน
ตามข้้อกำำ�หนดของบริิษััทฯ เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นคราวเดีียวกััน โดยบริิษััทฯ
ได้้ประกาศแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงสิิทธิิดัังกล่่าวผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผย
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเสนอเพิ่่�มวาระ และเสนอ
ชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการล่่วงหน้้า ไว้้ดัังนี้้�
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ โดยอาจเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวหรืือหลายรายรวมกัันได้้
	มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่า 30,000,000 หุ้้�น
	ถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ในสััดส่่วนที่่�กำำ�หนดข้้างต้้นต่่อเนื่่�องมาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี และต้้องถืือหุ้้�นในวัันที่่�เสนอระเบีียบวาระ
การประชุุมหรืือเสนอชื่่�อกรรมการ
อย่่างไรก็็ดีีในปีี 2563 ไม่่มีผู้้�ถืื
ี อหุ้้�นรายใดยื่่น� ความจำำ�นงขอเสนอเพิ่่�มระเบีียบวาระการประชุุมและการเสนอชื่่อ� กรรมการดัังกล่่าว
แต่่อย่่างใด
(2)	กำำ�หนดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�จะประพฤติิปฏิิบััติิ
ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตระมััดระวััง และรัับผิิดชอบ โดยมีีการอนุุมััติิอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และทบทวน
ครั้้�งล่่าสุุดโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2562 ซึ่่�งเน้้นการบริิหารงานและ/หรืือปฏิิบััติิ
งานโดยหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งผลประโยชน์์ส่่วนตนต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ หมายรวมถึึง
การไม่่หาผลประโยชน์์ส่่วนตนจากการเป็็นกรรมการหรืือพนัักงานบริิษััทฯ ไม่่ทางตรงหรืือทางอ้้อม
ไม่่ใช้้ข้อ้ มููล หรืือข่่าวสารอัันเป็็นสาระสำำ�คัญั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ที่่ยั� งั ไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน
เพื่่�อแสวงหากำำ�ไรหรืือผลประโยชน์์จากการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
ไม่่ใช้้ความลัับของบริิษัทั ฯในทางที่่ผิ� ดิ และเมื่่อ� พ้้นตำำ�แหน่่งไปแล้้วไม่่เปิิดเผยข้้อมููลหรืือเอกสารที่่�เป็็นความลัับของบริิษัทั ฯ
กรณีีกรรมการต้้องไม่่เป็็นกรรมการในบริิษัทั ที่่เ� ป็็นคู่่�แข่่ง ไม่่มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในกิิจการที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นการแข่่งขัันกัับบริิษัทั ฯ
ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ไม่่มีีผลประโยชน์์ในการทำำ�สััญญาใดๆ ของบริิษััทฯ
(3)	กำำ�หนดแนวทางการเก็็บรัักษาข้้อมููลภายในและแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายใน เพื่่อ� ป้้องกัันกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน
ใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่อ� หาผลประโยชน์์ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่น่� ในทางมิิชอบ โดยมีีการอนุุมัติั อิ ย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรไว้้และทบทวน
ครั้้�งล่่าสุุด เมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2562 ดัังมีีรายละเอีียดในหััวข้้อการดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
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(4) Company allows shareholders to register to participate in the meeting at least 1 hour prior to commencing the Meeting
and will prepare to apply the new registration system (Barcode system), which will offer convenience to the shareholders
and those on behalf. Company also prepares the vote form for shareholders to use their rights in every meeting.
(5) Before the Meeting, company’s management clarifies the method for casting votes and counting votes prior to the
commencement of the Meeting. Meanwhile, the casting and counting of votes is conducted transparently and swiftly.
1 share is counted as 1 vote, with majority votes carrying resolutions, with the exception of voting for extraordinary
resolutions, which specify a requirement of not less than three in four of the total votes of shareholders in attendance
at the Meeting and with the right to vote.
(6) During the Meeting, Chairman of the meeting allowed shareholders and provided sufficient time and the chance to
direct queries and equal opportunity to express their opinions. The Chairman answered such questions and provided
suitable information in response.
(7) After the meeting, the Company has published resolutions of the shareholders’ meeting on website of The Stock
Exchange of Thailand and Company records the resolutions of the Meeting according to votes in agreement; votes
not in agreement; abstain and lose card from voting. This is recorded in writing for each agenda in the Minutes of the
Meeting, which also records queries, clarifications and opinions of the Meeting in full. Shareholders may subsequently
review these Minutes for reference. The Minutes of the Meeting and voting for each agenda was duly recorded. This
was submitted to the relevant unit within 14 days of the Shareholders’ Meeting.
1.2 EQUALITY OF TREATMENT TO SHAREHOLDERS
Company treated all shareholders equally, and our concern focuses most on shareholders’ right and treated all shareholders
honestly and evenly. We operate as follow:
(1) To support and maintain good operation. Apart from transparent shareholders meeting, all meeting reports were
completely recorded before the shareholder’s meeting day. Company allowed shareholders to propose any topics
that are useful to company, So that it can be put as additional topics for the General Shareholder Meeting. This also
includes proposing any individual who’s qualified to company regulation to be authorized as the committee member
in the General Shareholder Meeting. Company had informed all shareholders of their rights through the Stock Exchange
of Thailand. At the same time the regulation and its method will be disclosure in company website. In addition, company
had specify the qualification of any shareholder who wish to propose additional topic and to propose in advance for
the new director. The qualification are as follows:
Must be shareholders of company (could be one shareholder or many shareholders put together).
Must possess a minimum of 30,000,0000 shares.
Also must maintain previous status above, not less than 1 year and must have these qualifications on the day
that the Shareholder’s Meeting rules are discusses or on the day of the nomination to select the members on
the Board Committee.
However, in the year 2020, there was no proposes from shareholders or candidates for the new Director in the
additional Shareholder’s Meeting.
(2) Business Ethic had been approved from the committee in order for Directors, executives, and employees of company
to practice with honesty and responsibility, which the committee had approved in written document and the latest
review by the Board of Directors’ Meeting No. 1/2019 on 30 January 2019. Focus on administrate and or work in order
to avoid personal conflict of interest to company which means:
Consequently this included Directors and employees of the company in able to seek for any benefit directly or
indirectly
Moreover company will not allow any information or sufficient facts that are not ready to be revealed to the public
to affect the price of the stock that is currently trading or for personal benefit from trading the stock.
Furthermore, no individuals are allowed to use company’s inside information for personal benefit nor may they
reveal such information to the public even after they retire from the position.
For Directors, they are not permitted to be Director of competitor’s companies or have any kind of benefit from
being a competitor with our company directly or indirectly. No extra benefit from signing a contract with our
company.
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1.3 การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย โดยกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งได้้
อนุุมััติิใช้้อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและทบทวนครั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2562 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) 	ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นบริิหารกิิจการของบริิษััทฯ ให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้า มั่่�นคง โดยใช้้ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์อย่่างเต็็มที่่�
ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ระมััดระวััง รอบคอบ และเป็็นธรรม เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวม โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวทางในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน ดัังนี้้�
	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน มีีมาตรฐานโดยอยู่่�ภายใต้้กรอบของกฎหมาย หลัักจริิยธรรมและแนวทาง
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ ให้้ตนเองและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยเปิิดเผยข้้อมููลภายในใดๆ ของบริิษััทฯ ที่่�เป็็นความลัับและ/หรืือ
ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ต่่อบุุคคลภายนอก อัันจะนำำ�มาซึ่่�งผลเสีียของบริิษััทฯ
เคารพสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรายงานสถานะและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ รวมทั้้�งข้้อมููลสารสนเทศ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
ทราบอย่่างเท่่าเทีียมกััน สม่ำำ��เสมอ ทัันเวลา ถููกต้้องและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง โดยมีีข้อ้ มููลสนัับสนุุนที่่�มีเี หตุุผลอย่่าง
เพีียงพอ และเป็็นไปตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
บริิษััทฯ จะไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ในลัักษณะซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(2) 	ลููกค้้า
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้าที่่�มีีต่่อธุุรกิิจ จึึงแสวงหาวิิธีีการที่่�จะตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมีีแนวปฏิิบััติิด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าไว้้ดัังนี้้�
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นให้้บริิการด้้วยคุุณภาพและเชื่่�อถืือได้้ ภายใต้้มาตรฐานและความปลอดภััย
บริิษััทฯ จะยึึดมั่่�นความเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านราคาและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการเจรจาและการทำำ�สััญญา มีีความจริิงใจต่่อ
การจััดการข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า รวมทั้้�งพยายามที่่�จะแก้้ไขข้้อบกพร่่องต่่างๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงาน หรืือ
การบริิการ เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนกัับลููกค้้า
บริิษััทฯ จะรัักษาข้้อมููลความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ข้้อมููลของลููกค้้าและ/หรืือบริิการมาเปิิดเผยหากไม่่ได้้รัับการยิินยอม
หรืือนำำ�ไปใช้้หาผลประโยชน์์อื่่�นๆ เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอกตามกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(3) 	คู่่�ค้้า
บริิษััทฯ ตระหนัักที่่�จะทำำ�ให้้การปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้ามีีความเสมอภาคและเป็็นธรรม ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนทางการค้้า
ที่่�เป็็นธรรมทั้้�งสองฝ่่าย หลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยบริิษััทฯ ยัังได้้จััดทำำ�คู่่�มืือการดำำ�เนิินการ
เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อสิินค้้าและบริิการไว้้อย่่างชััดเจน มีีการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการค้้า และสััญญาที่่�ตกลงกัันไว้้ มีีการจ่่ายชำำ�ระเงิิน
ตรงตามเวลา รวมทั้้�งให้้ความร่่วมมืือแก่่ผู้้�ขายสิินค้้าและบริิการในด้้านข้้อมููลต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็น โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ดัังต่่อไปนี้้�
บริิษััทฯ จะทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกัับคู่่�ค้้าบนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนทางการค้้าที่่�เป็็นธรรม
บริิษัทั ฯ จะทำำ�การคััดเลืือกคู่่�ค้้าโดยดำำ�เนิินการตามระเบีียบและวิิธีปี ฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้างอย่่างถููกต้้องและโปร่่งใส
บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�ตกลงไว้้กัับคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
ทางการค้้าข้้อใดได้้ บริิษััทฯ จะรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้้ารัับทราบ เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข
(4) 	คู่่�แข่่ง
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันเสรีีและเป็็นธรรม โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังนี้้�
บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�ดีี และเป็็นธรรม
ไม่่สร้้างข่่าวอัันเป็็นเท็็จเพื่่�อทำำ�ลายชื่่�อเสีียงทำำ�ให้้คู่่�แข่่งเสีียหาย
ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีีที่่�ฉ้้อฉล ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่
เหมาะสม หรืือขััดต่่อข้้อกฎหมายใดๆ
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(3) Inside Information Control, which the committee had approved and reviewed in written document the issues of Inside
Information Control according on January 30, 2019, had approved from the committee in order to protect Directors,
Executives, or Employees from misusing inside information for their personal or other people benefit, which is shown
under Supervising the use of inside information.
1.3 CONSIDERING THE ROLE OF STAKEHOLDERS
The Company places importance on stakeholders of all parties by specified the policy and guideline for stakeholders which
was put into written form and was approved as well as put into practice on January 30, 2019.
(1) Shareholders
The company focuses on the company management for growth and stability by using the full knowledge, abilities and
experiences as well as makes decision to take any actions honestly, faithfully, carefully and fairness for the most benefits
of the whole shareholders. The company has the policies and practices of fair and equal treatment towards the shareholders
as follows:
Perform the duties and operates the business honestly, be responsible towards the shareholders regularly,
disclose the data to the shareholders correctly and completely by meeting the standard under the legal framework
of the ethics and guideline of good business supervision.
Exploit own benefits and for the concerned individuals by disclosing any internal information of the company
being confidential and/or not being disclosed to the public or outsider, leading to the disadvantages of the
company.
Give respect to the shareholders’ rights by reporting the status and operation result o the company as well as
the data of information technology to all shareholders equally, regularly, punctually, correctly and completely
based on the facts with the reasonable supporting information and meet the requirements of the Stock Exchange
of Thailand and the Securities and Exchange Commission.
The company shall not take any action, which may cause the conflict of benefits.
(2) Customer
The company realizes the importance of the customer towards the business. Therefore, it seeks for the methods to respond
to the customer’s demand continuously with the following practices of service towards the customer as follows:
The company is committed to provide service with good quality and reliability under the standard and safety.
The company shall adhere to the fair price and honesty of negotiation and conclusion of the contract, sincerity
on management of the customer’s complaint as well as attempt to solve any possible deficiency from the activity
or service in order to maintain the permanent relationship with the customer.
The company shall keep the confidential information of the customer and not disclose the information of the
customer and/or service without consent and exploit other benefits, except for the information being disclosed
to outsider according to the relevant laws.
(3) Trading Partner
The company realizes the equal and fair treatment towards the trading partner based on the fair commercial compensation
for both parties and avoids the situation causing the conflict of benefits. The company also prepares the manual regarding
the purchase of products and service obviously, observes the commercial terms and agreed contract, does punctual
payment as well as give cooperation to the seller of products and service of necessary information. The company has the
following policies and practices:
The company shall do business jointly with the trading partner based on the fair commercial compensation.
The company shall select the trading partner by observing the rules and practices regarding the purchase and
recruitment correctly and transparently.
The company shall observe the conditions being agreed with the trading partner strictly. If the company could
not observe any commercial conditions, the company shall give notice to the trading partner as soon as possible
in order to find the solution.
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(5) เจ้้าหนี้้�
บริิษััท ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือให้้กัับเจ้้าหนี้้� โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�ดัังนี้้�
บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลงและหน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีต่่อเจ้้าหนี้้�ทางธุุรกิิจ
บริิษััทฯ จะบริิหารการเงิินให้้มีีการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�และดอกเบี้้�ย ให้้กัับเจ้้าหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมทุุกประเภทอย่่างครบถ้้วน ตามกำำ�หนด
เวลา และปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลง
บริิษััทฯ จะบริิหารกิิจการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และจะคงความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� ไว้้ให้้ดีีที่่�สุุด แต่่หากมีีกรณีี
ผิิดนััดชำำ�ระ บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขค่่าเบี้้�ยปรัับในอััตราตามที่่�เจ้้าหนี้้�กำำ�หนด และจะหาแนวทางแก้้ไขโดยเร็็ว
		
(6) 	สัังคม
บริิษััทฯ จะยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักจริิยธรรมและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม ตามนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษัทั ฯ โดยบููรณาการกัับวิิสัยั ทััศน์์ ภารกิิจ กลยุุทธ์์ และ
เป้้าหมายขององค์์กรเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความเจริิญก้้าวหน้้าในเชิิงธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
1.4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
การเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นหนึ่่ง� ในหลัักการที่่�มีคี วามสำำ�คัญั ต่่อการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั กัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้อ้ งแจ้้ง
ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งที่่�เป็็นสารสนเทศทางการเงิิน และที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน โดยเปิิดเผยอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน ตรงต่่อความเป็็นจริิงโปร่่งใสเชื่่อ� ถืือได้้ และทัันเวลา มีีความเท่่าเทีียมกัันของการให้้ข้อ้ มููลแก่่ทุกุ กลุ่่�ม มีีฝ่า่ ยตลาดหลัักทรััพย์์
เป็็นฝ่่ายที่่�ดูแู ลรัับผิิดชอบ ทั้้�งนี้้ข้� อ้ มููลต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ ที่่�ทำำ�การเปิิดเผยแก่่สาธารณชน รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนแล้้ว จะมีีปรากฏ
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ได้้แก่่ รายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 งบการเงิิน มติิสำำ�คััญจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ หนัังสืือเชิิญ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับปรุุงหน้้าเว็็บไซต์์เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าถึึงได้้โดยสะดวก
และได้้รัับประโยชน์์มากที่่�สุุดจากข้้อมููลที่่�มีีทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ
	ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถติิดต่่อเกี่่�ยวกัับข่่าวสารด้้านการลงทุุนได้้ที่่�
	ฝ่่ายตลาดหลัักทรััพย์์
บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 447 ถนนบอนด์์สตรีีท ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทรศััพท์์: 0-2502-0900 ต่่อ 603
โทรสาร: 0-2502-0999
	อีีเมล์์: ir@genco.co.th
เว็็บไซต์์: www.genco.co.th
และเพื่่�อความโปร่่งใสในการเปิิดเผยข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ยัังได้้จััดทำำ�รายการถืือครองหลัักทรััพย์์ และรายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์ข์ องกรรมการ คู่่�สมรส และบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ตามกฎเกณฑ์์ในข้้อบัังคัับว่่าด้้วยการรายงาน
การถืือหลัักทรััพย์์ รายงานต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ภายในเวลาที่่�กำำ�หนด โดยสรุุป
การเปลี่่�ยนแปลงในปีี 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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(4) Competitor
The company operates the business under the rules of independent and fair competition with the practices towards the
commercial competitor as follows:
The company shall observe the rules of good and fair competition.
The company shall not cause the wrongful news for defamation against the competitor.
The company shall not seek for the confidential information of the commercial competitor with the fraudulent,
dishonest or improper method or in contrary to any law.
(5) Creditor
The company adheres to the business operation to cause the reliability to the creditor with the following practices towards
the creditor as follows:
The company shall observe the loan conditions based on the agreement and due duties towards the business
creditor.
The company shall manage the financial system to reimburse the loan and interest to the business creditor of
all categories fully and punctually and observe the loan conditions based on the agreement.
The company shall manage the business efficiently and maintain its capability of debt payment at the best. In
case of defaulted payment, the company shall observe the conditions of penalty in the rate provided by the
creditor and shall find the solution as soon as possible.
		
(6) Society
The company shall adhere to the business operation under the principle of ethics and guideline of good business supervision
together with the responsibility towards the society, community and environment according to the policies of social
responsibilities of the company by integrating with the vision, mission, strategies and target of the organization, leading to
the permanent growth of the business.
1.4 TRANSPARENCY AND INFORMATION DISCLOSURE
Information disclosures represent an important component of good corporate governance. Company assigns a high priority
to information that is required to be disclosed to the Stock Exchange of Thailand and shareholders, whether with regard
to accuracy, sufficiency, timeliness, as well as equality of disclosure to all groups. stock market department is responsible
for the task of making information available, including data disseminated to the general public, shareholders and investors.
Key information is also presented in the corporate website, such as Form 56-1, Summons for Shareholders’ Meetings and
Minutes of Shareholders’ Meetings. The website has been redesigned to allow users to access details more conveniently
and provide the greatest benefit. The information is presented in both Thai and English languages.
Investors can follow the investment information at
SET Compliance and Supervision Department,
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Telephone : 0-2502-0900 Ext. 603
Facsimile : 0-2502-0999
E-mail : ir@genco.co.th
Website : www.genco.co.th
For transparency of information disclosure, directors and executives of the Company has also prepared the list of securities
holding and the report of changes in securities holding of directors, their spouses and underage child In accordance with
rules and regulations on securities holding reporting and reported to the Office of Securities and Exchange Commission
within the specified period. The summary of changes in 2019 is as follows;
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รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2563
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่่�อ
นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายประกอบ วิิวิิธจิินดา
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายอัังคณีี วรทรััพย์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
พลอากาศตรีี โฆษก ประคองทรััพย์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางสาวนวรััตน์์ อโนมะศิิริิ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์์วงศ์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางสาวชนิิตร์์นัันทน์์ กุุลทนัันท์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางสาวปััญญา พลพิิพััฒน์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
เปลี่่�ยนแปลง
อหุ้้�น
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สััดส่่วนการถืื
(%)
31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
ระหว่่างปีี
-

วัันที่่� ได้้รัับ
แต่่งตั้้�ง
28/01/2563
28/01/2563
01/04/2542
20/03/2551
14/03/2557
23/12/2559
01/10/2558
01/02/2553
11/11/2559
14/05/2562
11/11/2559

คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ยัังมีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย โดยแต่่งตั้้ง� ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่ดู� ูแล
ให้้มีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินอย่่างมีีคุุณภาพและถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและเป็็นไปตามกฏระเบีียบ
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง และให้้มีกี ารรายงานผลการดำำ�เนิินงานและเปิิดเผยข้้อมููลที่่สำ� ำ�คัญั ของบริิษัทั ฯ อย่่างโปร่่งใสและเพีียงพอ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้จััดทำำ�รายงานดัังกล่่าวไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ แล้้ว
1.5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�นำำ�มีีบทบาทสำำ�คััญในการนำำ�พาองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ มีีบทบาทในการกำำ�หนด วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ
เป้้าหมายทางการเงิิน งบประมาณ และแผนกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ให้้ความเห็็นชอบ ทบทวนนโยบายสำำ�คััญ กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ
ดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายข้้อบัังคัับต่่างๆ ของหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง และตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ฯ ด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต มีีจริิยธรรม และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ คณะกรรมการ
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเฉพาะเรื่่�องขึ้้�นเพื่่�อรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลและกลั่่�นกรองงานต่่างๆ ในแต่่ละด้้าน เพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างรอบคอบ
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Report of changes in securities holding of directors and executives in 2020
Number
Number
Changes
of
Shares
Held
of
Shares
Held
Increase
No.
List of Name
as of December as of December (Decrease)
31, 2020
31, 2019
During the year
Mr. Kobchai Sangsitthisawad
1
Spouse and underage child
Mr. Prakob Vivitjinda
2
Spouse and underage child
Mr. Angkhani Vorasaph
3
Spouse and underage child
Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
4
Spouse and underage child
Ms. Nawarat Anomasiri
5
Spouse and underage child
Ms. Thanan Pitakwong
6
Spouse and underage child
Ms. Chanitnan Kultanan
7
Spouse and underage child
Mr. Asawin Wipoosiri
8
Spouse and underage child
Dr. Somyot Sangsuwan
9
Spouse and underage child
Mr. Burin Amornpichit
10
Spouse and underage child
Ms. Panya Polpipat
11
Spouse and underage child
-

Shareholding
Proportion
(%)

Date of
Appointment

-

28/01/2020
28/01/2020
01/04/1999
20/03/2008
14/03/2014
23/12/2016
01/10/2015
01/02/2010
11/11/2016
14/05/2019
11/11/2016

The Board of Directors has a duty and responsibility to the financial statements of company and its subsidiaries. The Audit
Committee was therefore established to ensure the preparation of financial reports that are of a quality and accuracy that
meet generally accepted accounting principles, while complying with the relevant regulations. The statements are intended
to report corporate operating performance and disclose significant company information in a manner that is both transparent
and adequate. The Audit Committee has presented such reports in the Annual Report.
1.5 RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS
With its vital role of leading the organization on the path to success, the Board of Directors of the Company is charged
with overseeing the formulation, approval and review of key policies; the corporate vision, mission and financial goals; the
budget and strategic planning. The Board guides the Company to ensure observance with the laws and regulations of
relevant official agencies, as well as the resolutions of Shareholder Meetings. The Board of Directors remains mindful of
optimizing interest for company with honesty, integrity and business ethics. The Board of Directors has established
specialized sub-committees in order to oversee and screen tasks for each aspect of operations, thereby allowing shareholders
to remain assured company exercises prudence in conducting its activities.
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คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะจะมีีขอบเขต และหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบชััดเจน (ดัังมีีรายละเอีียดในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ)
และรายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การถ่่วงดุุลของกรรมการ
ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน และไม่่เกิิน 15 คน โดยปััจจุบัุ นั คณะกรรมการ
บริิษััทฯ มีีจำำ�นวน 10 ท่่าน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 5 ท่่าน (คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 50) และเพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลระหว่่างกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารกัับกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร บริิษััทฯ มีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 8 ท่่าน (คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 80) กรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหารเพีียง 2 ท่่าน (คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 20) องค์์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริิษััทฯ จึึงนัับว่่ามีีความเหมาะสม
ที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในการประชุุมกรรมการแต่่ละท่่านมีีความเป็็นอิิสระอย่่าง
เต็็มที่่�ในการแสดงความคิิดเห็็น โดยมีีการจดบัันทึึกไว้้ในรายการประชุุมอย่่างครบถ้้วน
ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนและตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััทฯ ณ ปััจจุุบัันสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเหมาะสมและยุุติิธรรมตามสััดส่่วนของการลงทุุน
ของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละกลุ่่�ม และกรรมการส่่วนใหญ่่มิิใช่่ผู้้�บริิหาร เพื่่�อเป็็นการรัักษาสมดุุลอำำ�นาจและสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือในการ
บริิหารงาน
นอกจากนี้้�เพื่่�อให้้ความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ บริิษััทฯ
ำ ัดจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละคนจะได้้รัับการเลืือกกลัับเข้้ามาทำำ�งานใหม่่ หรืือการจำำ�กััดอายุุเกษีียณของแต่่ละท่่าน
จึึงมิิได้้จำ�กั
การรวมหรืือแยกตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษััทฯ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทฯ ไม่่เป็็นบุุคคลคนเดีียวกััน เพื่่�อแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ให้้ชััดเจน
และเพื่่�อให้้มีีความสมดุุลในอำำ�นาจการดำำ�เนิินงาน ปััจจุุบัันผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััทฯ เป็็นตััวแทนของกระทรวง
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทฯ ที่่�แสดงไว้้ในโครงสร้้างการถืือหุ้้�น
การปฐมนิิเทศกรรมการ
สำำ�หรัับกรรมการที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ในคณะกรรมการ บริิษััทฯ ได้้จััดการปฐมนิิเทศเพื่่�อให้้กรรมการใหม่่ได้้เข้้าใจและรัับทราบถึึง
ข้้อมููลของธุุรกิิจ โดยกรรมการผู้้�จััดการหรืือเลขนุุการบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�นำำ�เสนอรายละเอีียดต่่อกรรมการท่่านใหม่่ พร้้อมทั้้�งส่่งมอบ
เอกสารซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับกรรมการ ได้้แก่่ ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ วััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ หนัังสืือรัับรองบริิษััทฯ นโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ รายงานประจำำ�ปีี รายงานทางการเงิิน คู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ รวมถึึงการแนะนำำ�ให้้รับั ทราบถึึงระเบีียบกฎเกณฑ์์
ที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ให้้รัับทราบ
การประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทฯ จะทำำ�การแจ้้งกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีีต่่อไปตลอดทั้้�งปีีให้้กรรมการทุุกท่่านได้้ทราบในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งสุุดท้้ายของแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยปกติิเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
โดยวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ แบ่่งเป็็นหมวดหมู่่�ชััดเจน และเลขานุุการบริิษัทั ฯ จะส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระ
การประชุุมและเอกสารประกอบไปยัังกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน เว้้นแต่่ในกรณีีเร่่งด่่วน เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ
ได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ โดยมีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการ
รัับรองจากคณะกรรมการบริิษััทฯ แล้้วพร้้อมให้้กรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตรวจสอบได้้
ในปีี 2563 ได้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 9 ครั้้�ง และมีีการประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อยตามความจำำ�เป็็น
โดยการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่านสรุุปได้้ดัังนี้้�
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SUB-COMMITTEES
The Board of Directors Each sub-committee has a clearly defined scope, duties, as well as responsibilities and reports to
the Board of Directors. The sub-committees comprise:
The Audit Committee
The Executive Committee
The Nomination and Remuneration Committee
The Risk Management Committee
DIRECTORIAL BALANCE OF CHECKS
In accordance with company regulations, the Board of Directors comprises of at least 5 members, but not more than 15
members. The Board of Directors currently numbers 10 members, including 5 Independent Directors (total by 50 percent).
In order to ensure further checks and balances between non-Executive and Executive Directors, there are a total of 8
non-Executive Directors (total by 80 percent) and only 2 Executive Directors (total by 20 percent). Consequently, the
structure of the Board of Directors is sufficiently conducive to allow Directors to perform their duties with efficiency when
attending Board Meetings. All Directors have complete freedom to express opinions, which are duly recorded in the Minutes
of each Meeting.
The current number and designations of company’s directors reflects the suitability and equity of each major shareholder
groups’ investment stake. The majority of the Directors are not shareholders, in order to preserve a balance of power and
encourage management credibility.
Furthermore, in order to ensure that the capabilities and experience of the Board of Directors creates maximum benefit
for company, there is no limitation to the number of times a Director may be re-elected, nor any limitations in terms of a
retirement age.
Consolidation or Separation of Position
The Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company is not the same person in order
to clearly separate roles and responsibilities and to ensure the balance of authority for operations. Currently, the Chairman
of the Board of Directors is a representative of the Ministry of Industry who is a major shareholder of the Company as
shown in the shareholding structure.
Orientation for Directors
For newly appointed directors in the Board, the Company provides the orientation for new directors to ensure that they
understand and are aware of business information. The managing director or the company secretary will present details
to the new directors and also deliver documents that will be useful for directors, such as the Company’s Articles of
Association, Company’s objectives, Company’s certificates, Policy on Corporate Governance Policy, Annual Report,
Financial Report, Delegations of Authority Manual, Including introduce important rules and regulations for listed companies.
BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS
Company informs all Directors of the schedule of Board of Directors’ Meetings for the entire coming year at the last Board
Meeting of each year. Boards of Directors’ Meetings are normally held on a regular basis every month. The agenda for
each Meeting is clearly categorized. At least 7 days, The Secretary to the Board of Directors distributes the summons to
attend the Meeting, together with the agenda items and supporting documents, in advance to all Directors, with the exception
of urgent circumstances. This allows the Board sufficient time to study the information. The details of the Meeting are
recorded in writing and the Minutes of past Meetings certified by the Board of Directors are compiled for the reference of
the Board and relevant persons.
In 2020, a total of 9 Board of Directors’ Meetings were convened, with sub-committee meetings held as required.
The attendance of each Director is summarized as follows.
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การประชุุม
รายชื่่�อกรรมการ

1. นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�1
2. นายประกอบ วิิวิิธจิินดา2
3. นายอัังคณีี วรทรััพย์์
4.	พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรััพย์์
5. นางสาวนวรััตน์์ อโนมะศิิริิ
6. นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์์วงศ์์
7. นางสาวชนิิตร์์นัันทน์์ กุุลทนัันท์์
8. นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
9. ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ
10. นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต
11. นายเมธีี เอื้้�อภิิญญกุุล
12. นายถวิิล ไพรสณฑ์์

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
บริิษััทฯ
ตรวจสอบ
บริิหาร
กำำ�หนดค่่าตอบแทน

3/3
3/3
9/9
9/9
9/9
6/9
8/9
6/9
9/9
9/9
4/9
9/9

สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563

เข้้าร่่วม
5/5
5/5
5/5

4/4
4/4
4/4

เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม

9/12
12/12
12/12

เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม

หมายเหตุุ 1 นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์� ยุุติิการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นการชั่่�วคราว เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2563
2
นายประกอบ วิิวิิธจิินดา ยุุติิการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นการชั่่�วคราว เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2563

การประเมิินผลการปฎิิบััติิงานโดยตนเองของคณะกรรมการ
บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฎิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี โดยในปีี 2564 ได้้มีีการจััดทำำ�การประเมิินใน
2 รููปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย คืือการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านโดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
ซึ่่�งแบ่่งการประเมิินเป็็น 4 หััวข้้อ ดัังนี้้� (1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ (2) การประชุุมคณะกรรมการ (3) บทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื่่�องอื่่�นๆ ได้้แก่่ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ และการ
พััฒนาตนเองของกรรมการ และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดยตนเองของกรรมการรายบุุคคล ซึ่่�งแบ่่งการประเมิินเป็็น 3 หััวข้้อ
ดัังนี้้� (1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ (2) การประชุุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ เพื่่�อช่่วยให้้คณะกรรมการได้้มีีการพิิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็็นและอุุปสรรคต่่างๆ และนำำ�ผลการประเมิินและ
ข้้อเสนอแนะมาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
สำำ�หรัับการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริิหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ในปีี 2564 เลขานุุการบริิษัทั ฯ ได้้ส่ง่ แบบประเมิินใน 2 รููปแบบ ตามแนวทาง
ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยเช่่นกััน คืือการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านโดยตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยรายคณะ ซึ่่ง� แบ่่ง
การประเมิินเป็็น 3 หััวข้้อ ดัังนี้้� (1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ (2) การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย และ (3) บทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดยตนเองของกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล
ซึ่่�งแบ่่งการประเมิินเป็็น 3 หััวข้้อ ดัังนี้้� (1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ (2) การประชุุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
โดยแบบประเมิินผลทั้้�ง 4 แบบ มีีเกณฑ์์การประเมิินผล ดัังนี้้�
	ระดัับ 4 =	ดีีเยี่่�ยม
	ระดัับ 3 =	ดีี
	ระดัับ 2 =	พอใช้้
	ระดัับ 1 = ควรปรัับปรุุง
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Meeting
List of Director

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mr. Kobchai Sangsitthisawad1
Mr. Prakob Vivitjinda2
Mr. Angkhani Vorasaph
Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
Ms. Nawarat Anomasiri
Ms. Thanan Pitakwong
Ms. Chanitnan Kultanan
Mr. Asawin Wipoosiri
Dr. Somyot Sangsuwan
Mr. Burin Amornpichit
Mr. Metee Auapinyakul
Mr. Tawil Praisont

Board of
Directors

3/3
3/3
9/9
9/9
9/9
6/9
8/9
6/9
9/9
9/9
4/9
9/9

Audit
Committee

Executive
Committee

Nomination and
remuneration
Committee

2020 Annual
General
Meeting of
Shareholders

Attended
5/5
5/5
5/5

4/4
4/4
4/4

Attended
Attended
Attended

9/12
12/12
12/12

Attended
Attended
Attended

Remarks: 1 Mr. Kobchai Sungsitthisawad took temporary leave from duty on 8 April 2020.
2
Mr. Prakob Vivitjinda took temporary leave from duty on 8 April 2020.

Board of Directors’ Personal Work Performance Evaluations
The Company arranges annual self-assessment performance for the Board of Directors. In 2019, the Company arranges
two forms of assessments according to Stock Exchange of Thailand guidelines. The first form is collective self-assessment
of the Board of Director’s performance divided into the four following topics: (1) the Board of Directors’ structure and
qualifications, (2) the Board of Directors’ meetings, (3) the Board of Directors’ roles, duties and responsibilities and (4)
other topics such as relationships between the Board of Directors and management and directors’ self-improvement. The
second form is individual self-assessment of directors’ performance divided into the three following topics: (1) the Board
of Directors’ Structure and Qualifications, (2) the Board of Directors’ meetings, (3) the Board of Directors’ roles, duties and
responsibilities. This is to help the Board of Directors to consider and review achievements, issues, obstacles and use
assessment results and recommendations to improve performance efficiency for maximum efficiency.
Regarding the self-assessment of every sub-committee’s performance consisting of the Audit Committee, the Board of
Executive Directors, and the Recruitment and Remuneration Committee, in 2021, the Company Secretary sent two
assessment forms according to Stock Exchange of Thailand guidelines. The first form is collective self-assessment of each
sub-committee’s performance divided into the three following topics: (1) the committee’s structure and qualifications; (2)
the sub-committee’s meetings and (3) the sub-committee’s roles, duties and responsibilities. The second form is individual
self-assessment of sub-committee directors’ performance divided into the three following topics: (1) the committee’s
structure and qualifications, (2) the committee’s meetings and (3) the committee’s roles, duties and responsibilities.
All of 4 assessment forms have the evaluation criteria as follows;
Level 4 = Excellent
Level 3 = Good
Level 2 = Fair
Level 1 = Improvement Needed

99

100

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

สรุุปผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้ดัังนี้้�
(1) คณะกรรมการบริิษััทฯ ผลการประเมิินคณะกรรมการทั้้�งคณะ ในภาพรวม 4 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม
มีีคะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 3.66 ผลการประเมิินคณะกรรมการรายบุุคคล (ประเมิินตนเอง) ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการ
ส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.74
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิินทั้้�งคณะ ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ดีี มีีคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 3.40 ผลการประเมิินรายบุุคคล (ประเมิินตนเอง) ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ดีี มีีคะแนน
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.55
(3) คณะกรรมการบริิหาร ผลการประเมิินทั้้�งคณะ ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม มีีคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 3.88 ผลการประเมิินรายบุุคคล (ประเมิินตนเอง) ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม
มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.86
(4) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ผลการประเมิินทั้้ง� คณะ ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ทำ�ำ ได้้ดีี
มีีคะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับร้้อยละ 3.37 ผลการประเมิินรายบุุคคล (ประเมิินตนเอง) ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่
ทำำ�ได้้ดีี มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 3.55
ทั้้�งนี้้ท� างบริิษัทั ฯ จะได้้นำำ�ผลการประเมิินมาวิิเคราะห์์และทำำ�การพััฒนาปรัับปรุุง รวมถึึงนำำ�ข้อ้ เสนอแนะมาปรัับใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
แก่่การทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ ต่่อไป
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้กรรมการเข้้ารัับการอบรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับ
มอบหมายทั้้�งในฐานะกรรมการและกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ซึ่่�งการเข้้าอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีดัังนี้้�
หลัักสููตรการอบรม
รายชื่่�อกรรมการ

1. นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�
2. นายประกอบ วิิวิิธจิินดา
3. นายอัังคณีี วรทรััพย์์
4.	พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรััพย์์
5. นางสาวนวรััตน์์ อโนมะศิิริิ
6. นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์์วงศ์์
7. นางสาวชนิิตร์์นัันทน์์ กุุลทนัันท์์
8. นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
9. ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ
10. นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต

Director
Accreditation
Program
(DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

Financial
Statement for
Directors
(FSD)

Finance for
Non- Finance
Directors
(FND)

Audit
Committee
Program
(ACP)

DAP 49/2005
DCP 101/2008

ACP 22/2008

DAP 109/2014
DCP 264/2018
DAP 124/2016
DAP 44/2005
DAP 7/2004 DCP 40/2004
DAP 128/2016

สำำ�หรัับการอบรมหรืือสััมมนาเพิ่่�มพููนความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานอื่่�นๆ ในปีี 2563 ไม่่มีี (อยู่่�ในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
COVID-19)
ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
การพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้้รัับการกลั่่�นกรองและพิิจารณาอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วนถึึงความเหมาะสมประการต่่างๆ
จากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยเปรีียบเทีียบอ้้างอิิงจากอุุตสาหกรรมประเภทเดีียวกััน จากนั้้น� จึึงมีีการเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิในขั้้�นสุุดท้้าย ทั้้�งนี้้�หากกรรมการท่่านใดเป็็นลููกจ้้างของบริิษััทฯ จะได้้รัับค่่าตอบแทนของกรรมการนี้้�
เป็็นส่่วนเพิ่่�มเติิมจากค่่าจ้้างปกติิของลููกจ้้างแต่่ละท่่าน โดยค่่าตอบแทนของกรรมการแต่่ละท่่านได้้นำำ�เสนอไว้้แล้้วตามรายละเอีียด
ในหััวข้้อค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
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Summaries of the assessment results of the Board of Directors and the sub-committees are as follows;
(1) The Board of Directors: Regarding the overall assessment results of the entire Board in 4 topics, most of the operations
were excellent with an average score of 3.66 Regarding the overall assessment results of the individual Board (selfassessment) in 3 topics, most of the operations were excellent with an average score of 3.74.
(2) Audit Committee: Regarding the overall assessment results of the entire Board in 3 topics, most of the operations
were good with an average score of 3.40 Regarding the overall assessment results of the individual Board (selfassessment) in 3 topics, most of the operations were good with an average score of 3.55.
(3) Executive Committee: Regarding the overall assessment results of the entire Board in 3 topics, most of the operations
were excellent with an average score of 3.88 Regarding the overall assessment results of the individual Board (selfassessment) in 3 topics, most of the operations were excellent with an average score of 3.86.
(4) Nomination and Remuneration Committee: Regarding the overall assessment results of the entire Board in 3 topics,
most of the operations were good with an average score of 3.37 Regarding the overall assessment results of the
individual Board (self-assessment) in 3 topics, most of the operations were good with an average score of 3.55.
However, the Company will analyze the assessment results and make improvement and also apply suggestions to efficient
operations for the highest benefits of the Company.
Director Development and executives
The Company recognizes the importance of providing training to Directors and Member of the Committees in order to
enhance their skill and knowledge on various aspects related to their duties and responsibilities. The training courses are
as following.
IOD Course
Name of Director

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Mr. Prakob Vivitjinda
Mr. Angkhani Vorasaph
Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
Ms. Nawarat Anomasiri
Ms. Thanan Pitakwong
Ms. Chanitnan Kultanan
Mr. Asawin Wipoosiri
Dr. Somyot Sangsuwan
Mr. Burin Amornpichit

Director
Accreditation
Program
(DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

Financial
Statement for
Directors
(FSD)

Finance for
Non- Finance
Directors
(FND)

Audit
Committee
Program
(ACP)

DAP 49/2005
DCP 101/2008

ACP 22/2008

DAP 109/2014
DCP 264/2018
DAP 124/2016
DAP 44/2005
DAP 7/2004 DCP 40/2004
DAP 128/2016

There were no instructional training or seminars on other tasks in 2020 (during the COVID-19 outbreak).
REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES
The consideration of remuneration for the Board of Directors is carefully screened and reviewed for its appropriateness by
the Nomination and Remuneration Committee. Such deliberation includes comparisons and cross references with various
same-industry variables. The remuneration is then proposed at the Shareholders Meeting for authorization, representing
the final stage of the procedure. If any Director is also an employee of the company, the remuneration for assuming the
role of Director is provided as supplemental remuneration to that normally received as an employee, which is shown under
Remuneration of Directors and Executives.
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การควบคุุมและการตรวจสอบภายในองค์์กร
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการบริิหารงานและระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีีมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งมีีข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์และเชื่่�อถืือได้้ มีีการปฏิิบััติิงานตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับอย่่างถููกต้้อง รวมทั้้�ง
การใช้้ทรััพยากรของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนมีีการดููแลป้้องกัันระวัังรัักษาทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
โดยในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มอบหมายบริิษััท ควอนตั้้�ม พอยท์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการตรวจสอบภายใน
(รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับวุุฒิกิ ารศึึกษาสููงสุุด ประสบการณ์์การทำำ�งานของหััวหน้้าคณะทำำ�งานผู้้�ตรวจสอบภายใน ได้้แสดงในเอกสารแนบ
3 ของรายงาน 56-1) โดยผู้้�ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและข้้อสัังเกตต่่างๆ ให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้้�บริิหารพิิจารณา และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิิจารณาพร้้อมกัับให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่อฝ่่ายบริิหารเพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงาน
ให้้มีีความรััดกุุมรอบคอบยิ่่�งขึ้้�นกว่่าที่่�ปฏิิบััติิในปีีที่่�ผ่่านมา
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ของบริิษัทั ฯ ที่่�จะประพฤติิปฏิิบัติั ิในสิ่่ง� ที่่�ถูกู ต้้องด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิตระมััดระวััง และรัับผิิดชอบ เพื่่อ� สร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือและความ
ไว้้วางใจของลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณชนทั่่�วไป ดัังนี้้�
(1) บริิหารงานและ/หรืือปฏิิบััติิงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส ภายใต้้กรอบกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(2) บริิหารงานและ/หรืือปฏิิบััติิงานโดยนำำ�ความรู้้�และทัักษะการบริิหารมาใช้้อย่่างเต็็มความสามารถเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
บริิษััทฯ และใช้้ดุุลยพิินิิจในการตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ อย่่างระมััดระวัังและรอบคอบ
(3)	พึึงบริิหารงานและ/หรืือปฏิิบัติั งิ านโดยหลีีกเลี่่ย� งความขััดแย้้งผลประโยชน์์ส่ว่ นตนต่่อผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้การบริิหารงาน
เป็็นไปอย่่างเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิภาพ หมายรวมถึึง
ไม่่หาผลประโยชน์์ส่่วนตนจากการเป็็นกรรมการหรืือพนัักงานบริิษััทฯ ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ไม่่ ใช้้ข้้อมููล หรืือข่่าวสารอัันเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชนเพื่่�อแสวงหากำำ�ไรหรืือผลประโยชน์์จากการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
ไม่่ใช้้ความลัับของบริิษัทั ฯ ในทางที่่ผิ� ดิ และเมื่่อ� พ้้นตำำ�แหน่่งไปแล้้วไม่่เปิิดเผยข้้อมููลหรืือเอกสารที่่�เป็็นความลัับของบริิษัทั ฯ
กรณีีกรรมการต้้องไม่่เป็็นกรรมการในบริิษัทั ที่่เ� ป็็นคู่่�แข่่ง ไม่่มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในกิิจการที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นการแข่่งขัันกัับบริิษัทั ฯ
ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ไม่่มีีผลประโยชน์์ในการทำำ�สััญญาใดๆ ของบริิษััทฯ
(4) บริิหารงานและ/หรืือปฏิิบััติิงานเพื่่�อผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตลอดจนรัักษาภาพลัักษณ์์ของบริิษััทฯ
(5)	คำำ�นึึงถึึงทางเลืือกในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ โดยให้้มีีผลกระทบต่่อความปลอดภััย ความเสีียหายต่่อสัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนน้้อยที่่�สุุด
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััทฯ เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและพนัักงานทุุกคน ยึึดมั่่�นในแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส สุุจริิต จึึงมีีภาระร่่วมกััน
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตความรัับผิิดชอบต่่อบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตภายใต้้กรอบกฎหมายและ
กฎระเบีียบของบริิษััทฯ และยัังยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณธุุรกิิจภายใต้้การ กำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ที่่�มีีการอนุุมััติิใช้้อย่่างเป็็น
ลายลัักษณ์์อักั ษรข้้างต้้นนี้้� ด้้วยความรู้้� ความเข้้าใจ และใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของประชาชน ตลอดจน
การรัักษาสิ่ง�่ แวดล้้อมอัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมโดยรวม มุ่่�งมั่่น� ในการให้้บริิการกำำ�จัดั กากของเสีียตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดด้้วยมาตรฐานสููง
จะยัังประโยชน์์ให้้กับั ประชาชน อีีกทั้้ง� ผู้้�บริิหารของบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการจััดองค์์กรอย่่างมีีวิสัิ ยั ทััศน์์และยุุทธศาสตร์์
เพื่่อ� ให้้องค์์กรสามารถปรัับตััวได้้ทันั ต่่อเหตุุการณ์์ และสามารถดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน อัันนำำ�พาซึ่่ง� ผลประโยชน์์โดยรวมมาสู่่�ลูกู ค้้า
ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และบุุคคลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ตระหนัักยัังถึึงการที่่�สัังคมได้้ให้้โอกาสในการทำำ�ธุุรกิิจของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จึึงถืือเป็็นหน้้าที่่�ประการหนึ่่�งที่่�จะต้้อง
ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมอัันเป็็นประโยชน์์แก่่สัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการศึึกษา สัังคม ศาสนา และการสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอ เป็็นกิิจกรรมออกหน่่วยตรวจสุุขภาพชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงกัับศููนย์์
ทั้้�งสองแห่่ง การบริิจาคเงิินเพื่่�อกิิจกรรมทางสัังคม กิิจกรรมทางด้้านการศึึกษา รวมถึึงกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ โครงการประกวดโครงงาน
วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม กิิจกรรมค่่ายวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
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CONTROLS AND INTERNAL AUDIT
The Board of Directors implements management and internal control systems that are satisfactory and effective, in order
to realize operations that are efficient and provide information that is complete and credible. Its operations defer to company
regulations all respects, including the economical and efficient utilization of corporate resources, while simultaneously
protecting company’s property. In 2020, the Audit Committee has assigned Quantum Point Consulting Co., Ltd. to perform
internal audit this is shown in Attachment 3 of Report 56-1. The internal audit will reports audit results and observations
to the Audit Committee and Executives to consider. The Audit will then considered and give their opinion to the executives
to improve by becoming more cautious and concise than the previous year.
BUSINESS ETHICS
The Board of Directors has prepared a code of conduct to serve as a guideline for the company’s directors, executives
and employees to conduct right doing with cautious, honesty and responsibility. This is to build confidence to customers,
shareholders and public. The said regulations are as follow:
(1) To manage and/or operates with transparency and integrity within the framework of the Law and the Company’s
regulations, shareholders meeting resolution including good corporate governance principle.
(2) To manage and/or operates by using knowledge and management skill to the full extent for the highest benefit of the
company as well as use discretion in making cautious judgment in operating.
(3) Should manage and/or operates by avoiding conflict of personal interest against company’s interest to be able to
administrate substantially and efficiency. This includes.
Do not use information or news that is relevant to changes in the Company’s stock prices and not yet disclosed
to the public for the purpose of seeking profit or other benefits from the sales/purchase of buying stock in the
Company.
Do not use the Company’s secrets in wrongdoing. Or, when released from a position, do not disclose the
Company’s confidential information or documents.
Directors must not be directors in the companies of competitors, have no stake holdings in business activities
with characteristics in competing with the Company, whether directly or indirectly.
Have no interests in making any of the Company’s contracts.
(4) To manage and/or operate for the benefit of all stakeholders as well as to maintain the Company images.
(5) Consider the option in utilizing from natural resources in a way that it will effect the safety, damage to the society,
environment and quality of life of the public as little as possible.
The Board of Directors, management staff and all employees adhere to operate their business with transparency and
integrity. Therefore, they have a joint obligation to perform their duties in accordance with the scope of responsibilities to
company and stakeholders. They are required to do so with integrity and within the framework of the Law and company’s
regulations, as well as adhere to the business ethics under the company’s corporate governance, which had been approved
in written form as above mentioned. The Board of Directors, management staff and all employees also operate with
knowledge, understanding and used discretion cautiously for the safety of public and the protection of the environment
which overall benefit to the society. Engrossed in giving services in the area of waste disposal as specify by law with a
high standard which will results in giving benefits to the public. The firm’s management appreciates the importance of
organizational structuring with vision and strategy which will allow the organization to be able to react to events in a dynamic
manner, and paves the foundation for a lasting presence. The benefits of such an approach are generated for clients,
shareholders, employees and stakeholders in company.
Moreover, Company is also mindful of the opportunity that society has afforded it in allowing it to operate this business.
Company therefore views one of its fundamental responsibilities to support activities that are benefit to the society. These
include educational, social, religious, public health and environmental activities. Consistent support has been provided for
activities such as a mobile clinic serving communities in the areas adjacent to both factories; monetary donations for
activities promoting society and education, as well as other programs. These include contests for environmental conservation
science projects and science camps with an environmental preservation focus.
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2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะจะมีีขอบเขต และหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบชััดเจน (ดัังมีีรายละเอีียดในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ)

3. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิิสระ
เมื่่อ� ตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั ฯ ว่่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่�คัดั เลืือก สรรหาบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิ
สอดคล้้องตามที่่�พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนกำำ�หนด มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ และ
มีีคุุณลัักษณะที่่�สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแล เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริิษัทั ฯ เช่่น จริิยธรรมดีีงาม ความเป็็น
อิิสระ ความกล้้าหาญ ความคิิดสร้้างสรรค์์ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวัังและความซื่่�อสััตย์์
โดยการเลืือกตั้้�งกรรมการทดแทนกรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะนำำ�ชื่่�อ
เสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี โดยเสนอผ่่านคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ส่่วนการเลืือกตั้้ง� กรรมการแทนตำำ�แหน่่งที่่ว่� า่ งลงในกรณีีอื่น�่
ที่่�ไม่่ใช่่เนื่่อ� งมาจากการครบวาระ ต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่ข� องจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�เหลืืออยู่่� โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนนี้้� จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่่�งตนดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน
สำำ�หรัับการสรรหากรรมการอิิสระ บริิษััทฯ ใช้้แนวทางเดีียวกัับกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนจะพิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระตามนิิยามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3.2 การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิหารทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงคืือระดัับผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ขึ้้�นไป (ผู้้�บริิหาร 4 รายแรกนัับต่่อจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารลงมา) เพื่่�อ
ขออนุุมัติั ต่ิ อ่ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ สำำ�หรัับการแต่่งตั้ง้� ผู้้�บริิหารในระดัับต่ำำ��กว่่าผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารของแต่่ละสายงานจะพิิจารณา
คััดเลืือกและอนุุมััติิโดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

4. การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
บริิษััทฯ มีีนโยบายให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยตรง รัับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
กิิจการของบริิษัทั ย่่อยสอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์ของบริิษัทั ฯ เมื่่อ� มีีกิจิ การสำำ�คัญั หรืือมีีเหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญั อัันอาจมีีผลกระทบต่่อบริิษัทั ย่่อย
ให้้มีีการนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาอนุุมััติิ หรืือให้้ความเห็็นชอบก่่อน เช่่นเดีียวกัับการแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััทย่่อย
ต้้องได้้รัับมติิเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ก่่อน

5. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่�อป้้องกัันกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อหาผลประโยชน์์ ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นในทาง มิิชอบ ที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2562 ได้้ให้้ความเห็็นชอบทบทวนแนวทางการเก็็บรัักษาข้้อมููลภายใน
และแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
ให้้ทุุกหน่่วยงาน จััดระบบการเก็็บรัักษาข้้อมููลภายในที่่�รััดกุุมมีีการกำำ�กัับดููแลอย่่างเหมาะสม
จำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะโดยให้้รัับรู้้�เฉพาะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและที่่�จำ�ำ เป็็นเท่่านั้้�น
	จััดระบบความปลอดภััยในที่่�ทำำ�งานเพื่่�อป้้องกัันแฟ้้มข้้อมููลและเอกสารความลัับ
	ข้้อมููลหรืือเอกสารที่่�ยัังไม่่สามารถเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก และ/หรืือเป็็นความลัับทางการค้้า พนัักงานมีีหน้้าที่่�ปกป้้อง
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลหรืือเอกสารที่่�เป็็นความลัับทางการค้้านั้้�นๆ ต่่อบุุคคลภายนอก
กรณีีที่่�พนัักงานนำำ�ข้้อมููลที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือที่่�เป็็นความลัับของบริิษััทฯ ไป เปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก จะถืือเป็็น
ความผิิดและจะถููกลงโทษทางวิินััย และ/หรืือกฎหมาย แล้้วแต่่กรณีี
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2. SUB-COMMITTEES
Framework and responsibility for each group of Sub-Committee are clearly specified. (Details are under the Management
Structure).

3. NOMINATION AND APPOINT OF DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVES
3.1 NOMINATION OF DIRECTORS AND INDEPENDENT DIRECTORS
When a Directorial position in company becomes vacant, the Nomination and Remuneration Committee has the duty to
recruit and select persons with the qualifications as specified by the Public Companies Act. These qualities include the
appropriate knowledge, skills and experience that will benefit company. They must also possess qualities that support and
encourage operations relating to corporate governance, to create value for the business. Such qualities include good ethics,
independence, courage, creativity, caution in carrying out duties and honesty.
The election of Directors to replace Directors who have completed their terms involves the submission of the candidate
list by the Nomination and Remuneration Committee at the Annual Meeting of Ordinary Shareholders, after having first
been submitted to the Board of Directors. In the event of electing Directors to replace positions that have become vacant
due to other reasons than a Director completing a term of service, approval must first be sought from the Board of Directors
with a vote of not less than three in four of the remaining Directors. The Director subsequently appointed as a replacement
will only serve for the remaining tenure of his predecessor.
In seeking for an independent director, company use the same procedure as the procedure used in nomination of director.
The Nomination and Remuneration committee will recruit and select appropriate candidate to be the independent director
according to the stipulation of company, so that it will be conform to the Securities and Exchange Commission (SEC) and
the Stock Exchange of Thailand.
3.2 NOMINATION OF HIGH-RANKING EXECUTIVES
The Executive Committee is responsible for selecting knowledgeable, capable and qualified persons to be appointed to
the position of chief executive, which is the level of Chief Officer or higher (The first 4 executives following the Chief Executive
Officer), in order to request an approval from the Board of Directors. Regarding the appointment of the position at a level
lower than Chief Officer, the executives of each department shall consider and select and it shall be approved by the Chief
Executive Officer.

4. OPERATION GOVERNANCE OF SUBSIDIARIES
The operation policies for subsidiaries that the Company directly holds shares of 99% both directly or indirectly are to
accept the policies directly from the Board of Directors. This is done to make sure that the subsidiaries businesses are in
line with the Company strategies. The subsidiaries must beforehand proposed to the Board of Directors for approval when
there is any significant activities or significant events that may effects the subsidiaries as well as any appointing of Directors
for subsidiaries must be approved by the Board of Directors’ Meeting.
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

6.	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งนายบุุญเลิิศ แก้้วพัันธุ์์�พฤกษ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4165 และ/หรืือนางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6303 และ/หรืือนางสาวรุ้้�งตวััน บุุญศัักดิ์์�เฉลิิม ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6031 แห่่งบริิษััท บีีพีีอาร์์
ออดิิท แอนด์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย แยกเป็็นรายละเอีียดดัังนี้้�
6.1	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
รายการที่่�

1
2
3
4
5
6

ชื่่�อบริิษััทผู้้�จ่่าย

ชื่่�อผู้้�สอบ

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด

ค่่าสอบบััญชีี (บาท)

นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร
นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร
นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร
นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร
นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร
นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร

รวมค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)

1,280,000
250,000
170,000
110,000
110,000
140,000
2,060,000

7.	บุุคลากร
บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน สวััสดิิการ และการพััฒนาความรู้้�ศัักยภาพของพนัักงาน
อย่่างเป็็นรููปธรรม (ดัังที่่�ได้้เปิิดเผยนโยบายและแนวปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ) มีีการจ่่ายผลตอบแทนพนัักงานในรููปแบบ
ของเงิินเดืือน เงิินรางวััล (โบนััส) สวััสดิกิ ารด้้านอื่่น� ๆ เช่่น ค่่ารัักษาพยาบาล ประกัันสุุขภาพ ประกัันชีีวิติ และการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
เป็็นต้้น และบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการพนัักงานบริิษััทฯ ขึ้้�นตามระเบีียบของกระทรวงแรงงานและสวััสดิิการสัังคม
ซึ่ง่� ประกอบด้้วยฝ่่ายนายจ้้างและฝ่่ายลููกจ้้าง เพื่่อ� พิิจารณาเรื่อ่� งสวััสดิกิ ารของพนัักงาน และมีีการกำำ�หนดแนวทางปฎิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับความ
ปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งาน ตามมาตรฐานการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 มาตรฐานการจััดการด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจััดการด้้านระบบการบริิหาร คุุณภาพ ISO 9001
ซึ่่�งโรงงานได้้รัับการรัับรองจากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
7.1	จำำ�นวนพนัักงาน และผลตอบแทน 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
รายการ

จำำ�นวนพนัักงานบริิษััทฯ รวม
ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน ประกอบด้้วย
เงิินเดืือนและโบนััส
ประกัันสัังคม
ประกัันสุุขภาพ ประกัันชีีวิิต และค่่ารัักษาพยาบาล

7.2	ข้้อพิิพาทแรงงาน 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญ ในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

ปีี 2563

118 คน

ปีี 2562

199 คน

ปีี 2561

219 คน

45,167,373 บาท 60,041,490 บาท 63,079,096 บาท
1,847,712 บาท 3,421,776 บาท 3,569,662 บาท
332,975 บาท
370,988 บาท
384,642 บาท
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5. SUPERVISING AND CONTROLLING THE USE OF INSIDE INFORMATION
In order to protect directors, executives, or employees from using inside information for their personal or other parties
benefits, the Board of directors, meeting No.1/2019 on January 30, 2019 has approved the review of the guidelines for the
preservation of inside information and the prevention of the use of inside information as follows:
Each department is responsible in keeping their information organizes, safe, and secure.
Company has a secure system of compiling information, with security systems protecting its computer and information
technology, thereby preventing important information from being revealed, or any unauthorized access to data.
Set up a security system to protect important documents and confidence files.
Important information is only privy to a select number of Executives as necessary, particularly with regards to confidential
internal information. In circumstances where such information must be revealed to employees, they will be informed
of the restrictions for the correct use of the information and must not reveal to outsiders.
In case, employees who reveal confidential corporate information to outsiders are deemed to have committed a
serious breach of discipline.

6. Auditor’s Remuneration
In 2020, the Company appointed Mr. Boonlert Kaewpanpruk, Certified Public Accountant License No. 4165, and/or
Miss. Piyanuch Kasemsupakorn, Certified Public Accountant License No. 6031, from BPR Audit and Advisory Company
Limited as the auditors for the Company and its subsidiaries divided as follows:
6.1 Audit Fee
Item No.

Name of Paying Company

Auditor

Audit Fee (Baht)

1
2
3
4
5
6

General Environmental Conservation (Public) Company Limited
Asia Patana Land Company Limited
Industrial Waste Management (Asia) Company Limited
Genco Renewable Company Limited
Genco Clean Energy Company Limited
Genco Otani Company Limited

Miss Piyanuch Kasemsupakorn
Miss Piyanuch Kasemsupakorn
Miss Piyanuch Kasemsupakorn
Miss Piyanuch Kasemsupakorn
Miss Piyanuch Kasemsupakorn
Miss Piyanuch Kasemsupakorn

1,280,000
250,000
170,000
110,000
110,000
140,000
2,060,000

Total Audit Fee

7. PERSONNEL
The Company practices according to the policies and guideline on remuneration, welfare and employees knowledge and
potential development concretely (as disclosed on the policies and guidelines on the Company Website). Remunerations
were paid to employees in the form of salary, Bonus and other welfare such as medical treatment fee, health insurance,
life insurance and yearly health check up and etc. The Company also set up welfare committee to be in comply with the
rules of Ministry of Labour and Social Welfare, which consist of employers and employees. This is to consider the employees’
welfare and set guidelines for safety and Hygiene in workplace to be in accordance with the Environmental Management
Standard ISO14001, Environmental Occupation Health and Safety Management standard TIS & OHSAS 18001 and
Management standard on Quality Management System ISO 9001. The Company is certified by the Management System
Certification Institute (Thailand) (MASCI).
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7.3 นโยบายเกี่่�ยวกัับการพััฒนาความรู้้�ศัักยภาพของพนัักงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาบุุคลากรเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััทฯมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้พนัักงานที่่�มีี
ความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อให้้นำำ�มาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน บริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รัับการพััฒนาความรู้้� ศัักยภาพ
ความสามารถตามสายอาชีีพและการบริิหาร ตลอดจนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการเจริิญเติิบโตก้้าวหน้้าไปพร้้อมกัับบริิษััทฯ โดยผ่่าน
กระบวนการฝึึกอบรม การสััมมนา และการดููงาน
สำำ�หรัับปีี 2563 หลัักสููตรการฝึึกอบรมที่่�บริิษััทฯ จััดให้้แก่่พนัักงาน มีีหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ หลัักสููตรการสร้้างความตระหนัักในระบบคุุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS /OHSAS18001 หลัักสููตรการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกข้้อกำำ�หนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 หลัักสููตร QE Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO
14001: 2015) การซ้้อมดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น และการอพยพหนีีไฟ
โดยจำำ�นวนชั่่�วโมงเฉลี่่�ยของการฝึึกอบรมของพนัักงานในปีี 2563 เท่่ากัับ 7.35 ชั่่�วโมงต่่อคน
ชื่่�อหลัักสููตร
หลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
การสร้้างความตระหนัักในระบบคุุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS/ OHSAS 18001
การสร้้างจิิตสำำ�นึึกข้้อกำำ�หนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015
QE Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015)
การซ้้อมดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น
การอพยพหนีีไฟ

จำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�เข้้าอบรม (คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชั่่�วโมง)

23

7

27
19
23
32

7
7
7
7

7.4 ความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานและสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทฯตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยของพนัักงานในการปฏิิบััติิงานและสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งานเสมอมา โดยได้้มีี
การกำำ�หนดนโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม (เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ www.genco.co.th) เพื่่�อมุ่่�งเน้้น
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมายความปลอดภััยและข้้อกำำ�หนดของระบบมาตรฐานการจััดการ
บริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิตามระเบีียบมาตรฐานการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 มาตรฐานการจััดการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่่างเคร่่งครััด สำำ�หรัับสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ อััตราการลาหยุุดงาน อััตราการ
เจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน ในปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ อััตราการลาหยุุดงาน อััตราการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
จำำ�นวนวัันลาหยุุดงานโดยเฉลี่่�ยของพนัักงาน (วััน/คน)

ลาป่่วย
ลาหยุุดจากการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
ลากิิจ
ลาพัักร้้อน
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน (ราย)

ปีี 2563
9.90

ปีี 2562
6.89

ปีี 2561
4.17

ไม่่มีี

0.05

ไม่่มีี

2.55
10.55
ไม่่มีี

2.42
8.72
ไม่่มีี

2.00
6.44
ไม่่มีี

7.5 การสื่่�อสารภายใน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารภายในองค์์กร ทั้้�งในเรื่่�องของการปฏิิบััติิงานและกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ โดยจะมีีการสื่่�อสาร
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ อาทิิ อีีเมล์์ซึ่ง่� เป็็นช่่องทางการสื่่อ� สารใช้้ติดิ ต่่องานที่่�มีรูี ปู แบบทางการ จดหมายข่่าว (Newsletter) เป็็นการรวบรวม
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมภายในบริิษััทฯ ส่่งถึึงพนัักงานทุุกต้้นเดืือน และยัังมีีการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมขององค์์กรผ่่าน
เครืือข่่ายสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ประเภทเฟซบุ๊๊�ก และไลน์์กลุ่่�ม นอกจากนี้้�ช่่องทางสื่่�อสารที่่�สำำ�คััญคืือ การประชุุมที่่�เป็็นทางการในระดัับ
ต่่างๆ ตามความรัับผิิดชอบ การประชุุมระหว่่างกรรมการผู้้�จััดการกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งจะจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
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7.1 NUMBER OF EMPLOYEES AND REMUNERATION IN THE PAST 3 YEARS
Item

2020

Total Number of Company’s Employees
Total Remuneration of Employees consisting of
Salary and Bonus
Social Security
Health Insurance, Life Insurance, and Medical Expenses

118 Employee

2019

199 Employee

2018

219 Employee

45,167,373 Baht 60,041,490 Baht 63,079,096 Baht
1,847,712 Baht 3,421,776 Baht 3,569,662 Baht
332,975 Baht
370,988 Baht
384,642 Baht

7.2 LABOR DISPUTE IN THE PAST 3 YEARS
The Company had no significant labor disputes in the past 3 years.
7.3 POLICIES ON EMPLOYEE KNOWLEDGE AND POTENTIAL DEVELOPMENT
Due to the Company nature of business, it is necessary to use employees with knowledge and ability, therefore the Company
extremely featured on the development of personnel so that they can adapt and put those knowledge into practice. The
Company has the policies to promote employees to develop their knowledge, potential and ability according to their metier
and services. This also includes having good attitude towards progressive growth together with the Company which can
be done through the training, seminars and work observations.
For 2020, the training courses organized by the Company for employees were training courses concerned with safety,
occupational hygiene and the environment, namely courses on raising awareness about the ISO 9001, 14001, TIS/
OHSAS18001 quality systems, courses on building conscientiousness about ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015
specifications, QE Integrated Internal Audit courses (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015), basic fire extinguishing and fire
escape drills.
The average number of employee training hours in 2020 equaled 7.35 hours per person.
Course Name
Courses Concerned with Safety, Occupational Health and the Environment
Raising Awareness about ISO 9001, 14001, TIS/OHSAS 18001 Quality Systems
Building Conscientiousness about ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Specifications
QE Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015)
Basic Fire Extinguishing
Fire Escape Drills

No. of Employees Length of Training
Attending (people)
(hours)

23

7

27
19
23
32

7
7
7
7

7.4 SAFETY AND WORK ENVIRONMENT
The Company is well aware and places importance in the safety of employees while working as well as the environment
of the work place. The Company had specified policies on quality, safety, occupational health and environment in work
place (as disclosed on Website: www.genco.co.th) to emphasize on operating the business to be in line with the safety
law and Management System Standard.
The Company strictly practices according to Environmental Management Standards ISO 14001, as well as Occupational
Health, Safety and Environmental Management Standards MOG. & OHSAS18001. Statistic of accident, leave of absent
rate and rate of illness from working for the year 2020 can be summarize as follow:
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7.6 การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ภายใต้้กรอบการบริิหารจััดการของการมีีจริิยธรรมที่่�ดีี มีีความโปร่่งใส
สามารถตรวจสอบได้้ โดยเฉพาะกระบวนการที่่�เกี่่ย� วข้้องหรืือสุ่่�มเสี่่ย� งต่่อการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ภายในองค์์กร รวมถึึงการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�
ทุุกรููปแบบไม่่ว่่าทางตรงและทางอ้้อม โดยบริิษััทฯ ได้้ประกาศให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบถึึงนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งประกอบไปด้้วยหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบแนวทางในการปฏิิบััติิงานตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมไปถึึง
มาตรการการแจ้้งเบาะแสและการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส และขั้้�นตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดัังกล่่าว (นโยบายการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ของบริิษัทั ฯ สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิมได้้ในเรื่อ�่ ง “ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม” ภายใต้้หัวั ข้้อ “การต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น” หรืือเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ www.genco.co.th)
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Statistic of accident, leave of absent rate and rate of illness from working for the year 2020 can be summarize as follow:
Average of employees absent (Day/person)

Sick Leave
Absent due to being injured or sick from working
Errand leave
Vacation
Amount of deceased from accident related to work (person)

2020
9.90

2019
6.89

2018
4.17

none

0.05

none

2.55
10.55
none

2.42
8.72
none

2.00
6.44
none

7.5 INTERNAL COMMUNICATION
The Company focuses on the internal communication in terms of operations and activities of the Company. Communication
through various channels is provided, such as email, the communication channel used for official contact, and newsletter,
the collection of news and information relating to activities in the Company sent to employees every beginning of the month.
The organization’s activities are also publicized through social media networks, such as Facebook and LINE group.
In addition, important communication channels are formal meetings at various levels based on responsibility and meetings
between the managing director and senior executives which will be held on a monthly basis.
7.6 ANTI-CORRUPTION
The Company operates by giving precedence to corporate governance under the framework of ethical management, as
well as maintain being transparent and examinable; specifically on the processes that are related to or are at risk of
corruption within the Company and corruption in all forms, whether directly or indirectly. The Company announced to the
Executives and employees to acknowledge the Anti-Corruption policies, which consisted of duties and responsibilities
guidelines to practice in accordance with the Anti-Corruption policies. This includes measures on whistle blowing and
whistleblower protection, as well as interrogation procedure and punishment policies. (Company’s Anti-Corruption policies
are published on the website: www.genco.co.th).
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Internal control and risk management
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายใน โดยบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ การควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ครอบคลุุมทั้้�งในระดัับบริิหาร ระดัับ
ปฏิิบััติิงาน การดููแลทรััพย์์สิิน และระบบการเงิิน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อทรััพย์์สิินของ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งเพื่่�อป้้องกัันการแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบจากผู้้�บริิหาร คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระทำำ�หน้้าที่่�สอบทานระบบการควบคุุมภายใน โดยในปีี 2563 ได้้มีีการแต่่งตั้้�งบริิษััท
ควอนตั้้�ม พอยท์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ มีีนายรัักษ์์พล อัังศุุวิิทยา เป็็นหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน
ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า หััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวมีีวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน และการอบรมที่่เ� หมาะสม
เพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ประวััติิหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายในมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ประวััติิหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน
นายรัักษ์์พล อัังศุุวิิทยา อายุุ 65 ปีี
ประวััติิการศึึกษา
	ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยหลุุยส์์เซีียนา ประเทศสหรััฐอเมริิกา (Monroe Campus)
	ปริิญญาตรีี สาขาบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประวััติิการอบรม
หลัักสููตร Audit Committee Program รุ่่�น 5/2005 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
หลัักสููตร Director Accreditation Program รุ่่�น 16/2004 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การอบรมภายใน หััวข้้อเทคนิิคและเครื่่�องมืือในการตรวจสอบเบื้้�องต้้น
การอบรมภายในองค์์กร หััวข้้อการบริิหารการตรวจสอบและเทคนิิคการเป็็นหััวหน้้าทีีม
ประวััติิการทำำ�งาน
2554-ปััจจุุบััน	ผู้้�จััดการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน บริิษััท ควอนตั้้�ม พอยท์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด
2547-2553	ผู้้�จััดการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน บริิษััท อาร์์พีีเจเอ็็ม โค้้ชชิ้้�ง จำำ�กััด
2543-2546	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิินและปฏิิบััติิการ บริิษััท จาฟรา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
	ปีี 2540-2543	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บริิษััท อิินโดไชน่่า เฮลท์์แคร์์ จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
จากการสอบทานระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ตามองค์์ประกอบหลััก พบว่่ามีีความเพีียงพอและเหมาะสม
สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�

ด้้านที่่� 1 การควบคุุมภายในองค์์กร (Control Environment)
บริิษัทั ฯ ยึึดมั่่น� ในคุุณค่่าของความซื่่อ� ตรงและจริิยธรรม โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและหลัักปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับกรรมการและพนัักงานใช้้ยึึดถืือ
เป็็นแนวปฏิิบััติิบนหลัักของความซื่่�อตรงและรัักษาจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ได้้แก่่ ข้้อกำำ�หนด
จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
นโยบายคุุณภาพความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม แนวทางการเก็็บรัักษาข้้อมููลภายในและแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููล
ภายใน และระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของบริิษััทฯ
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The Company recognizes the importance of internal control systems by emphasizing sufficient and suitable internal control
systems for business operations to prevent damage to the Company. The Company’s internal control covers the executive
level, the operating level, care for properties and financial systems. Furthermore, to enable the Company to prevent potential
damage to properties of the Company and subsidiaries in addition to preventing executives from seeking illicit gains, the
Board of Directors assigns the Audit Committee consisting of independent directors to review the internal control system.
In 2020, the Company appointed Quantum Point Consulting Co.,Ltd. as the Company’s internal auditor with Mr. Rakpon
Angsuwittaya as the Director of Internal Audit. The Audit Committee believes the aforementioned Director of Internal Audit
to possess appropriate and adequate educational qualifications, work experience and training for duties. The Director of
Internal Audit’s background is as follows:

BACKGROUND OF THE DIRECTOR OF INTERNAL AUDIT
MR. RAKPON ANGSUWITTAYA, AGED 65 YEARS
Educational Backgriound
Master of Business Administration, University of Louisiana, USA (Monroe Campus).
Bachelor of Accounting, Ramkamhaeng University.
Training Background
Audit Committee Course, Class 5/2005, Thai Institute of Directors.
Director Accreditation Program, Class 16/2004, Thai Institute of Directors.
Internal training on the topic of basic auditing techniques and instruments.
Internal training on the topic of audit administration and team leader techniques.
Work Background
2011 - Present: Internal Control System Audit Manager, Quantum Point Consulting Co.,Ltd.
2004 - 2010: Internal Control System Audit Manager, RPJM Coaching Co.,Ltd.
2000 - 2003: Director of Finance and Operations, Jafra International (Thailand) Co.,Ltd.
1997 - 2000: Director of Finance, Indochina Healthcare Co.,Ltd.
Related Significant Director Positions
None.
Relationships with Executives
None.
Based on the review of the Company’s internal control systems, the main components were found to be sufficient and
suitable as summarized below.

1. CONTROL ENVIRONMENT
The Company adheres to the values of honesty and ethics by specifying written policies and principles for directors
and employees to adhere to as practice guidelines based on honesty and maintaining work ethics such as business ethics
specifications, corporate governance policies, anti-corruption policies, corporate social responsibility specifications,
occupational safety and environment policies, inside information storage guidelines, guidelines for preventing use of inside
information and regulations concerning the Company’s work.		
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รายงานประจำำ �ปี ี 2563

โดยเฉพาะนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� นั้้น� บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน เพื่่อ� ให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
สามารถแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่ย� วกัับกิิจกรรมที่่อ� าจเกิิดผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนมายัังกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีีมาตรการคุ้้�มครอง
ผู้้�แจ้้งเบาะแสและผู้้�ร้้องเรีียน มีีขั้้�นตอนการสอบสวนและการลงโทษ เช่่นเดีียวกัับระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน ซึ่่�งได้้ระบุุถึึง
ขั้้�นตอนการสอบสวนทางวิินััยและบทลงโทษทางวิินััยเมื่่�อมีีการปฏิิบััติิงานที่่�ขััดต่่อหลัักความซื่่�อตรง ระบุุไว้้อย่่างชััดเจน โดยบริิษััทฯ
ได้้เผยแพร่่เอกสารดัังกล่่าวให้้พนัักงานได้้รัับทราบโดยทั่่�วกัันเมื่่�อมีีการเข้้ารัับปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่
บริิษััทฯ มีีการติิดตามและประเมิินผลระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยผู้้�ตรวจสอบภายในซึ่่�งเป็็น Outsource ในธุุรกรรมที่่�มีี
ความสำำ�คััญต่่อองค์์กร
คณะกรรมการมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและพััฒนา ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิ
ษััทฯ ได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และคณะกรรมการชุุดย่่อยไว้้อย่่างชััดเจน บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนด
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานตามแผนธุุรกิิจและแผนกลยุุทธ์์ เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ โดยฝ่่ายบริิหารจะรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
เปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมายนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ รัับทราบทุุกเดืือน
คณะกรรมการของบริิษััทฯ ล้้วนเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ มีีความเชี่่�ยวชาญที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ โดยเฉพาะท่่านที่่�ถููก
แต่่งตั้้�งจากกระทรวงอุุตสาหกรรมและการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักของธุุรกิิจ สามารถให้้
คำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยิ่่�ง
กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ มีีความเป็็นอิิสระ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ หรืือความสััมพัันธ์์อื่่�นใด อัันอาจมีีอิิทธิิพลต่่อ
การใช้้ดุุลยพิินิิจและปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ และมีีจำ�ำ นวนที่่�เหมาะสมเพีียงพอ
ฝ่่ายบริิหารได้้จัดั ให้้มีีโครงสร้้างสายการรายงาน การกำำ�หนดอำำ�นาจในการสั่่ง� การและความรัับผิิดชอบที่่เ� หมาะสม มีีการกำำ�หนด
โครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อกำำ�หนดสายบัังคัับบััญชาอย่่างชััดเจน มีีการจััดทำำ�คู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ ระบุุถึึงขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� รวมถึึง
วงเงิินที่่�จะเป็็นอำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิหาร และฝ่่ายบริิหาร รวมถึึงคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นลาย
ลัักษณ์์อักั ษรระบุุถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของการดำำ�เนิินงานในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� การกำำ�กับั ดููแลตาม
สายงานอย่่างเหมาะสม
องค์์กรแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการจููงใจพััฒนาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ เนื่่�องจากลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััทฯ
มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้พนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อให้้นำำ�มาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน บริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ได้้รับั การพััฒนาความรู้�้ ศัักยภาพ และความสามารถตามสายอาชีีพ โดยผ่่านกระบวนการฝึึกอบรมและสััมมนา ทั้้ง� ภายในที่่อ� งค์์กรจััดขึ้้น�
โดยเชิิญวิิทยากรที่่�มีคี วามรู้�ค้ วามสามารถเฉพาะทางเข้้าให้้การฝึึกอบรม (ตามรายละเอีียดในหััวข้้อนโยบายเกี่่�ยวกัับการพััฒนาความรู้�้
ศัักยภาพของพนัักงาน) อย่่างไรก็็ดีี เกี่่�ยวกัับการจััดฝึึกอบรมภายใน ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์ ได้้มีีการจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมภายใน
ล่่วงหน้้าเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยการสอบถามความต้้องการและเหตุุผลความจำำ�เป็็นของแต่่ละฝ่่าย และนำำ�มาประมวลผล เพื่่อ� ให้้ได้้หลักั สููตร
ที่่�เป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กร
ฝ่่ายบริิหารกำำ�หนดการชี้้�วััดการปฏิิบััติิงาน จากการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของพนัักงานโดยผู้้�บัังคัับบััญชาทุุกสิ้้�นปีี เพื่่�อนำำ�ไป
กำำ�หนดการปรัับขึ้น้� ค่่าตอบแทนและตำำ�แหน่่งงานอย่่างเป็็นธรรมและเหมาะสม มีีการสร้้างแรงจููงใจเป็็นเบี้้ย� ขยัันให้้กับั พนัักงานที่่ป� ฏิิบัติั ิ
ตามระเบีียบที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ นอกจากนี้้�การที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองในระบบ ISO 9001 ที่่�ศููนย์์แสมดำำ�จึึงมีีการใช้้ Key
Performance Indicators (KPI) เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน และนำำ�มาใช้้ประกอบการพิิจารณาประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ
พนัักงานด้้วยเช่่นกััน
องค์์กรกำำ�หนดให้้บุุคลากรมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการควบคุุมภายใน เพื่่�อบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร โดย
คณะกรรมการออกระเบีียบ นโยบายกำำ�กัับดููแลในด้้านต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ และแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี โดยฝ่่ายบริิหารประกาศให้้พนัักงาน
รัับทราบและนำำ�ไปปฏิิบัติั ิใช้้ และมีีการจััดประชุุมให้้พนักั งานและบุุคลากรผู้้�รัับผิิดชอบได้้รับั ทราบผลการตรวจสอบการควบคุุมภายใน
และมอบหมายให้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุง และใช้้ผลการตรวจสอบการควบคุุมภายในมาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการพิิจารณาวััดผลการปฏิิบัติั ิ
งานของพนัักงานประจำำ�ปีีด้้วย
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The Company has channels for reporting clues or complaints especially for the anti-corruption policy in order to allow
stakeholders to report clues or complaints related to activities with potential conflicts of interest to the Managing Director
with measures for protecting informers, investigation and punishment steps similar to work rules and regulations that clearly
describe the procedures for disciplinary investigations and actions when work has been performed in conflict with principles
of honesty. The Company disseminates the aforementioned documents for general acknowledge among employees during
orientation.
The Company adheres to the values of honesty and ethics by specifying written policies and principles for directors and
employees to adhere to as practice guidelines based on honesty and maintaining work ethics such as business ethics
specifications, corporate governance policies, anti-corruption policies, corporate social responsibility specifications,
occupational safety and environment policies, inside information storage guidelines, guidelines for preventing use of inside
information and regulations concerning the Company’s work.
The Committee is independent from the management and performs duties to oversee and develop. The Company’s
corporate governance policy clearly specifies duties and responsibilities of the Board of Directors and sub-committees.
The Company sets performance goals in line with business and strategic plans for use as practice guidelines. The
management reports performance in comparison with goals for presentation to the Board of Directors’ acknowledgement
on a monthly basis.
The Board of Directors consists of directors with knowledge regarding business and expertise with benefit to the Company,
particularly directors who were appointed by the Ministry of Industry and the Industrial Estate Authority of Thailand, which
are main business regulating agencies in order to enable the provision of beneficial recommendations for business operations.
The Company’s independent directors are independent and have no business relationships with the Company or any other
relationships with potential influence on judgment and independent performance of duties. In addition, the Company has
an appropriate and sufficient number of independent directors.
The management organizes a structure of reports, directing authority and appropriate responsibilities with a corporate
structure to determine the chain of command. Furthermore, the management prepares manuals on operating authority
with specified scopes of authority, duties and balance of approval authority of the Board of Director, the Executive Committee
and the management including written operating manuals with specifications of authority, duties and responsibilities of
operations at the executive level and the operating level for appropriate oversight in the field of work.
The organization expresses its determination to motivate, develop and retain personnelwith knowledge and capabilities.
Because the Company’s business requires employees with knowledge and ability to adapt to work, the Company has policy
to support employees in improve knowledge, capacity and competence in the field of work through trainings and seminars
organized by the Company by inviting lecturers with specific knowledge and expertise to provide training (based information
on the topic of policies related to improvement of employes’ knowledge and capabilities). For internal training, the Human
Resources Department prepares annual in-house training plans in advance by inquiring about the needs and reasons of
each party in addition to processing to obtain the best courses for the organization. The management sets performance
indicators from employee performance assessments by supervisors at the end of every year in order to adjust wage raises
and work positions fairly and appropriately. The Company builds motivation by granting diligence wages to employees who
follow the Company’s regulations. Furthermore, because the Company was accredited for meeting ISO 9001 standards
at Samae Dam Center, Key Performance Indicators (KPI) are used as work guidelines and used to accompany employee
performance assessment considerations.
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ด้้านที่่� 2 การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
องค์์กรกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ไว้้อย่่างชััดเจนเพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ขององค์์กร
รายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และได้้รัับการสอบทานจากผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาตทุุกครั้้�ง มีีการเปิิดเผยข้้อมููลครบถ้้วนและถููกต้้อง เหมาะสมกัับธุุรกิิจในปััจจุุบััน สามารถสะท้้อนถึึงกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ อย่่างแท้้จริิง
องค์์กรระบุุและวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งทุุกประเภทที่่อ� าจกระทบต่่อการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ไว้้อย่่างครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยบริิษัทั ฯ
ได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรไว้้อย่่างชััดเจน มีีการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจในทุุกๆ ปีี ครอบคลุุม
ทั้้�งด้้านรายได้้ค่า่ บริิการ การรัับจ่่ายเงิิน และแผนงานสำำ�คัญั ของปีี เมื่่อ� มีีการกำำ�หนดรายละเอีียดไว้้อย่่างชััดเจนทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ สามารถ
ระบุุและประเมิินปััจจัยั เสี่่ย� งต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจข
ิ องบริิษัทั ฯ หากการดำำ�เนิินงานไม่่เป็็นไปตามแผนที่่ว� างไว้้ได้้
แม้้ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ยัังไม่่มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดขอบเขต มาตรการและแผนปฏิิบััติิงานเพื่่�อจััดการ
ความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นทางการ แต่่ฝ่่ายบริิหารมีีแนวทางในการป้้องกัันความเสี่่�ยงเบื้้�องต้้นที่่�เหมาะสม บริิษััทฯ มีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
One Stop Service ซึ่่�งประกอบด้้วยทีีมผู้้�บริิหาร เพื่่�อควบคุุมบริิหารจััดการความเสี่่�ยง มีีการกำำ�หนดถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงสำำ�คััญของ
องค์์กรให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบ มีีการเรีียกประชุุมคณะทำำ�งานทุุกเดืือนเพื่่อ� ประเมิินความเสี่่ย� งทั้้�งภายในและภายนอก
ทั้้�งด้้านการดำำ�เนิินงาน ด้้านการตลาดการแข่่งขัันของราคาและบริิการ ด้้านการเงิิน ความผัันผวนด้้านธุุรกิิจ จะมีีการแก้้ไขอย่่าง
ทัันท่่วงทีี ป้้องกัันและลดความเสี่่ย� งอย่่างเหมาะสม นอกจากนี้้ก� ารที่่�บริิษัทั ฯ ได้้รับั รองมาตรฐานการบริิการคุุณภาพ ISO 9001: 2015
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001: 2015 และระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย TIS & OHSAS 18001 จาก
สถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการควบคุุมและลดความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงาน เนื่่�องจากบริิษััทฯ ต้้องมีี
ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านที่่�ถูกู ตรวจสอบโดยคณะทำำ�งานและทีีมตรวจติิดตามระบบ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีการปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปตามกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดของระบบอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
องค์์กรได้้พิจิ ารณาถึึงโอกาสที่่จ� ะเกิิดการทุุจริิต ในการประเมิินความเสี่่ย� งที่่จ� ะบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ขององค์์กร บริิษัทั ฯ ได้้ประกาศ
นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและถืือปฏิิบััติิ คณะกรรมการตรวจสอบมีีการพิิจารณาผลของ
การตรวจสอบการควบคุุมภายใน จากเอกสารรายงาน การสอบถามผู้้�ตรวจสอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน และฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับ
โอกาสในการเกิิดทุุจริิตผ่่านการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาส
องค์์กรสามารถระบุุและประเมิินความเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อระบบการควบคุุมภายใน บริิษัทั ประเมิินการเปลี่่�ยนแปลง
ปััจจััยภายนอกองค์์กร การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการทำำ�ธุุรกิิจและการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�นำำ�องค์์กร ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การควบคุุมภายใน และรายงานทางการเงิิน ตลอดจนได้้กำำ�หนดมาตรการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นอย่่างเพีียงพอแล้้ว

ด้้านที่่� 3 การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control Activities)
องค์์กรมีีมาตรการควบคุุมที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่บรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยบริิษััทฯ
ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่� ระเบีียบปฏิิบััติิที่่�มีีการระบุุจุุดควบคุุมที่่�เหมาะสม ซึ่่�งคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานนั้้�น
ได้้รัับการทบทวนและปรัับปรุุงขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมขององค์์กร และนโยบายปััจจุุบััน รวมทั้้�งการใช้้
คู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการซึ่่ง� กำำ�หนดขนาดวงเงิินและอำำ�นาจอนุุมัติั ขิ องคณะกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละระดัับอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
บริิษััทฯ มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อประโยชน์์ในการติิดตามและสอบทานการทำำ�รายการระหว่่างกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โดยมีีฝ่่ายตลาดหลัักทรััพย์์เป็็นผู้้�ดููแลเก็็บรวบรวมเอกสาร และแจ้้งสถานที่่�เก็็บเอกสารตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยอย่่างถููกต้้อง
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการควบคุุมภายในในทุุกระดัับขององค์์กร โดยใช้้บริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายในที่่�เป็็น Outsource ทำำ�หน้้าที่่�สอบทาน
ประเมิินความพอเพีียงและความมีีประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายใน
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The organization specifies personnel to have internal control duties and responsibilitiesto achieve the organization’s
objectives. The Board of Directors issues regulations and policies to oversee significant areas and annual businessplans.
The management announces regulations and policies for employees to acknowledge and use in addition to organizing
meetings for employees and personnel to acknowledge internal control test results along with assigning employees to
make corrections and improvement. Internal control results are also used to consider employees’ annual performance.

2. RISK ASSESSMENT
The organization specifies clear and sufficient objectives in order to be able to specifyand assess risks related to
achievement of the organization’s objectives.
The Company’s financial reports follow generally accepted accounting standards and are reviewed by the certified public
accountant every time with complete and accurate disclosure of information suitable for current business to be able to truly
reflect the Company’s activities and operations.
The organization specifies and analyzes every type of risk with potential effects on achievement of objectives to
cover the entire organization. The Company clearly specifies the organization’s vision, mission and business objectives.
Business plans are prepared every year covering the areas of service income, payments and significant work plans of the
year. With clearly specified information, the Company is able to specify and assess risks with potential effects on the
Company’s business operations if operations are not consistent with plans.		
Although the Company currently has not yet established the Risk Management Committee to determine coverage, measures
and the action plan in order to formally manage risks, the management has appropriate initial risk prevention guidelines.
The Company has set up a One Stop Service working group comprising of a team of executives who will supervise risk
management control. The Company has specified the key risk factors of the organization to inform all executives and
employee. The working group meeting has called every month to assess both internal and external risks from operations,
marketing competition, financial consideration and business fluctuations so that the issue will be solved promptly and then
risks can be prevented and mitigated properly. In addition, as the Company has been certified the quality service standard
- ISO 9001: 2015, the environmental management system - ISO 14001: 2015, and the occupational health and safety
management system – TIS & OHSAS 18001 from Management System Certification Institute (Thailand), this is regarded
as a part of the operational risk control and mitigation. As the Company is required to have operational procedures that
are inspected by the working group and the system monitoring and inspection team in order to ensure that the operations
comply with relevant laws and system requiremetns correctly and appropriately.
The organization considers chances of corruption in risk assessments to achieve the organization’s objectives. The
Company announces the anti-corruption policy for every employee to acknowledge and adhere to. The Audit Committee
considers internal control examination results from document reports, inquiries with account auditors, internal auditors and
the management regarding chances of corruption through quarterly meetings of the Audit Committee.
The organization is able to specify and assess changes with potential effects on internalcontrol systems. The Company
assesses changes in external factors, business models and organization leaders with potential effects on business operations,
internal control and financial reports in addition to assuring sufficient measures in response to changes.
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องค์์กรเลืือกและพััฒนากิิจกรรมการควบคุุมทั่่�วไปด้้วยระบบเทคโนโลยีี เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ บริิษััทฯ ได้้
ปรัับปรุุงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทฯ ใหม่่ โดยนำำ�ระบบ ERP เข้้ามาควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งานลดความซ้ำำ��ซ้อ้ นของข้้อมููล เพิ่่�มความมีีเสถีียรภาพของข้้อมููล เป็็นการสร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กับั ระบบสารสนเทศของบริิษัทั ฯ
มีีการกำำ�หนดสิิทธิิของผู้้�ใช้้งานเพื่่�อควบคุุมให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
องค์์กรจััดให้้มีีกิจิ กรรมการควบคุุมผ่่านทางนโยบาย ซึ่่ง� ได้้กำำ�หนดสิ่่ง� ที่่ค� าดหวัังและขั้น้� ตอนการปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ให้้นโยบายที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้นั้้�นสามารถนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิได้้ บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ นโยบายการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น แนวทางการเก็็บรัักษาข้้อมููลภายใน และแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการหาโอกาส
หรืือนำำ�ผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ ไปใช้้ส่่วนตััว การทำำ�ธุุรกรรมของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล
ดัังกล่่าวต้้องผ่่านการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำำ�เสนอเพื่่อ� ขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทุุกครั้้ง�
สำำ�หรัับการอนุุมััติิธุุรกรรมบริิษััทฯ มีีแนวทางปฏิิบััติิให้้กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
บริิษัทั ฯ มีีกระบวนการติิดตามดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย โดยมีีสำ�นั
ำ กั รรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ และบริิษัทั ฯ มีีนโยบาย
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย รัับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้กิจิ การของบริิษัทั ย่่อยสอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์
ของบริิษััทฯ เมื่่�อมีีกิิจการสำำ�คััญหรืือมีีเหตุุการณ์์สำำ�คััญอัันอาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััทย่่อย ให้้มีีการนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ
พิิจารณาอนุุมััติิ หรืือให้้ความเห็็นชอบก่่อน เช่่นเดีียวกัับการแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััทย่่อย ต้้องได้้รัับมติิเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ก่่อน
ในเรื่่�องนโยบาย คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายและสั่่�งการให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานนำำ�นโยบายนั้้�นไปถืือปฏิิบััติิ และใน
ทุุกปีีบริิษััทฯ ได้้มีีการทบทวนนโยบายสำำ�คััญๆ โดยในปีี 2562 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2562 ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 22
มกราคม 2562 ได้้มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 10/2562 ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อ
วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2562 ได้้มีีการทบทวนคู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ เพื่่�อความชััดเจนของการกำำ�หนด มอบหมายอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบอย่่างเหมาะสม ระหว่่าง คณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิหาร ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�บริิหาร เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานได้้ทราบถึึงขอบเขตความรัับผิิดชอบ และอำำ�นาจดำำ�เนิินการของตนเอง และเพื่่�อใช้้เป็็นคู่่�มืือในการปฏิิบััติิงาน โดยมีี
หลัักฐานอ้้างอิิงและเป็็นไปตามขั้้น� ตอนอย่่างมีีระบบ นอกจากนี้้ยั� งั มีีการทบทวนคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านในแต่่ละฝ่่ายงาน ให้้สอดคล้้องกัับ
แนวนโยบายกำำ�กัับดููแลเพื่่�อการควบคุุมการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้องเหมาะสม

ด้้านที่่� 4 ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล (Information & Communication)
องค์์กรข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องและมีีคุุณภาพ เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้มีีการควบคุุมภายในสามารถดำำ�เนิินไปได้้ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ ในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ จะมีีการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุม หรืือเอกสารประกอบการประชุุมที่่�ระบุุข้อ้ มููลที่่จำ� ำ�เป็็นและสำำ�คัญั อย่่างเพีียงพอ
ประกอบการพิิจารณาตััดสิินใจก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้า 7 วััน รายงานการประชุุมมีีการระบุุรายละเอีียดเพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบ
ย้้อนหลัังเกี่่ย� วกัับความเหมาะสมในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของกรรมการแต่่ละราย โดยมีีการบัันทึึกข้้อซัักถามของกรรมการ ความเห็็นหรืือ
ข้้อสัังเกตที่่�สำำ�คััญของกรรมการในเรื่่�องที่่�พิิจารณา รววมถึึงความเห็็นของกรรมการรายที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกัับเรื่่�องที่่�เสนอพร้้อมเหตุุผล
องค์์กรสื่่�อสารข้้อมููลภายในองค์์กร ซึ่่�งรวมถึึงวััตถุุประสงค์์และความรัับผิิดชอบต่่อการควบคุุมภายในที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสนัับสนุุน
ให้้การควบคุุมภายในสามารถดำำ�เนิินไปได้้ตามที่่ว� างไว้้ บริิษัทั ฯ มีีการจััดช่่องทางการสื่่อ� สารข้้อมููลภายในองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ผ่่านระบบ E-mail หรืือประกาศต่่างๆ ให้้พนัักงานทราบได้้อย่่างทั่่�วถึึงในรููปแบบที่่�เหมาะสมและทัันเวลา นอกจากนี้้�ยัังมีีการ
ออกจดหมายข่่าว (Newsletter) เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลของบริิษััทฯ ส่่งถึึงพนัักงานในทุุกๆ เดืือน และข้้อมููลภายในที่่�มีีความสำำ�คััญ
จะมีีการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
องค์์กรได้้สื่่�อสารกัับหน่่วยงานภายนอก เกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการควบคุุม
ภายใน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกองค์์กรสามารถติิดต่่อสื่่�อสารและแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการฉ้้อฉลหรืือทุุจริิตผ่่านกรรมการผู้้�จััดการได้้
โดยตรง ผ่่านช่่องทาง Website หรืือที่่�อยู่่�และเบอร์์โทรศััพท์์ของบริิษััทฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้
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3. CONTROL ACTIVITIES

The organization has control measures to help minimize the risks of failure to achieve the organization’s objectives
to be within acceptable levels. The Company has prepared operating manuals with specified scopes of duties, rules and
regulations with appropriately specified control points. The aforementioned operating manuals have been reviewed with
work procedures modified for compatibility with the organization’s environment and current policies. Furthermore, the
organization uses operating authority manuals with specified balances and approval authority of the Board of Directors
and executives at each level of the writing process.		
The Company collects data on major shareholders, directors, executives and persons related to the aforementioned
individuals including connected persons for benefits in monitoring and reviewing connected transactions or transactions
with potential conflicts of interest. The Stock Exchange of Thailand Department collects documents and notifies document
storage sights accurately as prescribed by the Stock Exchange of Thailand.
The Company specifies internal control at every level of the organization by using outsourced internal auditors to review
and assess internal control system sufficiency and efficiency.
The organization selects and develops general control activities with technological systems to support the achievement
of objectives. The Company has modified the Company’s information technology systems by using the ERP system to
control operations, boost work efficiency, minimize information redundancy, enhance data stability and build reliability for
the Company’s information system in addition to specifying user rights to control accurate and proper use of data.
The organization arranges control activities via policies with designated expectations and steps in order to allow
specified policies to be implemented in practice. The Company sets business governance policies, business ethics, anticorruption policies, inside-information storage guidelines and guidelines for preventing use of inside-information to control
and prevent personal gain from the Company’s benefits. Transactions conducted by major shareholders, directors, executives
or persons connected to the aforementioned persons must be approved by the Audit Committee and presented to the
Board of Directors for approval.
In approving transactions, the Company has guidelines for directors who are stakeholders in any issue to abstain from
voting on that issue.
The Company has processes for monitoring the operations of subsidiaries under the purview of the Subsidiary Supervision
Department. Furthermore, the Company has policy for subsidiaries to receive policies directly from the Board of Directors,
so the subsidiaries’ businesses are consistent with the Company’s strategy. When there are significant businesses or
events with potential effects on subsidiaries, the aforementioned events must be presented to the Board of Directors for
consideration of approval. Similarly, appointments of subsidiaries’ directors require approval from the meeting of the Board
of Directors.
With respect to policy formulation, the Company’s Board of Directors determines and orders the executives and employees
to put those policies into practice. Every year, the Company has revised key policies. In the year 2019 the Meeting of the
Board of Directors No. 1/2019 dated 22 January 2019 revised the corporate governance policy and then the Meeting No.
10/2019 dated 25 December 2019 also revised the Company’s operational authority manual to better clarify the appropriate
determination, assignment the duties and responsibilities between the Company’s Board of Directors, the Executives
Committee, Chief executives and Executives so that they are aware of their lines of responsibilities and authority. Moreover,
they shall be able to use the manual for their business conduct with referred evidence while following systematic procedures.
In addition, the operational manual for each division shall be revised accordingly consistent with the corporate governance
policy to ensure appropriate operations are performed.
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

ด้้านที่่� 5 ระบบการติิดตาม (Monitoring Activities)
องค์์กรติิดตามและประเมิินผลการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการควบคุุมภายในยัังดำำ�เนิินไปอย่่างครบถ้้วนเหมาะสม
บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการติิดตามการปฏิิบััติิตามระบบการควบคุุมภายในโดยมีีกระบวนการสอบทานและติิดตามจากบริิษััท
ผู้้�ตรวจสอบภายใน ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ว่่าจ้้างให้้ บริิษััทควอนตั้้�ม พอยท์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด ผู้้�ตรวจสอบจากภายนอกที่่�มีีคุุณสมบััติิ
และความรู้้� ความสามารถ ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานประเมิินความพอเพีียงและความมีีประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายใน โดยมีีขอบเขต
การปฏิิบััติิงานตรวจสอบในธุุรกรรมหลัักที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิงาน โดยผู้้�ตรวจสอบภายในมีีการรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบในสิ้้�นไตรมาส
นอกจากนี้้�การที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับรองมาตรฐานการบริิการคุุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001: 2015
และระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย TIS & OHSAS 18001 จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ เนื่่�องจากการตรวจติิดตามระบบดัังกล่่าวจะมีีการแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน ซึ่่�งต้้องผ่่านการอบรม
ข้้อกำำ�หนดระบบมาตรฐาน ผ่่านการอบรม Internal Audit เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการทำำ�งานของฝ่่ายต่่างๆ มีีการประชุุมติิดตามผล
อย่่างต่่อเนื่่�อง และทุุกๆ 6 เดืือนสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอผู้้�ให้้การรัับรองระบบ จะเข้้าตรวจติิดตาม เพื่่�อออกหนัังสืือยืืนยััน
การปฏิิบััติิงานตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้
องค์์กรประเมิินและสื่่�อสารข้้อบกพร่่องของการควบคุุมภายในอย่่างทัันเวลาต่่อบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบ ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริิษััทฯ จััดให้้มีีการติิดตามประเมิินประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม เมื่่อ� พบข้้อบกพร่่อง ตามขั้้น� ตอนผู้้�บริิหารต้้องมีีการวิิเคราะห์์หาต้้นเหตุุ
ของข้้อบกพร่่องเพื่่�อแจ้้งผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่างทัันท่่วงทีี พร้้อมรายงานข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คััญและความคืืบหน้้า
ในการแก้้ไขต่่อกรรมการผู้้�จััดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััทฯ ตามความเหมาะสม
11.1 สรุุปความเห็็นคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีีกรรมการตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่าน เข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วย ซึ่่�งจากการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2563 ในด้้านต่่างๆ 5 องค์์ประกอบ คืือ การควบคุุม
ภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการติิดตาม
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการตรวจสอบว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอ
และเหมาะสมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไม่่มีีรายงานว่่ามีีข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญจากผู้้�สอบ
บััญชีีและบริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายในแต่่อย่่างใด
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4. INFORMATION & COMMUNICATION
The organization provides relevant and quality information to support internal control as specified. The Board of
Directors sends meeting invitations or documents with specifications of necessary and sufficient information for meetings
of the Board of Directors to accompany considerations and decision seven days in advance of the meeting. Minutes of
meetings have specified information for retrospective examinations concerning appropriate performance of duties by each
director including records of directors’ inquiries, significant opinions or observations of directors on considered topics along
with opinions of directors who disagree with presented topics and reasons.
The organization communicates internal information, including objectives andresponsibilities toward internal control
as necessary for supporting internal control according to plans. The Company arranges effective, appropriate and up-todate channels of communication within the organization through email or notifications for employees’ awareness. Furthermore,
the Company issues newsletters to advertise the Company’s information to employees in every month. Significant inside
information is reported to the Board of Directors regularly.
The organization communicates with outside organizations on issues with potentialimpact on internal control.
Stakeholders outside the organization are able to contact, communicate and report information concerning corruption
directly to the Managing Director through websites or specified addresses and telephone numbers of the Company.

5. MONITORING ACTIVITIES

The organization monitors and assesses internal control results to build confidence that internal control is complete
and appropriate. The Company has arranged a procedure to monitor the observance of the internal control system by the
internal audit company who is conducting the verification procedure and monitoring. In the year 2020, the Company hired
Quantum Point Consulting Co.,Ltd., a capable, qualified external auditor to verify and evaluate the adequacy and efficiency
of the internal control system. The scope of work includes auditing main transactions essential to the Company’s operations.
The internal auditor shall report the audit result directly to the Audit Committee by the end of each quarter.
In addition, by having been certified the quality service standard - ISO 9001: 2015, the environmental management system
- ISO 14001: 2015, and the occupational health and safety management system – TIS & OHSAS 18001 from Management
System Certification Institute (Thailand), this is regard to as a part of the internal audit. To monitor such systems, a working
group will be formed whose members have to pass trainings on the standard system requirements and internal audit so
that they are able to verify the operations of different divisions. Monitoring meetings shall be held on a constant basis and
every 6 months, Management System Certification Institute (Thailand) who certifies the system, will then check-up and
monitor in order to issue a letter of confirmation on observance of the specified standards.
The organization assesses and communicates internal control errors to the personsresponsible including high-ranking
executives and the Board of Directors as deemed fitting. The Company arranges monitoring and assessment of internal
control efficiency to build confidence that the Company’s internal control is sufficient and appropriate. When errors are
found, executives need to analyze causes to inform the persons responsible to make corrections and appropriately report
significant errors and correction progress to the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors.
11.1 SUMMARY OF THE BOARD OF DIRECTORS’ OPINIONS TOWARD THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
At the Board of Directors’ Meeting No. 2/2021 on February 2, 2021, with 3 members of the Audit Committee attending the
meeting, according to the assessment of the Company’s internal control system for the year 2020 for 5 components,
including corporate internal control, risk assessment, operational control, information and communication systems, and
tracking system, the Board of Directors were of the same opinion as the Audit Committee that the Company’s internal
control system was sufficient and suitable for its business operations. There were no reports of significant deficiencies in
the Company’s internal control system from auditors and internal audit firms.
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รายงานระหว่างกัน
Related Party Transactions
1. 	ลัักษณะของรายการระหว่่างกััน
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น โดยสามารถแบ่่งเป็็นประเภทรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลและ การปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รายการ
ระหว่่างกัันดัังกล่่าวเกิิดจากสััญญาต่่างๆ ซึ่่�งมีีลัักษณะของรายการโดยสรุุปดัังนี้้�
1.1 การให้้หรืือรัับบริิการ
บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการให้้บริิการระหว่่างบริิษััทฯ กัับบริิษััทย่่อย และบริิษััทย่่อยกัับบริิษััทย่่อยซึ่่�งเป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิ และ
มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปและเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ
1.2 การเช่่าหรืือให้้เช่่า
(1) บริิษััทฯ ทำำ�สััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิทิ ธิิในการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิจัิ ยั และพััฒนาเพื่่อ� การ
อนุุรักั ษ์์สิ่ง�่ แวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีี กัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2539 โดยมีีระยะเวลาเช่่าและให้้ใช้้สิทิ ธิิ
การดำำ�เนิินงานครั้้ง� ละ 10 ปีี โดยบริิษัทั ฯ ได้้รับั การต่่ออายุุสัญั ญา จนถึึงปััจจุบัุ นั ได้้รับั การต่่ออายุุสัญั ญาเช่่าออกไปอีีก 10 ปีี นัับตั้้ง� แต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2559 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2569 โดยบริิษัทั ฯ ผููกพัันที่่จ� ะจ่่ายค่่าตอบแทนดัังนี้้�
	ค่่าเช่่าที่่�ดิินกัับกรมธนารัักษ์์ตามอััตราที่่�กรมธนารัักษ์์กำำ�หนด ทั้้�งนี้้�อยู่่�ระหว่่างการทำำ�สััญญา
	ค่่าธรรมเนีียมการใช้้สิิทธิิเป็็นรายเดืือนตามอััตราของกากที่่�ให้้บริิการ
(2) บริิษัทั ฯ ทำำ�สัญั ญาเช่่าที่่ดิ� นิ ในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุดกัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
	ศููนย์์มาบตาพุุด แปลงเลขที่่� R-26, R-27 เนื้้�อที่่�ประมาณ 62.5 ไร่่
มีีกำำ�หนดระยะเวลาเช่่า 30 ปีี (2539-2569) โดยเสีียค่่าเช่่ารายปีี
	ศููนย์์มาบตาพุุดส่่วนต่่อขยาย แปลง S8-S10 เนื้้�อที่่� 29 ไร่่ 1 งาน 82 ตารางวา
มีีกำำ�หนดเวลาเช่่า 30 ปีี (2544-2574) โดยเสีียค่่าเช่่ารายปีี
1.3 การให้้หรืือรัับบริิการเป็็นที่่�ปรึึกษา
บริิษัทั ฯ มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิดจากการทำำ�สัญั ญาที่่�ปรึึกษาของนายอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภูศิู ริิ ิ ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (อดีีตกรรมการผู้้�จััดการ) เพื่่อ� ให้้คำำ�ปรึึกษา
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้การส่่งต่่องานและการให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานที่่�ยัังมีีความเกี่่�ยวเนื่่�อง เป็็นไปอย่่าง
ราบรื่่�น เป็็นการว่่าจ้้างตามธุุรกิิจปกติิ และมีีผลตอบแทนที่่�เป็็นการค้้าปกติิ มีีความเหมาะสมและเป็็นธรรมของอััตราว่่าจ้้าง
แม้้ว่่าในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันกัับบริิษััทย่่อย แต่่เนื่่�องจากบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวร้้อยละ 99.99 รายการ
ดัังกล่่าวจึึงเป็็นรายการที่่�ได้้รัับยกเว้้น ไม่่ถืือว่่าเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จึึงไม่่ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย เรื่อ่� ง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน พ.ศ.2547
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1. NATURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS
In 2020, company recognized various related party transactions, as categorized by the Announcement of the Securities
and Exchange of Thailand commission, concerning information disclosures and compliance of listed companies. These
related party transactions occurred as a result of various contractual obligations, with details of the transactions as follows.
1.1 SERVICE PROVISION
The Company has expenses occurring from service provision between the Company and its subsidiaries and between
subsidiaries. This is consistent with normal business practice while having general trading terms and conditions for the
highest company’s benefit.
1.2 RENTAL OR LEASE
(1) The Company entered into a leasing and licensing agreement for operations of Samae Dum Industrial Waste Disposal
Center and Research & Development Centre for Environmental Preservation, Ratchaburi, with Department of Industrial
Work since October 1, 1996. The term of leasing and licensing for operations is 10 years with The Company has
renewed the agreement to the current date and received a ten-year lease agreement renewal from October 1, 2016
until September 30, 2026. The Company is obligated to pay remuneration as follows:
The lease fee with the Treasury Department is based on the rates set by the Treasury Department.
The Company is in the course of entering into an agreement.
Service fees for exercising rights on a monthly basis at the rate of waste managed.
(2) The Company entered into a land leasing agreement in Map Ta Phut Industrial Estate with the Industrial Estates
Map Ta Phut Facility, land plot number R-26, R-27, covering an area of approximately 62.5 Rai,
for a period of 30 years (1996-2026), by paying annual rental fee.
Map Ta Phut Facility Extension, land plot number S8-S10, covering an area of 29 Rai, 1 Ngarn and 82
square wah. The contract is for a period of 30 years (2001-2031), by paying annual rental fee.
1.3 CONSULTANCY SERVICE PROVISION
The Company has expenses occurring as a result of a consulting contract made with Mr. Itthirit Wipoosiri, a major shareholder
(former Managing Director) to offer advice about the Company’s business for the handover of the work and to offer
suggestions about performance continuity and smooth transition. He has been hired as a part of normal business practice
and receives remuneration in normal trading as commensurate and fair wages.
Although in 2020, the Company has other transactions with its subsidiary, as the Company holds 99.99 percent of shares
in the subsidiaries, the transaction is not considered as related transaction. Therefore, the Company is not obligated to
disclose the transactions according to the Announcement of the Board of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure
of Information and Operations of Listed Companies Concerning the Related Transactions B.E. 2547.
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ตารางแสดงรายละเอีียดรายการระหว่่างกัันในรอบปีี 2563 แบ่่งแยกตามประเภทรายการได้้ดัังนี้้�
1.1 การให้้หรืือรัับบริิการ
(1) รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััทฯ กัับบริิษััทย่่อย
หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท อิินดััสเทรีียล
เวสต์์เมเนจเมนท์์
(เอเซีีย) จำำ�กััด

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน
บริิษััท อิินดััสเทรีียล
เวสต์์เมเนจเมนท์์
(เอเซีีย) จำำ�กััด
ร้้อยละ 99.99 ของ
ทุุนจดทะเบีียน
ไม่่มีีกรรมการร่่วมกััน

ลัักษณะรายการ
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์เมเนจเมนท์์
(เอเซีีย) จำำ�กััด รัับซื้้�อกากรีีไซเคิิลจาก
บริิษััทฯ
(1) รายได้้อื่่�นจากการขายเศษวััสดุุ
(2) ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น เช่่น สััญญาบริิการ

มููลค่่า
ของรายการ
(ล้้านบาท)
2563 2562

ความสมเหตุุสมผล
และความจำำ�เป็็นของ
รายการระหว่่างกััน
เป็็นการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิจป
ิ กติิที่่มี� รี าคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ

0.8
1.6

0.7
-

(2) รายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััทย่่อยกัับบริิษััทย่่อย
หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ

ลัักษณะรายการ

บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััท (1) บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
ให้้บริิการบำำ�รุุงรัักษาอาคารและ
และบริิษััท เอเซีียพััฒนา
ระบบสาธารณููปโภค แก่่บริิษััท เอเซีีย
แลนด์์ จำำ�กััด
พััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
ร้้อยละ 99.99 ของ
(2) ดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ยืืม
ทุุนจดทะเบีียนบริิษััท
เพื่่�อใช้้จ่า่ ยดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งสองแห่่ง
มีีกรรมการร่่วมกััน
3 ท่่าน คืือ
1. นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
2. ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ
3. นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััท ดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืม เพื่่�อใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
บริิษััท เจนโก้้
รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด และ เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
และบริิษััท เจนโก้้
บริิษััท เจนโก้้
พลัังงานสะอาด จำำ�กััด พลัังงานสะอาด จำำ�กััด
ร้้อยละ 99.99 ของ
ทุุนจดทะเบีียน
บริิษััททั้้�งสองแห่่ง
มีีกรรมการร่่วมกััน
3 ท่่าน คืือ
1. นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
2. ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ
3. นายบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต
บริิษััท เจนโก้้
รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด และ
บริิษััท เอเซีียพััฒนา
แลนด์์ จำำ�กััด

มููลค่่า
ความสมเหตุุสมผล
ของรายการ
และความจำำ
�เป็็นของ
(ล้้านบาท)
รายการระหว่่างกััน
2563 2562
1.1
1.2 เป็็นการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิจป
ิ กติิที่่มี� รี าคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
0.2

-

0.4

-

เป็็นการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิจป
ิ กติิที่่มี� รี าคา
และผลตอบแทนที่่�เป็็นทางการค้้าปกติิ
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Table showing details of related party transactions for the year 2020, categorized by transaction type
1.1 Service Provision
(1) Transactions between the Company and Subsidiaries
Related
Company
Industrial Waste
Management (Asia)
Co.,Ltd.

Relationship with
Company
The Company holds
shares in Industrial
Waste Management
(Asia) Co.,Ltd. at 99.99
percent of registered
capital.
No shared directors.

Nature of Transaction
The Company purchased recyclable
waste from Industrial Waste Management
(Asia) Co.,Ltd.
(1) Other revenues from sales of scraps
(2) Other expenses, such as service
contract

Value of
Transaction
(Million Baht)
2020 2019

0.8
1.6

0.7
-

Justification and Necessity of
Related Party Transaction
This transaction is a normal business
operation with normal trading prices
and returns.

(2) Transactions between Subsidiary and Subsidiary
Related
Company

Relationship with
Company

Nature of Transaction

The Company holds (1) GENCO Renewable Company
shares in Genco
Limited provides services of
Renewable Co.,Ltd.
building maintenance and public
and Asia Pattana Land
utility system to Asia Patana Land
at 99.99 percent of
Company Limited.
registered capital
(2) Interest on loans for operating
There are 3 shared
expenses
directors:
1. Mr. Asawin Wipoosiri.
2. Dr. Somyot Sangsuwan.
3. Mr. Burin Amornpichit
GENCO Renewable The Company holds Interest on loans for operating expenses
shares in Genco
Company Limited
Renewable Co.,Ltd.
and GENCO Clean
and Asia Pattana Land
Energy Company
at 99.99 percent of
Limited
registered capital
There are - 3 shared
directors:
1. Mr. Asawin Wipoosiri.
2. Dr. Somyot Sangsuwan.
3. Mr. Burin Amornpichit
Genco Renewable
Co.,Ltd. and Asia
Pattana Land
Co.,Ltd.

Value of
Transaction Justification and Necessity of
(Million Baht)
Related Party Transaction
2020 2019
1.1
1.2 This transaction is a normal business
operation with normal trading prices
and returns.
0.2

-

0.4

-

This transaction is a normal business
operation with normal trading prices and
returns.
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1.2 การเช่่าหรืือให้้เช่่า
หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ

ลัักษณะรายการ

มููลค่่า
ของรายการ
(ล้้านบาท)
2563 2562

เป็็ น การดำำ� เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ รกิิ จที่่� มีี
สััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันตามราคาตลาดทั่่�วไป
และมีีผลตอบแทนที่่�เป็็นการค้้าปกติิ

กระทรวงอุุตสาหกรรม
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ร้้อยละ 13.37 ของ
ทุุนจดทะเบีียนบริิษััทฯ
มีีผู้้�บริิหารของกระทรวง
อุุตสาหกรรมดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ
บริิษััทฯ 2 ท่่าน คืือ
1. นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�
2. นายประกอบ วิิวิิธจิินดา

บริิษััทฯ ทำำ�สััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิ
ในการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการกำำ�จััด
กากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
จัังหวััดราชบุุรีี กัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2539 โดยมีีระยะ
เวลาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงาน
ครั้้�งละ 10 ปีี โดยบริิษััทฯ ได้้รัับการ
ต่่ออายุุสััญญา จนถึึงปััจจุุบัันได้้รัับการ
ต่่ออายุุสััญญาเช่่าออกไปอีีก 10 ปีี
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2559
ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2569
ค่่าเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
11.9
การนิิคมอุุตสาหกรรม บริิษััทฯ ทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินในนิิคม
บริิษััทฯ และ
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุดกัับการนิิคม
การนิิคมอุุตสาหกรรม แห่่งประเทศไทยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 1.34 ของ อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
แห่่งประเทศไทย
ทุุนจดทะเบีียนบริิษััทฯ (1) ศููนย์์มาบตาพุุด แปลงเลขที่่� R-26,
มีีผู้้�บริิหาร กนอ.
R-27 เนื้้�อที่่�ประมาณ 62.5 ไร่่
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
มีีกำำ�หนดระยะเวลาเช่่า 30 ปีี
กรรมการบริิษััทฯ
(2539-2569) โดยเสีียค่่าเช่่ารายปีี
1 ท่่าน คืือ
(2) ศููนย์์มาบตาพุุดส่่วนต่่อขยาย
1. นางสาวฐานัันดร์์ พิิทักั ษ์์วงศ์์
แปลง S8-S10 เนื้้�อที่่� 29 ไร่่ 1 งาน
82 ตารางวา มีีกำำ�หนดระยะเวลาเช่่า
30 ปีี (2544-2574) โดยเสีียค่่าเช่่ารายปีี
ค่่าเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ได้้แก่่ ค่่าบำำ�รุุง
1.8
สาธารณููปโภค
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
18.7
บริิษััท ไอ พลััส
บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้
ทำำ�สััญญาเช่่าอาคารกัับบริิษัทั ไอ พลััส
รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด และ พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการ พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 16
บริิษััท ไอ พลััส
เป็็นบุุคคลในครอบครััว พฤษภาคม 2563 โดยมีีระยะเวลาเช่่า
พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
เดีียวกััน
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 พฤษภาคม 2563
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
0.6
ค่่าเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
บริิษััทฯ และ
กระทรวงอุุตสาหกรรม

ความสมเหตุุสมผล
และความจำำ�เป็็นของ
รายการระหว่่างกััน

2.8
เป็็ น การดำำ� เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ รกิิ จที่่� มีี
สััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันตามราคาตลาดทั่่�วไป
และมีีผลตอบแทนที่่�เป็็นการค้้าปกติิ

5.2
1.7
เป็็ น การดำำ� เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ รกิิ จที่่� มีี
สััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันตามราคาตลาดทั่่�วไป
และมีีผลตอบแทนที่่�เป็็นการค้้าปกติิ
-
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1.2 RENTAL AND LEASE
Related
Company

Relationship with
Company

Ministry of Industry

Major Shareholder with
a 13.37% of company’s
registered capital.
Two MOI
administrators holding
a position as Board of
Directors in company
1. Mr. Kobchai
Sungsitthisawad
2. Mr Prakob Vivitjinda

The Industrial Estate
Authority of Thailand

GENCO Renewable
Company Limited
and I PLUS Property
Company Limited

Shareholder with
1.34% of Company’s
registered capital
One IEAT administrator
holding a position of
Board of Directors.
1. Ms. Thanan Pitakwong

I PLUS Property
Company Limited has
the shareholders and
directors who are the
members of the same
family.

Nature of Transaction

Value of
Transaction
(Million Baht)
2020 2019

The Company entered into a leasing
and licensing agreement for operations
of Samae Dum Industrial Waste
Disposal Center and Research &
Development Centre for Environmental
Preservation, Ratchaburi, with
Department of Industrial Works since
October 1, 1996. The term of leasing
and licensing for operations is 10 years.
The Company renewed the agreement
and extended the term for a period of
10 years from October 1, 2016 to
September 30, 2026.
Rental fee
Right-of-use assets
11.9
Company has rental contracts for land
located in the Map Ta Phut industrial
Estate with the Industrial Estates
Authority of Thailand, which are
asfollow:
(1) Map Ta Phut Facility, land plot
number R-26, R-27, covering an
area of 62.5 Rai with a period of
30 years (1996-2026) fees are
paid yearly.
(2) Map Ta Phut Facility, Extension
Area, land plot number S8-S10,
covering an area of 29 Rai,
1 Ngarn and 82 square wah. The
contract is for a period of 30 years
(2001-2031) with an annual rental
fee
Rental fee
Other expenses, such as public 1.8
utility maintenance fee
Right-of-use assets
18.7
GENCO Renewable Company Limited
entered into the building lease agreement
with I PLUS Property Company Limited
on May 16, 2020 with the lease period
from May 16, 2020 to December 31,
2020.
0.6
Rental fee
Right-of-use assets
-

Justification and Necessity of
Related Party Transaction
Constitutes normal business operations
with generally prevalent market prices
and remuneration as per normal trading
practices.

2.8
Constitutes normal business operations
with generally prevalent market prices
and remuneration as per normal trading
practices.

5.2
1.7
It is the normal course of business with
a contract agreed according to the
general market price and with normal
commercial returns.
-

127
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

1.3 การให้้หรืือรัับบริิการเป็็นที่่�ปรึึกษา
มููลค่่า
ความสมเหตุุสมผล
ของรายการ
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
ลัักษณะรายการ
และความจำำ
�เป็็นของ
(ล้้านบาท)
รายการระหว่่างกััน
2563 2562
นายอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภููศิิริิ
นายอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภููศิิริิ
บริิษััทฯ ทำำ�สััญญาว่่าจ้้างนายอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภูู 1.12
0.8 เป็็ น การดำำ� เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ รกิิ จที่่� มีี
เป็็นอดีีตกรรมการ
ศิิริิ เป็็นที่่�ปรึึกษาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบ
สััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน และมีีผลตอบแทนที่่�
กรรมการบริิหาร และ ริิษัทั ฯ เป็็นระยะเวลา 1 ปีี เพื่่อ� ให้้การส่่งต่่อ
เป็็นการค้้าปกติิ มีีความเหมาะสมและเป็็น
กรรมการผู้้�จััดการ ลาออก งานและการให้้ คำำ�ปรึึ กษาเกี่่� ย วกัั บ การ
ธรรมของอััตราว่่าจ้้าง
จากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
ดำำ�เนิินงานที่่�ยัังมีีความเกี่่�ยวเนื่่�อง เป็็นไป
วัันที่่� 2 พฤษภาคม 2562 อย่่างราบรื่่�น ซึ่่�งได้้ผ่่านความเห็็นชอบจาก
เป็็นบุุตรของ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ
กรรมการบริิษััทฯ แล้้ว
ซึ่่�งเป็็นกรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
และ CEO ของบริิษััทฯ
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ณ วัันที่่� 14 มีีนาคม 2562
กลุ่่�มวิิภููศิิริิ ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทฯ ร้้อยละ 15.40
0.5 เป็็ น การดำำ� เนิิ น งานตามปกติิ ธุุ รกิิ จที่่� มีี
ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ ดร.สมยศ แสงสุุวรรณ บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์เมเนจเมนท์์ 0.5
(เอเซีี ย ) จำำ�กัั ด ว่่ า จ้้ า ง ดร.สมยศ
เป็็นกรรมการ
สััญญาที่่�ได้้ตกลงกััน และมีีผลตอบแทนที่่�
กรรมการบริิหาร และ แสงสุุวรรณ เป็็นที่่�ปรึึกษาและประสานงาน
เป็็นการค้้าปกติิ มีีความเหมาะสมและ
เลขานุุการของ GENCO โครงการพิิเศษ การก่่อตั้้�งศููนย์์กำำ�จััดกาก
เป็็นธรรมของอััตราว่่าจ้้าง
ไม่่มีีการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ อุุ ตส าหกรรมเขาไม้้ แ ก้้ ว จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี
สััญญารายปีี จนถึึงปััจจุุบัันได้้รัับการต่่อ
อายุุสััญญาเช่่าออกไปอีีก 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่�
31 ตุุลาคม 2563 ซึ่ง่� ได้้ผ่า่ นความเห็็นชอบ
จากที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริิษััทฯ แล้้ว
หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

2. ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
เนื่่�องจากรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นรายการที่่�ดำำ�เนิินไปตามธุุรกิิจปกติิและสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้า
ทั่่ว� ไป ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ฯ เข้้าทำำ�สัญั ญาใดๆ หรืือมีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบริิษัทั ฯ บริิษัทั ย่่อย และ/หรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
บริิษััทฯ จะพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมในการเข้้าทำำ�สััญญานั้้�นๆ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ เป็็นหลััก
บริิษััทฯ ยัังคงยึึดมั่่�นในความสมเหตุุสมผลและคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมในเงื่่�อนไขและราคาที่่�เป็็นธรรมเป็็นหลััก เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ อัันเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

3. แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ฯ ที่่�เกิิดขึ้้น� และอาจเกิิดขึ้้น� ต่่อไปในอนาคต จะเป็็นรายการที่่�ดำำ�เนิินการทางธุุรกิจป
ิ กติิและรายการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิ ไม่่มีีการถ่่ายเทผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง โดยจะยึึดถืือความสมเหตุุสมผล
และคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมในเงื่่�อนไขและราคาที่่�เป็็นธรรมเป็็นหลััก โดยบริิษััทฯ จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีี
พิิจารณาตรวจสอบให้้เห็็นถึึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการ และหากมีีการเปิิดเผยรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันจะเป็็นไปตามระเบีียบของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งกำำ�หนด
โดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
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1.3 CONSULTANCY SERVICE PROVISION
Related
Company
Mr. Itthirit Wipoosiri

Dr. Somyot Sangsuwan

Relationship with
Company
Mr. Itthirit Wipoosiri was
previously a company
director, Executive
Director and Managing
Director. He resigned
from his position on
2 May 2019.
He is the son of Asawin
Wipoosiri, who is a
director, the Chairman
of the Executive
Committee and the
Company’s CEO.
Being a major
shareholder as of 14
March 2019 Wipoosiri
group holds 15.40% of
the Company’s shares.
Dr. Somyot Sangsuwan
is the director, executive
director, and secretary
of GENCO.
There is no shareholding
in the Company.

Value of
Transaction Justification and Necessity of
Nature of Transaction
(Million Baht)
Related Party Transaction
2020 2019
The Company made a contract to hire 1.12
0.8 It is the normal course of business with
Mr. Itthirit Wipoosiri as a consultant in
a contract agreed according to the
conducting the Company’s business for
general market price and with normal
a term of one year in order to handover
commercial returns. The wage rate is
the work and offer advice about the
appropriate and fair.
Company’s performance continuity for
a smooth transition. The contract has
been approved by a meeting of the Audit
Committee and the Company’s Board
of Directors.

Industrial Waste Management (Asia)
Company Limited employed Dr. Somyot
Sangsuwan to be a consultant and
coordinator for the special project of
Khao Mai Kaew Industrial Waste
Disposal Center Establishment,
Chonburi Province, which was the
annual contract, until now. The contract
has been renewed for another 1 year
from November 1, 2019 to October 31,
2020. This matter was approved by the
Audit Committee’s Meeting and the
Board of Directors.

0.5

0.5

It is the normal course of business with
a contract agreed according to the
general market price and with normal
commercial returns. The wage rate is
appropriate and fair.

2. NECESSITY AND JUSTIFICATION OF TRANSACTIONS
Due to the fact that related party transaction that occurred is the transaction of normal business operation and support
normal business as well as in accordance with the market conditions. In the event that Company enters into any contract
with subsidiaries and/or any parties with a potential conflict of interest, it will review the necessity and justification of the
contract. The benefit to Company is a primary consideration in this process. Furthermore, Company adheres to the principles
of justification and suitability of the contract conditions, as well as fair pricing, in order to prevent conflicts of interest. This
allows the maximization of benefit for Company, as well as parties with interests in the business.

3. TENDENCY OF CONDUCTING RELATED PARTY TRANSACTION IN THE FUTURE
Company’s related party transaction that occured and may continue to occur in the future will be conduct as normal
business operation transaction and transaction supporting normal business. The transactions will have no transfer of benefit
between the Company, its Subsidiaries and/or persons that may have conflict of interest. The Company will adhere to
reasonability, consider the suitability of the conditions and fair pricing; by allowing the Audit Committee or Auditors to audit
and consider the suitability of price and reasonability of transaction and if there is any disclosure of related transaction,
the Company will defer to the rules of the Securities and Exchange Commission, as well as the Thai Accounting Standards
concerning information disclosures of related persons or businesses as determined by the Association of Accountants and
Certified Public Accountants of Thailand.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
THE BOARD OF DIRECTORS’ REPORT ON RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
คณะกรรมการบริิษััทฯ บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินในบริิษััทฯ
และบริิษัทั ย่่อย งบการเงิินดัังกล่่าวได้้จัดั ทำำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีที่่ปร
� ะกาศใช้้โดย
สภาวิิชาชีีพบััญชีี กฎระเบีียบ และประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่าง
ระมััดระวัังและประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้เชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลว่่าการ
บัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิต
หรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
คุุณภาพรายงานทางการเงิินและระบบการควบคุุมภายใน และความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่ย� วกัับเรื่อ่� งนี้้ปร
� ากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2563 นี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ เพีียงพอและเหมาะสม
สามารถให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซึ่่ง� ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ ได้้ตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และแสดงความเห็็นว่่า งบการเงิินแสดงฐานะการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานรวม และกระแสเงิินสดรวม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
และฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันเดีียวกัันของบริิษัทั ฯ โดยถููกต้้อง
ตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

ในนามคณะกรรมการบริิษััท
บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)

(นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�)		
ประธานกรรมการ		

(นายอััศวิิน วิิภููศิิริิ)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

The Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited is responsible for the financial
statements of the Company and its subsidiaries. The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial
Reporting Standards and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions, applicable rules and
regulations of the Thai Securities and Exchange Commission and the best methods for calculating estimates. Moreover,
sufficient important information is disclosed in the notes to the financial statements.
The Board of Directors has called for the establishment and implementation of an effective internal control system, to
ensure reasonable confidence that the reporting of accounting data is accurate, comprehensive and sufficient to support
assets and to prevent malfeasance or significant misconduct or wrongdoing.
Moreover, the Board of Directors has appointed the Audit Committee, with consist of independent director and the committee
is responsible for the quality of financial statements and internal control systems, whose comments on these issues are
readily included in the Audit Committee Report in this annual report 2020.
The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control systems are satisfactory and offer
reasonable confidence in the credibility of the Company and its subsidiaries’ financial statements for the year ended
December 31, 2020. The corporate have audited the statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
They are of the opinion that the financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position
as at December 31, 2020, and consolidated financial performance and cash flows for the year then ended of Company
and its subsidiaries and the financial position as at December 31, 2020, its financial performance and its cash flows for the
year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

On behalf of the Board of Directors of General Environmental Conservation Plc.

(Mr. Kobchai Sungsitthisawad)		
Chairman of the Board of Directors		

(Mr. Asawin Wipoosiri)
Chief Executive Officer
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร ประจำ�ปี 2563
Management Discussion and Analysis for the Year 2020
1. 	ผลการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทฯ มีีขาดทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 47.75 ล้้านบาท ขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 12.94 ล้้านบาท คิิดเป็็น 37.2%
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน (a)
ต้้นทุุนจากการดำำ�เนิินงาน (b)
กำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้รวม
ขาดทุุนสุุทธิิ
(a)
(b)

ปีี 2563

ปีี 2562

±%

243.12
187.78
55.34
287.85
(47.75)

282.70
201.35
81.35
298.03
(34.81)

-14.0%
-6.7%
-32.0%
-3.4%
-37.2%

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน = รายได้้หลัักไม่่รวมรายได้้จากธุุรกิิจอื่่น� ๆ และรายได้้อื่่�น
ต้้นทุุนจากการดำำ�เนิินงาน = ต้้นทุุนหลัักไม่่รวมต้้นทุุนจากธุุรกิิจอื่่�นๆ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

รายได้้รวมของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวน 287.85 ล้้านบาท ลดลง 10.18 ล้้านบาท หรืือ 3.4% เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีี 2562 รายได้้รวมประกอบด้้วยรายได้้จากธุุรกิิจให้้บริิการและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมจำำ�นวน 206.45 ล้้านบาท ธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์ จำำ�นวน 36.67 ล้้านบาท รายได้้จากธุุรกิิจอื่่�น จำำ�นวน 13.68 ล้้านบาท และรายได้้อื่่�นๆ 31.05 ล้้านบาท

ปีี 2563

71%

ปีี 2562

11%
5%
13%

ธุุรกิิจให้้บริิการและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม

5%
8%

87%

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์

ธุุรกิิจอื่่�น

รายได้้อื่่�น

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

1. Operating Results
In 2020, the company had a net loss of 47.75 million baht, an increased loss compared to the same period in 2019 by
12.94 million baht, or 37.2%.
Unit: Million Baht
Consolidate Financial Statement

Operating revenue (a)
Operating cost (b)
Operating gross profit
Total revenue
Net Loss
(a)
(b)

Y’2020

Y’2019

±%

243.12
187.78
55.34
287.85
(47.75)

282.70
201.35
81.35
298.03
(34.81)

-14.0%
-6.7%
-32.0%
-3.4%
-37.2%

Operating revenue = Operating revenue excludes income from other businesses and other income
Operating cost = Operating cost exclude costs from other businesses and expenses.

Consolidated revenue for year ended 2020 of totally 287.85 million baht compared with same period of year 2019, decreased
the amount of 10.18 million baht or 3.4%. Total revenues were of revenues from industrial waste business division 206.45
million baht, property development business division 36.67 million baht, other business division 13.68 million baht, and
other income 31.05 million baht.

Y’2020

71%

Y’2019

11%
5%
13%

Service and treament industrial waste business
Other business

87%

5%
8%

Real estate development business
Other income
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ในปีี 2563 บริิษััทได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 จากที่่�กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหลายภาคส่่วนลดกำำ�ลัังการผลิิตลงหรืือ
ต้้องหยุุดดำำ�เนิินการชั่่�วคราว อีีกทั้้�งเทรนด์์ “Zero Waste” กำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมในภาคอุุตสาหกรรม ส่่งผลให้้ปริิมาณของเสีียอุุตสาหกรรม
ลดลง อย่่างไรก็็ตามฝ่่ายบริิหารได้้มองหาธุุรกิิจใหม่่ๆ อย่่างธุุรกิิจติิดตั้้�งระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop)
และธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์ ทำำ�ให้้มีีรายได้้จากธุุรกิิจอื่่�นๆ จำำ�นวน 13.68 ล้้านบาท
รายได้้อื่่�นๆ จำำ�นวน 31.05 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 15.72 ล้้านบาท หรืือ 102.5% ส่่วนหนึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่าย
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ธุุรกิิจบำำ�บััดกากของเสีียอุุตสาหกรรม
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม

รายได้้จากการให้้บริิการและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
ต้้นทุุนการให้้บริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

ปีี 2563

ปีี 2562

±%

206.45

258.68

-20.2%

156.22
50.23

184.06
74.62

-15.1%
-32.7%

24.3%

28.8%

รายได้้จากการให้้บริิการ สำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำำ�นวน 206.45 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 52.23 ล้้านบาท หรืือ 20.2% จากช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีี 2562 โดยมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการให้้บริิการและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม 24.3% ลดลงจากปีีก่่อน 4.5% เนื่่�องจากรายได้้
ที่่�ลดลง แต่่ยัังคงมีีต้้นทุุนคงที่่�
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินรวม

รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
ต้้นทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

ปีี 2563

ปีี 2562

±%

36.67

24.02

52.7%

31.56
5.11

17.29
6.73

82.5%
-24.1%

13.9%

28.0%

ในปีี 2563 มีีรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นวน 36.67 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2562 รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�นวน 12.65 ล้้านบาท หรืือ 52.7% เนื่่อ� งจากบริิษัทั เร่่งขายสิินค้้าโครงการเดิิมที่่�มีอี ยู่่�ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� เรีียกคืืนกระแสเงิินสดในสภาพ
เศรษฐกิิจอยู่่�ในภาวะชะลอตััว ซึ่่ง� ต้้องมีีต้น้ ทุุนเพิ่่�มขึ้้น� ในการปรัับปรุุงให้้สินิ ค้้าอยู่่�ในสภาพที่่�ดีขึ้ี น้� พร้้อมขายให้้ลูกู ค้้า ส่่งผลให้้อัตร
ั ากำำ�ไร
ขั้้�นต้้นจากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลง 14.1% ทั้้�งนี้้�ทางบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องเลื่่�อนแผนการพััฒนาโครงการใหม่่ออกไปก่่อน เพื่่�อรอ
จัังหวะที่่�เหมาะสม
จากการเร่่งขายอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้เช่่าไปพร้้อมกัันด้้วย โดยมีีกำำ�ไรจากการ
จำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนจำำ�นวน 4.69 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายได้้อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร สำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำ�ำ นวน 94.59 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ค่่าใช้้จ่่ายลดลง 11.25 ล้้านบาท
หรืือ 10.6% จากการปรัับโครงสร้้างองค์์กรใหม่่ และการบริิหารงานลดค่่าค่่าใช้้จ่่ายอย่่างเข้้มงวด
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า สำำ�หรัับปีี 2563 มีีขาดทุุนจากการด้้อยค่่าทั้้�งหมด 19.95 ล้้านบาท เนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานไม่่เป็็นไปตาม
เป้้าหมาย ทำำ�ให้้เกิิดการด้้อยค่่าอาคารโรงงาน RDF จำำ�นวน 18.13 ล้้านบาท และด้้อยค่่าเครื่่�องจัักรของบริิษััทย่่อยฯ อีีกจำำ�นวน
1.82 ล้้านบาท ในขณะที่่�ปีี 2562 มีีขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเครื่่�องจัักรโครงการ RDF จำำ�นวน 23.54 ล้้านบาท แต่่มีีการกลัับรายการ
ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นวน 2.87 ล้้านบาท
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The company was extremely affected in 2020, the slow economy temporarily shuts many factories down. Moreover, the
“zero waste” is increasingly gaining ground in the industry. As a result, the amount of waste in the industry has decreased.
However, the management team looked for other opportunities for new business avenues, such as, the service of solar
power system on the rooftop and medical mask production and distribution business. With these avenues, the company
gained 13.68 million baht more.
Other income for the year 2020 was amounted 31.05 million baht, increasing 15.72 million baht or 102.5% compared to
previous year. Which partially increase was due to the sale of investment properties.
Treatment of Industrial Waste Business
Unit: Million Baht
Consolidated

Revenue from waste treatment business
Cost of waste treatment business
Gross profit
Gross profit margin

Y’2020

Y’2019

±%

206.45

258.68

-20.2%

156.22
50.23

184.06
74.62

-15.1%
-32.7%

24.3%

28.8%

Service income for the year ended 2020 amounted 206.45 million baht compared same period last year, decreased in
amount of 52.23 million baht or 20.2%. With gross profit margin from service was 24.3% decreased from the same period
last year was 4.5%. due to the company has a decreased income but still have fixed cost expenditures.
Revenue from Property Development Business
Unit: Million Baht
Consolidated

Revenues from sales real estate
Cost of sales real estate
Gross profit
Gross profit margin

Y’2020

Y’2019

±%

36.67

24.02

52.7%

31.56
5.11

17.29
6.73

82.5%
-24.1%

13.9%

28.0%

In 2020, revenue from sales of property development amounted 36.67 million baht compared to same period last year,
increasing 12.65 million baht or 52.7%. The increase was from how the company accelerated the sale of the remaining
property units in order to restore cash flow in this economic recession. The property units needed to be improved to a
better condition appealing to the customers, resulting in more expenses made. Therefore, the gross profit margin from
property sales decreased 14.1%. Judging from the present situation, the company decides to postpone the new project
development and wait for the perfect timing to establish new projects.
The sales acceleration of the remaining units also allowed the company to sell properties for rent, with a profit from properties
for investment of 4.69 million baht, a part of other income.
Expenses
Selling and administrative expenses for the year ended 2020 was of 94.59 million baht, decreasing 11.25 million baht or
10.6% when compared to last year due to the organizational restructure and strict cost reduction policy.
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ต้้นทุุนทางการเงิิน มีีจำำ�นวน 5.79 ล้้านบาท สำำ�หรัับปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 14.9% จากปีีก่่อน ซึ่่�งแม้้ว่่าปีี 2563 ดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมลดลงจาก
การจ่่ายชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินในการลงทุุนอาคารโรงงาน และเครื่�่องจัักรที่่�ศููนย์์มาบตาพุุดบางส่่วน แต่่ได้้มีีการ
บัันทึึกต้้นทุุนทางการเงิินของสััญญาเช่่าระยะยาว จากการปรัับใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่า (TFRS 16)
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ว่ ม เนื่่อ� งจากบริิษัทั ร่่วมแห่่งหนึ่่ง� มีีการวางแผนเริ่่ม� ดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2563 แต่่ด้ว้ ย
สถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ร่่วมทุุนไม่่สามารถเดิินทางเข้้าประเทศไทยได้้ ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานโดนพัักไว้้ชั่่�วคราวจนกว่่า
ผู้้�ร่่วมทุุนจะสามารถเข้้าประเทศไทยได้้อีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้อาคารและเครื่่�องจัักรด้้อยค่่าจำำ�นวนรวม 5.52 ล้้านบาท

2. ฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม
	สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
	สิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวีียน

1,527.53
523.83

1,566.96
595.85

1,003.69

971.10

2563

2562

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
1,527.53
78.80
124.22

1,566.96
77.84
105.69

1,324.51

1,383.43

2563

2562

หนี้้�สิิน
หมุุนเวีียน
หนี้้�สิิน
ไม่่หมุุนเวีียน
	ส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

สิินทรััพย์์รวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 1,527.53 ล้้านบาท ลดลง 39.43 ล้้านบาท หรืือ 2.5% จากจำำ�นวน
1,566.96 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีเหตุุการณ์์สำำ�คััญดัังนี้้�
การลดลงของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ จำำ�นวน 58.71 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการโอนกรรมสิิทธิิห้้องตามที่่�กล่่าว
ไว้้ข้้างต้้น และบางส่่วนถููกโอนเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนเพื่่�อเป็็นห้้องให้้เช่่า
การเพิ่่�มขึ้้�นของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน จำำ�นวน 24.03 ล้้านบาท จากการการปรัับตััวตามสถานการณ์์ โดยเปลี่่�ยน
ห้้องรอขายเป็็นห้้องเพื่่�อเช่่า โดยโอนต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน อย่่างไรก็็ตาม
ช่่วงปลายปีีได้้มีีการจำำ�หน่่ายห้้องให้้เช่่าแล้้วบางส่่วน
การลดลงของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 31.48 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของอาคารและเครื่อ่� งจัักร
จำำ�นวน 19.95 ล้้านบาท
การเพิ่่ม� ขึ้้น� ของสิินทรััพย์สิ์ ทิ ธิิการใช้้ จำำ�นวน 38.40 ล้้านบาท จากการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16
(TFRS 16) ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในงวดปััจจุุบััน
หนี้้�สิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 203.02 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 19.49 ล้้านบาท หรืือ 10.6% จากจำำ�นวน 183.5
ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 รายการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 (TFRS 16) มีีผลบัังคัับใช้้ในงวดปััจจุุบััน ส่่งผลให้้บริิษััทมีีหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี และสุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีีเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 13.75 ล้้านบาท และ 46.70 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ในขณะที่่�มีีการจ่่ายชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินจำำ�นวน 25.37 ล้้านบาท
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Loss on impairment in 2020, The Company has loss on impairment of 19.95 million Baht because the performance did
not meet the target. This resulted in an impairment of RDF project factory building amounted 18.13 million baht and an
impairment of the machines of the subsidiary company for 1.82 million baht. While In 2019, the company had a loss on
impairment of RDF project machineries amounted 23.54 million Baht but there was a reversal of loss from declining in
value of real estate development cost amounted 2.87 million baht.
Finance costs was amounted 5.79 million baht in 2020, increased was 14.9% from previous year. Although in 2020, the
finance costs decreased from the long-term loans from financial institutions for the investment of factory buildings and
machines at Map Ta Phut Center were repaid. However, there had been a record on the financial costs of a long-term
lease from changes in accounting policies due to Thai Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS 16)
Share of loss from investments in associates. Due to the fact that one associate planned to start the commercial operations
in 2020, but with the COVID-19 outbreak, the associate was unable to travel to Thailand, resulting in the suspension of
the scheduled operations until Thailand is open to the foreign visitors. This costed the machines and buildings’ impairments
in total of 5.52 million baht.

2. Financial Position
TOTAL ASSET
Current
asset
Non-Current
asset

1,527.53
523.83

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
1,566.96
595.85

1,003.69

971.10

Y’2020

Y’2019

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

1,527.53
78.80
124.22

1,566.96
77.84
105.69

1,324.51

1,383.43

Y’2020

Y’2019

Current
liabilities
Non-Current
liabilities
Shareholders’
equity

Total Assets
The Company has total assets as of December 31, 2020 amounted 1,527.53 million Baht, decreasing 39.43 million Baht
or 2.5% from the amount of 1,566.96 million baht as of December 31, 2020. The outstanding occasions resulting to the
number are as follows
A decrease in real estate development costs for 58.71 million baht was due to the transfer of property ownership, as
mentioned before, and some have been transferred to the investment property for rent.
An increase in investment property for 24.03 million baht was due to the situational adapting by changing the room
for sale to for rent and by transferring costs of the property development to the property for investment. However, in
the last quarter of 2020, some rooms were sold as rental units.
A decrease in property, plant, and equipment for 31.48 million baht was from a loss of building and machine’s
impairments for 19.95 million baht.
An increase in rights - of - use assets for 38.40 million baht were from changes in accounting policies due to Thai
Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS 16) which is made effective in the current period.
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ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,324.51 ล้้านบาท ลดลงจากส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 จำำ�นวน 58.92 ล้้านบาท หรืือ 4.3% ส่่วนหนึ่่ง� ลดลงจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีดังั กล่่างข้้างต้้น จำำ�นวน 11.6 ล้้านบาท
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 (TFRS 16) มาถืือปฏิิบััติิ
งบแสดงฐานะการเงิินรวม

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายบััญชีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ผลกระทบ

จำำ�นวน

เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

38.40
2.78
(7.2)
13.75
46.70
(11.6)

3. สภาพคล่่อง
งบกระแสเงิินสด

เงิินสด ณ วัันที่่� 1 มกราคม

กระแสเงิินสดได้้มา (ใช้้ไป) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดได้้มา (ใช้้ไป) จากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดได้้มา (ใช้้ไป) จากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
กระแสเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

สำำ�หรัับปีี
2563

2562

172.22
24.72
(0.41)
(33.67)
(9.36)
162.86

291.69
11.04
(84.21)
(46.29)
(119.47)
172.22

4.	อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
งบแสดงฐานะการเงิินรวม

อััตราส่่วนเงิินทุุนหมุุนเวีียน

อััตราส่่วนหนี้้�สิินรวมต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
2563

2562

6.65
0.15

7.65
0.13

จากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 (TFRS 16) มาถืือปฏิิบััติิ ส่่งผลให้้
บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวมเพิ่่�มขึ้้�น 53.25 ล้้านบาท ซึ่่�งทำำ�ให้้อััตราส่่วนหนี้้�สิินรวมต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสููงขึ้้�น 0.04 เท่่า
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Total Liabilities
Company’s total liabilities as of December 31, 2020 were 203.02 million baht, increased 19.49 million baht or 10.6% compared
to the total liabilities as of December 31, 2019, 183.5 million baht. The significant change occurred from changes in accounting
policies due to Thai Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS 16) which is made effective in the current period. As a result,
the company has current portion of lease liabilities and net of current portion increased 13.75 and 46.70 million baht,
respectively. While the company has repayment of long-term loans from financial institutions amounted 25.37 million baht.
Shareholders’ Equity
Total shareholders’ equity as of December 31, 2020 was 1,324.51 million baht, decreased 58.92 million baht or 4.3%
compared to total shareholders’ equity as of December 31, 2019. Which partially decreased from the change in accounting
policies as stated above 11.6 million baht.
The impact from changes in accounting policies due to adoption of Thai Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS 16)
are presented
Consolidated statement of financial

Right of use asset

Deferred tax asset
Trade and other payables
Current portion of lease liabilities
Lease liabilities – net of current portion
Cumulative effects of changes in accounting policies

As at December 31, 2020
Impact
Amount

Increased
Increased
Decreased
Increased
Increased
Decreased

38.40
2.78
(7.2)
13.75
46.70
(11.6)

3. Cash flows
Cash flows

Cash and Cash Equivalent on 1st January

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Net Cash Increased by (Decreased)
Cash and Cash Equivalent on 31th December

For the year ended
2020
2019

172.22
24.72
(0.41)
(33.67)
(9.36)
162.86

291.69
11.04
(84.21)
(46.29)
(119.47)
172.22

4. Financial ratios
Consolidated statement of financial

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

As at December 31,
2020
2019

6.65
0.15

7.65
0.13

From the change in accounting policy due to the adoption of Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS 16), the company
has increased total liabilities of 53.25 million baht, resulting in a debt-to-equity ratio of 0.04 times higher.
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รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2563

เรีียน 	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน
3 คน โดยมีีนายอัังคณีี วรทรััพย์์ เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรีี โฆษก ประคองทรััพย์์ และนางสาวนวรััตน์์ อโนมะศิิริิ
เป็็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับการสอบทานให้้บริิษัทั ฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ
สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่่�เหมาะสมและ
มีีประสิิทธิิผล พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย
เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน สอบทานให้้บริิษััทฯ
ิ องบริิษัทั ฯ พิิจารณาคุุณสมบััติิ ความเป็็น
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิจข
อิิสระ ผลการปฏิิบััติิงาน และค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อเสนอแต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ผู้้�สอบบััญชีีต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ ในกรณีีที่่�เกิิดรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน รวมทั้้�งปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทฯ มอบหมาย
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 5 ครั้้�ง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในนโยบายกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ได้้แก่่
ลำำ�ดัับ

วัันที่่�ประชุุม

นายอัังคณีี วรทรััพย์์

พลอากาศตรีีโฆษก ประคองทรััพย์์

นางสาวนวรััตน์์ อโนมะศิิริิ

ครั้้�งที่่� 1/2563
ครั้้�งที่่� 2/2563
ครั้้�งที่่� 3/2563
ครั้้�งที่่� 4/2563
ครั้้�งที่่� 5/2563

27 กุุมภาพัันธ์์ 2563
15 พฤษภาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
14 สิิงหาคม 2563
13 พฤศจิิกายน 2563

เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม

เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม

เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม
เข้้าร่่วม

ซึ่ง่� ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีีฝ่า่ ยบริิหารเข้้าร่่วมเพื่่อ� นำำ�เสนอข้้อมููล รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการบริิหารงาน และนำำ�ข้อ้ สัังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบไปทำำ�การปรัับปรุุงการปฏิิบัติั ิงานให้้มีคี วามรััดกุุมรอบคอบ
กว่่าปีีที่่�ผ่่านมา แต่่เพื่่�อความเป็็นอิิสระในการพิิจารณาข้้อมููลซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ว่่าจะต้้องมีีการประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหาร
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ดัังนั้้�นในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563
กรรมการผู้้�จััดการจึึงไม่่ได้้เข้้าร่่วมในการประชุุม
สำำ�หรัับในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาสอบทานเรื่่�องสำำ�คััญๆ สรุุปได้้ดัังนี้้�
พิิจารณาสอบทานความถููกต้้อง ครบถ้้วน ความเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิิน
รายไตรมาสและงบการเงิินประจํําปีีของบริิษััทฯ และงบการเงิินรวม ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี โดยได้้สอบถามผู้้�สอบ
บััญชีีในเรื่่�องความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิิน การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่�สํําคััญ รวมถึึงการประมาณการทางบััญชีี ซึ่่�งจะมีี
ผลกระทบต่่องบการเงิิน ความเพีียงพอเหมาะสมของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วนเพีียงพอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทํํางบการเงิินเป็็นไปตามข้้อกํําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบััญชีีตาม
หลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีความเชื่่�อถืือได้้และทัันเวลา รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ใช้้
งบการเงิิน ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่างบการเงิินดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างถููกต้้องตาม
ที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
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พิิจารณาความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาสอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการ
ควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล โดยพิิจารณาผลการตรวจสอบที่่�มีีนััยสำำ�คััญของ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน มิิให้้เกิิดความขััดแย้้งหรืือละเมิิดต่่อระเบีียบกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ของทางราชการ พร้้อมให้้ความเห็็น
และข้้อเสนอแนะในประเด็็นต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายใน โดยให้้ฝ่่ายจััดการไปพิิจารณาดำำ�เนิินการ
โดยในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกให้้ บริิษััท ควอนตั้้�ม พอยท์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
ภายในและประเมิินผลให้้กับั คณะกรรมการตรวจสอบต่่อเนื่่อ� งอีีกปีีหนึ่่ง� โดยมีีนายรัักษ์์พล อัังศุุวิทิ ยา เป็็นหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า หััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวมีีวุุฒิิการศึึกษา ประสบการณ์์
ทำำ�งาน และการอบรม ที่่�เหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และในปีี 2563 บริิษััท ควอนตั้้�ม พอยท์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีี ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่บริิษััทฯ นำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส
สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงการเสนอแนะให้้บริิษััทฯ ลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความซ้ำำ��ซ้้อน ให้้มีี
ความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้พิิจารณาผลการประเมิินความเพีียงพอ
ของระบบการควบคุุมภายในระดัับองค์์กร ที่่�ประเมิินโดยผู้้�ตรวจสอบภายในและฝ่่ายจััดการ ในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ การควบคุุม
ภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงานระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการติิดตาม
พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้ง� และเสนอค่่าตอบแทนผู้้ส� อบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคััดเลืือก
ให้้นายบุุญเลิิศ แก้้วพัันธุ์์�พฤกษ์์ และ/หรืือนางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร และ/หรืือ นางสาวรุ้้�งตวััน บุุญศัักดิ์์�เฉลิิม แห่่งบริิษััท
บีีพีีอาร์์ ออดิิท แอนด์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย 5 แห่่ง โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ
และความเป็็นอิิสระ ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน กลต. รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�ผ่่านมา รวมทั้้�งพิิจารณา
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ พิิจารณานำำ�เสนอขออนุุมัติั จิ ากที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ภาครััฐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานให้้บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าไม่่มีีประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในเรื่่�องการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรายงานที่่ต้� อ้ งเปิิดเผยต่่อหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบต่่อ
รายงานต่่างๆ ที่่�ต้้องเปิิดเผย ได้้แก่่ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงข้้อมููลในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้แก่่ การให้้ความเห็็นชอบต่่อรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 การเปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกััน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2563
โดยสรุุปคณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้้
ความรู้้�ความสามารถ ความระมััดระวััง ความรอบคอบ และมีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอ ตลอดจนได้้ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะ
ต่่างๆ อย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ารายงานทางการเงิิน
ของบริิษััทฯ มีีความถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ สอดคล้้องตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิผล ไม่่มีีรายงานว่่าพบประเด็็นปััญหาหรืือข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุมภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
จากผู้้�สอบบััญชีีและบริิษัทั ผู้้�ตรวจสอบภายในแต่่อย่่างใด และบริิษัทั ฯ มีีการปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ของทาง
ราชการอย่่างถููกต้้องและเหมาะสมตามสภาพความเป็็นจริิงในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันและรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้น�
ในรอบปีี 2563 มีีความเหมาะสมและเป็็นธรรม และมีีความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการ อัันเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์ของ
บริิษััทฯ ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียม
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอัังคณีี วรทรััพย์์)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
(“กลุ่่�มบริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม งบแสดง
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม และงบกระแสเงิินสดรวม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
รวมถึึงหมายเหตุุสรุปุ นโยบายการบััญชีีที่่สำ� ำ�คัญั และได้้ตรวจสอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั บริิหารและพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดง
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และงบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมถึึงหมายเหตุุ
สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมของบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและกระแสเงิินสดรวม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และแสดงฐานะ
การเงิินของบริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและ
กระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััทตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตาม
ความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่น� ๆ ซึ่่ง� เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ข้� า้ พเจ้้าได้้รับั เพีียงพอ
และเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ คืือ เรื่�่องต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบ
งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้าในเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

การรัับรู้้�รายได้้จากการบริิการและรายได้้จากการขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์
กลุ่่�มบริิษัทั ดำำ�เนิินกิิจการหลัักเกี่่ย� วกัับธุุรกิจิ ให้้บริิการจััดการบำำ�บัดั การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
การประเมิินนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มบริิษัทั เกี่่ย� วกัับการรัับรู้้�
และกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมจากกิิจการอุุตสาหกรรมต่่างๆ และ
รายได้้จากการบริิการและรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้จาก
ประเมิินความเหมาะสมและประสิิทธิิภาพของการควบคุุม
ธุุรกิิจทั้้�งสองประเภทเป็็นจำำ�นวนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอย่่างมากต่่อ
ทั่่�วไปของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศโดยรวม และการ
งบการเงิิน ดัังนั้้�นข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับความถููกต้้องใน
ประเมิินความมีีประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายใน
เรื่่�องมููลค่่าและเวลาของการรัับรู้้�รายได้้ดัังกล่่าวตามนโยบาย
ของกลุ่่�มบริิษัทั เกี่่ย� วกัับวงจรรายได้้จากการบริิการและรายได้้
การบััญชีีสำำ�หรัับการรัับรู้้�รายได้้ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบ
จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์และเวลาที่่�เหมาะสมของการ
งบการเงิินข้้อ 5
บัันทึึกรายได้้
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เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

การรัับรู้้�รายได้้จากการบริิการและรายได้้จากการขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์ (ต่่อ)

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้าในเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

	สุ่่�มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ระหว่่างปีีและช่่วงใกล้้สิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี เพื่่�อตรวจสอบ
การเกิิดขึ้้�นจริิงและความถููกต้้องของรายการว่่าเป็็นไปตาม
เงื่�่อนไขที่่�ระบุุและสอดคล้้องกัับนโยบายการรัับรู้้�รายได้้จาก
การบริิการและการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
	สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้้� ที่่� ก ลุ่่�มบริิ ษัั ท ออก
ภายหลัังวัันสิ้้�นปีีสำำ�หรัับธุุรกิิจการให้้บริิการ
	ตรวจตััดยอดรายได้้จากการบริิการช่่วงใกล้้สิ้้�นปีีและหลััง
สิ้้�นปีี
	วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบรายได้้จากการบริิการและรายได้้จากการ
ขายอสัังหาริิมทรััพย์แ์ ยกตามประเภทบริิการและรายโครงการ
เพื่่�อตรวจสอบความผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมถึึงตรวจสอบ
รายได้้จากการบริิการและรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�บัันทึึกผ่่านสมุุดรายวัันทั่่�วไป

มููลค่่าสุุทธิิที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับของต้้นทุุนพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และที่่ดิ� ินรอการพััฒนา
การประมาณการมูู ล ค่่ า สุุ ท ธิิ ที่่� ค าดว่่ า จะได้้ รัั บ ของต้้ น ทุุ น
การพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์แ์ ละที่่�ดินิ รอการพััฒนา ตามที่่�เปิิดเผย
ไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 10 และ 15 ต้้องอาศััย
ดุุ ล ยพิิ นิิ จข องฝ่่ า ยบริิ ห ารค่่ อ นข้้ า งมาก โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง
การประมาณการค่่ า เผื่่� อ การลดมูู ล ค่่ า ของต้้ น ทุุ น การพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์ และที่่�ดิินรอการพััฒนาสำำ�หรัับโครงการที่่�มีี
ข้้อบ่่งชี้้ก� ารด้้อยค่่า ซึ่ง�่ ขึ้้น� อยู่่�กับั การวิิเคราะห์์ในรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับ
ลัักษณะของโครงการ การแข่่งขัันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิิจ
และสถานการณ์์ในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความ
เสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของค่่าเผื่่�อการลดลงของต้้นทุุนการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์และที่่�ดิินรอการพััฒนา ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์และที่่�ดิินรอการพััฒนาเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่า
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอย่่างมากในงบแสดงฐานะการเงิิน

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ารวมถึึงการประเมิินและทดสอบระบบ
การควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท เกี่่�ยวกัับการประเมิินค่่าเผื่่�อ
การลดลงของมููลค่่าต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์และที่่�ดิิน
รอการพััฒนา โดยการสอบถามผู้้�บริิหารที่่�มีหี น้้าที่่รั� บั ผิิดชอบเพื่่อ�
ทำำ�ความเข้้าใจและเลืือกตััวอย่่างมาสุ่่�มทดสอบการปฏิิบัติั ติ ามการ
ควบคุุมที่่�กลุ่่�มบริิษััทออกแบบไว้้ นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิิน
วิิธีกี ารและข้้อสมมติิที่่ฝ่� า่ ยบริิหารใช้้ในการพิิจารณาค่่าเผื่่อ� การลด
มููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์และที่่�ดิินรอการ
พััฒนาดัังนี้้�
	ทำำ�ความเข้้าใจเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการพิิจารณาค่่าเผื่่อ� การลดลงของ
มููลค่่าต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์และที่่�ดิินรอการ
พััฒนา รวมถึึงสอบทานความสม่ำำ�� เสมอของการใช้้เกณฑ์์
ดัังกล่่าว และเหตุุผลสำำ�หรัับการรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อการลดลงของ
มููลค่่าต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์แ์ ละที่่ดิ� นิ รอการพััฒนา
	วิิ เ คราะห์์ เ ปรีี ย บเทีี ย บข้้ อ มูู ล ระยะเวลาการถืือครองและ
การเคลื่่�อนไหวของโครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขาย
เพื่่�อระบุุถึึงโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขายที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่า
มีีการขายโครงการช้้ากว่่าปกติิ รวมทั้้�งพิิจารณาข้้อมููลจาก
แหล่่งข้้อมููลภายในและภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อประเมิิน
ข้้อบ่่งชี้้ก� ารด้้อยค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์แ์ ละ
ที่่�ดิินรอการพััฒนา
	วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบในรายละเอีียดสำำ�หรัับรายการขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์ภายหลัังวัันที่่�ในงบการเงิินกัับราคาทุุนของ
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และที่่�ดิินรอการพััฒนา
แต่่ละโครงการ
	ทำำ�ความเข้้าใจและประเมิินวิิธีีการและข้้อสมมติิเกี่่�ยวกัับ
การประมาณการมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับของต้้นทุุนการพััฒนา
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ แ ละที่่� ดิิ น รอการพัั ฒ นา ซึ่่� ง จัั ด ทำำ� โดย
ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทหรืือรายงานของผู้้�ประเมิินราคา
อิิสระ
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ข้้อมููลอื่่�น

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วย
ข้้อมููลซึ่ง่� รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีขี องกลุ่่�มบริิษัทั (แต่่ไม่่รวมถึึง
งบการเงิินและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น)
ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้กัับข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�น
อย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิด
จากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุ
สมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกััน
ว่่ า การปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี
จะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ที่่�มีอี ยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิต
หรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ ได้้อย่่าง
สมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือ
ทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้
งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�

ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่น� และ
ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้อ้ สรุุปในลัักษณะการให้้ความเชื่่อ� มั่่น� ในรููปแบบใดๆ
ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น

ความรัั บ ผิิ ด ชอบของข้้ า พเจ้้ า ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ การตรวจสอบ
งบการเงิิน คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นนั้้�นมีีความ
ขััดแย้้งที่่�มีสี าระสำำ�คัญั กัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รับั จากการ
ตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่น� มีีการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
ในการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้ า ตามมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี
ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบ
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีีของกลุ่่�มบริิษััทตามที่่�กล่่าว วิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
ข้้างต้้นแล้้ว และหากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญั ข้้าพเจ้้าจะสื่่อ� สารเรื่อ�่ งดัังกล่่าวกัับ 	ระบุุและประเมิินความเสี่่�ย งจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัั ดต่่ อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินไม่่ว่่าจะเกิิดจาก
ผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแลเพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแล
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีี
ดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อมููลที่่�แสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
การตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็น
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่อ
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่ย� งที่่�ไม่่พบ
งบการเงิิน
ข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญั ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก
การทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่อ� งจาก
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิิน
การทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลง
เหล่่านี้้โ� ดยถููกต้้องตามที่่ค� วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดง
และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่า
ข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุม
จำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููล
ภายใน
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิต
	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
หรืือข้้อผิิดพลาด
ตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการแสดงความเห็็น
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความ
ต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของบริิษััท
สามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และ 	ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้
และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการ
การใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่
สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลกระบวนการ
ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

	สรุุ ป เกี่่� ย วกัั บ ความเหมาะสมของการใช้้ เ กณฑ์์ การบัั ญ ชีี
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่� ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้
เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของบริิษััท
ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่า
มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ใน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการ
เปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผย
ดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป
ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ
จนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไร
ก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้
บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
	ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิิน
โดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินแสดงรายการ
และเหตุุการณ์์ ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดย
ถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
ได้้รับั หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่เ� หมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่ย� วกัับ
ข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มบริิษััทหรืือของ
กิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่อ
งบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง
การควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของ
ข้้าพเจ้้า

(นางสาวปิิยนุุช เกษมศุุภกร)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 6303
บริิษััท บีีพีีอาร์์ ออดิิท แอนด์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
23 กุุมภาพัันธ์์ 2564

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ
ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบ
รวมถึึงข้้ อ บกพร่่ อ งที่่� มีี นัั ย สำำ�คัั ญ ในระบบการควบคุุ ม ภายใน
หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้า
ได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็น
อิิสระและได้้สื่�่อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความ
สััมพัันธ์์ทั้้�งหมด ตลอดจนเรื่�่องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผล
ที่่�บุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของ
ข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ ให้้ข้้าพเจ้้า
ขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้
พิิจารณาเรื่อ�่ งต่่างๆ ที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญั ที่่�สุดุ ในการตรวจสอบงบการเงิิน
ในงวดปัั จจุุ บัั น และกำำ� หนดเป็็ น เรื่�่ อ งสำำ�คัั ญ ในการตรวจสอบ
ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่
กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณา
ว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่�่องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการ
กระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ามีีผล
กระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
จากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
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งบแสดงฐานะการเงิิน

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

162,861,887
42,342,152
1,237,000
306,718,446
10,488,543
185,657

172,220,737
56,511,706
365,430,935
1,387,877
303,210

70,644,027
41,025,611
1,237,000
133,238,926
1,199,801
-

81,976,185
56,479,967
154,712,915
1,387,877
-

523,833,685

595,854,465

247,345,365

294,556,944

755,733
12,872,185
435,305,247
176,529,969
240,799,499
38,399,569
4,171,877
6,553,056
3,214,960

755,733
2,529,102
17,722,036
435,305,247
152,498,739
272,275,709
4,551,150
5,295,675
-

755,733
664,107,321
12,899,970
200,285,424
55,432,390
232,409,745
38,399,569
4,171,877
5,980,186
3,214,960

755,733
2,529,102
672,207,291
17,999,970
200,285,424
41,256,501
269,445,101
4,551,150
4,931,602
-

46,238,041
31,522,341
7,332,215

47,234,155
25,623,161
7,313,354

46,238,041
29,591,623
6,405,369

47,234,155
22,955,358
6,689,717

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

1,003,694,692

971,104,061

1,299,892,208

1,290,841,104

รวมสิินทรััพย์์

1,527,528,377

1,566,958,526

1,547,237,573

1,585,398,048

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น - หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ที่่�ดิินรอการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
ต้้นทุุนในการเตรีียมหลุุมฝัังกลบ
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
อื่่�นๆ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

7
6, 8
9
10
11

12
18
13
14
15
16
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28
18
19
6

2563

2562
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
6, 20
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
21
หนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่ง� ปีี 22
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน 21
สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
22
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
23
ประมาณการหนี้้�สิินการปิิดหลุุมฝัังกลบ
19, 24
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น - หุ้้�นสามััญ มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนจดทะเบีียน - 1,122,297,625 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว 1,122,297,625 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
25
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรเพื่่�อเป็็นสำำ�รองตามกฎหมาย
25
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

38,264,073

52,493,552

34,717,428

49,131,219

26,764,350
13,771,079
78,799,502

25,090,060
255,545
77,839,157

26,764,350
13,771,079
75,252,857

25,090,060
255,545
74,476,824

15,637,969

42,678,806

15,637,970

42,678,807

46,704,288
7,529,842
53,111,094
1,237,000
124,220,193
203,019,695

22,159
10,009,596
52,975,556
105,686,117
183,525,274

46,704,288
7,210,499
53,111,094
1,237,000
123,900,851
199,153,708

22,159
9,658,224
52,975,556
105,334,746
179,811,570

1,122,297,625

1,122,297,625

1,122,297,625

1,122,297,625

1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
208,730,146

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

13,405,411
44,310,422
(5,310,692)
1,383,432,912
340
1,383,433,252

13,405,411
8,275,518
(4,624,835)
1,348,083,865
1,348,083,865

13,405,411
66,463,988
(5,310,692)
1,405,586,478
1,405,586,478

1,527,528,377

1,566,958,526

1,547,237,573

1,585,398,048
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
รายได้้
รายได้้จากการขายและให้้บริิการ ธุุรกิิจให้้บริิการและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
รายได้้จากการขาย - ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้จากการขายและให้้บริิการ - ธุุรกิิจอื่่�น
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขายและบริิการ ธุุรกิิจให้้บริิการและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
ต้้นทุุนขาย - ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ต้้นทุุนขายและบริิการ - ธุุรกิิจอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของต้้นทุุน
ในการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ (กลัับรายการ)
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของอาคารและเครื่่�องจัักร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
ขาดทุุนจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ขาดทุุนก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

31

26

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

206,453,149
36,667,660
13,679,673
31,051,148
287,851,630

258,681,922
24,023,000
15,329,385
298,034,307

206,453,150
6,932,350
12,370,000
14,582,865
240,338,365

258,681,922
13,453,000
4,584,362
276,719,284

156,219,695
31,560,643
20,925,734
6,100,412
88,493,174

184,058,817
17,286,718
7,364,579
98,475,304

156,219,695
5,262,438
11,042,967
4,727,085
70,390,922

184,058,817
10,247,062
6,515,794
79,379,949

-

(2,873,764)

-

(1,874,166)

19,945,643
323,245,301

23,542,887
327,854,541

13,199,970
18,125,643
278,968,720

5,900,000
23,542,887
307,770,343

(35,393,671)
(5,792,549)
(4,849,851)
(46,036,071)
(1,711,884)
(47,747,955)

(29,820,234)
(5,037,753)
(184,214)
(35,042,201)
229,475
(34,812,726)

(38,630,355)
(5,787,279)
(44,417,634)
(1,918,219)
(46,335,853)

(31,051,059)
(5,032,061)
(36,083,120)
221,649
(35,861,471)

27

10
13, 14
17

14
28

149

150

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนในภายหลััง
ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
รวมรายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนในภายหลััง
รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สำำ�หรัับโครงการผล
ประโยชน์์พนัักงาน
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการ
ประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ ประกัันภััย
สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
รวมรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับปีี - สุุทธิจิ ากภาษีี

18

18

23

28

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน)
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
ขาดทุุนต่่อหุ้้�น

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

29

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562

2563

2562

-

(743,758)

-

(743,758)

-

(743,758)

-

(743,758)

685,857

-

685,857

-

(323,951)

(61,684)

(311,632)

55,468

64,790

12,337

62,326

(11,094)

426,696

(49,347)

436,551

44,374

426,696

(793,105)

436,551

(699,384)

(47,321,259)

(35,605,831)

(45,899,302)

(36,560,855)

(47,747,955)
(47,747,955)

(34,812,726)
(34,812,726)

(46,335,853)
(46,335,853)

(35,861,471)
(35,861,471)

(47,321,259)
(47,321,259)

(35,605,831)
(35,605,831)

(45,899,302)
(45,899,302)

(36,560,855)
(36,560,855)

(0.043)

(0.031)

(0.041)

(0.032)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม
ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
รายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�บัันทึึกโดยตรงเข้้าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เงิินปัันผลจ่่าย
รวมรายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�บัันทึึกโดยตรงเข้้าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
4

30

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น

-

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

(22,445,254)
(22,445,254)

13,405,411 44,310,422
(11,603,311)
13,405,411 32,707,111
(47,747,955)
(259,161)
(48,007,116)
13,405,411 (15,300,005)

1,122,297,625 208,730,146

(34,812,726)
(49,347)
(34,862,073)
13,405,411 44,310,422

-

13,405,411 101,617,749

จััดสรรเพื่่�อ
เป็็นสำำ�รอง
ตามกฎหมาย

กำำ�ไรสะสม

1,122,297,625 208,730,146
1,122,297,625 208,730,146

1,122,297,625 208,730,146

-

1,122,297,625 208,730,146

ทุุนที่่�ออกและ
ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า
หมายเหตุุ
แล้้ว

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

685,857
685,857
(4,624,835)

(5,310,692)
(5,310,692)

(743,758)
(743,758)
(5,310,692)

-

(4,566,934)

(47,747,955)
426,696
(47,321,259)
1,324,508,342

1,383,432,912
(11,603,311)
1,371,829,601

(34,812,726)
(793,105)
(35,605,831)
1,383,432,912

(22,445,254)
(22,445,254)

1,441,483,997

340

340
340

340

-

340

(47,747,955)
426,696
(47,321,259)
1,324,508,682

1,383,433,252
(11,603,311)
1,371,829,941

(34,812,726)
(793,105)
(35,605,831)
1,383,433,252

(22,445,254)
(22,445,254)

1,441,484,337

งบการเงิินรวม
องค์์ประกอบอื่่�นของ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลขาดทุุนของเงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
รวม
ส่่วนของ
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ส่่วนได้้เสีียที่่� ไม่่มีี
รวม
(ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ของบริิษััทใหญ่่ อำำ�นาจควบคุุม ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

(หน่่วย: บาท)
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31

208,730,146
208,730,146
208,730,146

1,122,297,625

208,730,146

1,122,297,625
1,122,297,625
1,122,297,625

-

208,730,146

-

1,122,297,625

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น

13,405,411

13,405,411
13,405,411

13,405,411

-

13,405,411

จััดสรรเพื่่�อเป็็นสำำ�รอง
ตามกฎหมาย

กำำ�ไรสะสม

(46,335,853)
(249,306)
(46,585,159)
8,275,518

66,463,988
(11,603,311)
54,860,677

(35,861,471)
44,374
(35,817,097)
66,463,988

(22,445,254)
(22,445,254)

124,726,339

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

685,857
685,857
(4,624,835)

(5,310,692)
(5,310,692)

(743,758)
(743,758)
(5,310,692)

-

(4,566,934)

องค์์ประกอบอื่่�นของ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลขาดทุุนของเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

(46,335,853)
436,551
(45,899,302)
1,348,083,865

1,405,586,478
(11,603,311)
1,393,983,167

(35,861,471)
(699,384)
(36,560,855)
1,405,586,478

(22,445,254)
(22,445,254)

1,464,592,587

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

(หน่่วย: บาท)

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม
ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
รายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�บัันทึึกโดยตรงเข้้าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เงิินปัันผลจ่่าย
รวมรายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�บัันทึึกโดยตรงเข้้าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ทุุนที่่�ออกและ
หมายเหตุุ ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�บัันทึึกโดยตรงเข้้าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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งบกระแสเงิินสด

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิินรวม
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ขาดทุุนก่่อนภาษีีเงิินได้้
ปรัับปรุุงด้้วย
ค่่าเสื่่�อมราคาและรายจ่่ายตััดบััญชีี
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ (กลัับรายการ)
ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์และยานพาหนะ
กำำ�ไรจากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของต้้นทุุนในการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
(กลัับรายการ)
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของอาคารและเครื่่�องจัักร
ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
รายได้้เงิินปัันผล
ดอกเบี้้�ยรัับ
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้�สินิ
ดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงานลดลง (เพิ่่�มขึ้้�น)
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
จ่่ายภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินสดรัับจากการดำำ�เนิินงาน
จ่่ายดอกเบี้้�ย
จ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

(46,036,071)

(35,042,201)

(44,417,634)

(36,083,120)

40,752,070
(51,493)
7,997,886
4,849,851
746,344
(4,686,634)

31,771,298
140,974
184,214
1,262,773
-

32,462,709
(259,493)
746,344
(246,877)

26,317,910
140,974
1,157,818
-

19,945,643
1,933,839
8,181,298
(425,203)
5,792,549

(2,873,764)
23,542,887
2,435,657
(53,702)
(1,003,011)
5,037,753

13,199,970
18,125,643
1,058,662
8,007,865
(170,383)
5,787,279

(1,874,166)
5,900,000
23,542,887
2,402,220
(53,702)
(452,941)
5,032,061

39,000,079

25,402,878

34,294,085

26,029,941

10,925,327
17,762,663
(17,098,552)
117,552
(829,861)

5,581,562
16,952,837
(538,778)
687,471
(713,635)

11,998,778
4,470,438
188,076
(526,651)

5,741,708
10,247,063
(538,778)
(144,260)
(180,000)

(6,649,051)
(11,132,095)
1,237,000
33,333,062
(2,833,452)
(5,780,950)
24,718,660

(5,269,865)
(151,012)
41,951,458
(4,614,926)
(26,300,784)
11,035,748

(6,833,363)
(10,909,045)
1,237,000
33,919,318
(2,833,452)
(5,220,555)
25,865,311

(4,913,002)
(151,012)
36,091,660
(4,614,926)
(26,000,567)
5,476,167
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562

2563

2562

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์และยานพาหนะ
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อการลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดจ่่ายซื้้�อที่่�ดิินรอการพััฒนา
เงิินสดจ่่ายซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
รัับดอกเบี้้�ย
รัับเงิินปัันผล
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมลงทุุน

14,578,000
377,878
(15,698,718)
(100,000)
431,856
(410,984)

467,290
(71,532,789)
(14,208,805)
1,017,673
53,702
(84,202,929)

1,050,000
377,878
(5,032,902)
(100,000)
174,081
(3,530,943)

(100,000,000)
(12,803,723)
452,941
53,702
(112,297,080)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
จ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
จ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่า
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(25,366,548)
(8,299,978)
(33,666,526)

(23,585,074)
(267,600)
(22,445,254)
(46,297,928)

(25,366,548)
(8,299,978)
(33,666,526)

(23,585,074)
(267,600)
(22,445,254)
(46,297,928)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลง - สุุทธิิ

(9,358,850)

(119,465,109)

(11,332,158)

(153,118,841)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

172,220,737

291,685,846

81,976,185

235,095,026

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม

162,861,887

172,220,737

70,644,027

81,976,185

40,949,825

81,323,600

17,003,550

40,799,709

รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
รัับโอนอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนจากต้้นทุุนการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยกรรมการของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564

1.	ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่�
8 สิิงหาคม 2540 และบริิษััทมีีที่่�ทำำ�การดัังต่่อไปนี้้�
สำำ�นัักงานใหญ่่
ศููนย์์บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรมแสมดำำ�
ศููนย์์บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

: 447 ถนนบอนด์์สตรีีท ตำำ�บลบางพููด อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
: 68/39 หมู่่� 3 ถนนแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร 10150
: 5 ถนนเมืืองใหม่่มาบตาพุุด สาย 6 ตำำ�บลห้้วยโป่่ง อำำ�เภอเมืืองระยอง
จัังหวััดระยอง 21150

บริิษััทและบริิษััทย่่อย (“กลุ่่�มบริิษััท”) ดำำ�เนิินกิิจการในประเทศไทยโดยดำำ�เนิินธุุรกิิจในการให้้บริิการจััดการบำำ�บััดและกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรมจากกิิจการอุุตสาหกรรมต่่างๆ และธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ปัจจุ
ั บัุ นั ยัังมีีผลกระทบต่่อธุุรกิจิ และอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่ สถานการณ์์
ดัังกล่่าวอาจนำำ�มาซึ่่�งความไม่่แน่่นอนและผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทติิดตาม
ความคืืบหน้้าของสถานการณ์์ดัังกล่่าวและประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�สิิน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ประมาณการและดุุลยพิินิิจในประเด็็นต่่างๆ เมื่่�อสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลง

2. เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน
งบการเงิินนำำ�เสนอเพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์ของการรายงานเพื่่อ� ใช้้ในประเทศ และจััดทำำ�เป็็นภาษาไทย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษได้้จัดั ทำำ�ขึ้้น�
เพื่่�อความสะดวกของผู้้�อ่่านงบการเงิินที่่�ไม่่คุ้้�นเคยกัับภาษาไทย
งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าออกตามความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 รวมทั้้�ง
กฎระเบีียบและประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งบการเงิินแสดงหน่่วยเงิินตราเป็็นเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท ข้้อมููลทางการเงิินทั้้�งหมดมีีการ
ปััดเศษในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเพื่่�อแสดงเป็็นหลัักพัันบาทหรืือหลัักล้้านบาท ยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
รายละเอีียดบริิษััทย่่อยที่่�นำำ�มาจััดทำำ�งบการเงิินรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังต่่อไปนี้้�
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

พัันบาท
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท เอเซีียพััฒนาแลนด์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์
เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด

บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด

ประเภทธุุรกิิจ

ซื้้�อ ขาย และพััฒนาที่่�ดิิน
หรืืออสัังหาริิมทรััพย์์
ประกอบกิิจการโรงงานกำำ�จััด
ของเสีียจากอุุตสาหกรรม
ประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าจาก
พลัังงานทดแทนและการผลิิต
และจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์
ประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าจาก
พลัังงานทดแทน

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ของบริิษััท (ร้้อยละ)

2563

2562

2563

2562

530,000

530,000

100

100

200,000

200,000

100

100

14,000

14,000

100

100

14,000

14,000

100

100

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ ในปีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษัทั ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุง (ปรัับปรุุง
2562) และฉบัับใหม่่ จำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
2563 มาถืือปฏิิบัติั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รับั การปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีขึ้ี น้� เพื่่อ� ให้้มีเี นื้้อ� หาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิ
ทางการบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
ต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษัทั อย่่างไรก็็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ซึ่ง่� ได้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คัญั สามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 7
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 32
การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16
การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
ฉบัับที่่� 19
การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้น กำำ�หนดหลัักการเกี่่ย� วกัับการจััดประเภทและการวััดมููลค่่าเครื่อ่� งมืือทางการเงิิน
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน ลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญา
และแผนธุุรกิิจของกิิจการ (Business Model) หลัักการเกี่่�ยวกัับวิิธีีการคำำ�นวณการด้้อยค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิดของ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และหลัักการเกี่่�ยวกัับการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง รวมถึึงการแสดงรายการและการเปิิดเผย
ข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
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การนำำ�มาตรฐานกลุ่่�มนี้้�มาถืือปฏิิบััติิมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทจากรายการดัังต่่อไปนี้้�
การจััดประเภทรายการและวััดมููลค่่า
สิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทตราสารทุุนวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นซึ่่�งจะไม่่สามารถโอนไปเป็็นกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนในภายหลััง
หนี้้�สิินทางการเงิินจััดประเภทรายการและวััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
การรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิต-กลุ่่�มบริิษัทั รัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ต่่อสิินทรััพย์ท์ างการเงิินโดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องรอให้้เหตุุการณ์์ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเกิิดขึ้้�นก่่อน กลุ่่�มบริิษััทใช้้วิิธีีการอย่่างง่่ายในการพิิจารณาค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้า โดยผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาแล้้วว่่าการรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตข้้างต้้น
ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญให้้มีีการปรัับปรุุงกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีแสดงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่า และการตีีความมาตรฐานบััญชีี
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้กำ�ำ หนดหลัักการของการรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลของสััญญาเช่่า
และกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่ารัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินสำำ�หรัับสััญญาเช่่าทุุกรายการที่่�มีีระยะเวลาในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์
อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
การบััญชีีสำำ�หรัับผู้้�ให้้เช่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 ผู้้�ให้้เช่่ายัังคงต้้องจััดประเภท
สััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุน
กลุ่่�มบริิษัทั นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้ม� าถืือปฏิิบัติั โิ ดยรัับรู้้�ผลกระทบสะสมของการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรกโดยปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 และไม่่ปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินปีีก่่อนที่่�แสดง
เปรีียบเทีียบ
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีแสดงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2564
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุง
ซึ่ง�่ จะมีีผลบัังคัับใช้้สำ�ำ หรัับงบการเงิินที่่มี� รี อบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ดัังกล่่าวได้้รับั การปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีขึ้ี น้� เพื่่อ� ให้้มีเี นื้้อ� หาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่
เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน
ปััจจุบัุ นั ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั อยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่อ่ งบการเงิินในปีีที่่เ� ริ่่ม� นำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั ิ

4.	ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิินใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ
ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3 กลุ่่�มบริิษััทได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิในระหว่่างงวดปััจจุุบััน โดยกลุ่่�มบริิษััทได้้เลืือกปรัับผลสะสมจากการ
เปลี่่�ยนแปลงโดยปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 และไม่่ปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินงวดก่่อนที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
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รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

ผลกระทบต่่อกำำ�ไรสะสมต้้นงวดปีี 2563 จากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากการนำำ�มาตรฐานเหล่่านี้้�มาถืือปฏิิบััติิ
แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
มาตรฐานการ
การรายงานทางการเงิิน รายงานทางการเงิิน
31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น – หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร

2,529
5,296

(2,529)
2,529
-

44,469
2,904

2,529
44,469
8,200

52,494
256

-

(7,235)
11,820

45,259
12,076

22

-

54,391

54,413

44,310

-

(11,603)

32,707

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
มาตรฐานการ
การรายงานทางการเงิิน รายงานทางการเงิิน
31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น - หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร

2,529
4,932

(2,529)
2,529
-

44,469
2,904

2,529
44,469
7,836

36,210
256

-

(7,235)
11,820

28,975
12,076

22

-

54,391

54,413

66,464

-

(11,603)

54,861
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4.1 เครื่่�องมืือทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 การจััดประเภทรายการและวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินตามที่่กำ� �ำ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 และมููลค่่าตามหลัักการบััญชีีเดิิม แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
การจััดประเภทและวััดมููลค่่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น - หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

มููลค่่าตามหลััก
การบััญชีีเดิิม

มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

172,221
56,512
303
756
2,529
3,939
236,260

-

2,529
2,529

172,221
56,512
303
756
3,939
233,731

172,221
56,512
303
756
2,529
3,939
236,260

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การจััดประเภทและวััดมููลค่่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น - หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

มููลค่่าตามหลััก
การบััญชีีเดิิม

มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

81,976
56,480
756
2,529
3,316
145,057

-

2,529
2,529

81,976
56,480
756
3,316
142,528

81,976
56,480
756
2,529
3,316
145,057

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้กำำ�หนดให้้หนี้้�สิินทางการเงิินใดวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
4.2	สััญญาเช่่า
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าสำำ�หรัับสััญญาเช่่า
ที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของเงิินจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�เหลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ย
เงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 สำำ�หรัับสััญญาเช่่าที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าเงิินทุุน กลุ่่�มบริิษััท
รัับรู้้�มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าด้้วยมููลค่่าตามบััญชีีเดิิมก่่อนวัันที่่�นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก

159

160

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าที่่�เปิิดเผย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
บวก สััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงานศููนย์์ซึ่่�งประกอบด้้วยสััญญาเช่่า
หััก รายการปรัับปรุุงตััดเส้้นตรงตลอดอายุุ
หััก ดอกเบี้้�ยจ่่ายรอตััดบััญชีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากการนำำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก
หนี้้�สิินสััญญาเช่่าการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

48,677
31,786
(2,104)
(12,148)
66,211
278
66,489

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ประกอบด้้วย
หนี้้�สิินสััญญาเช่่าหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินสััญญาเช่่าไม่่หมุุนเวีียน
รวม

12,076
54,413
66,489

รายการปรัับปรุุงสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ จากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคาร เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
รวมสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

30,448
14,021
44,469

5. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
การจััดทำำ�งบการเงิินรวม
งบการเงิินรวมประกอบด้้วยงบการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
การรวมธุุรกิิจ
บริิษััทบัันทึึกบััญชีีสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจตามวิิธีีซื้้�อเมื่่�อการควบคุุมถููกโอนไปยัังกลุ่่�มบริิษััท ยกเว้้นในกรณีีที่่�เป็็นการรวมธุุรกิิจภายใต้้
การควบคุุมเดีียวกััน
การควบคุุม หมายถึึง อำำ�นาจในการกำำ�หนดนโยบายทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานของกิิจการเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งประโยชน์์จากกิิจกรรม
ของกิิจการนั้้�น ในการพิิจารณาอำำ�นาจในการควบคุุม กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ต้้องนำำ�สิทิ ธิิในการออกเสีียงที่่�เป็็นไปได้้และสามารถใช้้สิทิ ธิิ
ได้้มารวมในการพิิจารณา วัันที่่�ซื้้อ� กิิจการคืือวัันที่่�มีกี ารโอนอำำ�นาจในการควบคุุมนั้้น� ไปยัังผู้้�ซื้้อ� การกำำ�หนดวัันที่่�ซื้้อ� กิิจการและการโอน
อำำ�นาจควบคุุมจากฝ่่ายหนึ่่�งไปอีีกฝ่่ายหนึ่่�งต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
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บริิษัทั บัันทึึกบััญชีีการรวมธุุรกิจิ โดยใช้้วิธีิ กี ารซื้้�อสิ่ง่� ตอบแทนที่่�โอนให้้สำำ�หรัับการซื้้�อบริิษัทั ย่่อยต้้องวััดด้้วยมููลค่่ายุุติธรร
ิ มของสิินทรััพย์์
ที่่ผู้้�ซื้้
� อ� โอนให้้และหนี้้สิ� นิ ที่่ก่� อ่ ขึ้้น� และส่่วนได้้เสีียในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่อ� อกโดยกลุ่่�มบริิษัทั รวมถึึงมููลค่่ายุุติธรร
ิ มของสิินทรััพย์์ หรืือหนี้้สิ� นิ
ที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายชำำ�ระ ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น และวััดมููลค่่าเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ที่่�ได้้มาที่่�ระบุุได้้และหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในการรวมธุุรกิิจด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อ ในการรวมธุุรกิิจแต่่ละครั้้�ง บริิษััทวััดมููลค่่า
ของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้อ� ด้้วยมููลค่่ายุุติธรร
ิ ม หรืือ มููลค่่าของสิินทรััพย์สุ์ ทุ ธิิที่่ร� ะบุุได้้ของผู้้�ถููกซื้้อ� ตามสััดส่่วนของ
หุ้้�นที่่�ถืือ
ในกรณีีที่่มู� ลู ค่่าสิ่่ง� ตอบแทนที่่�โอนให้้ และมููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้อ� และมููลค่่ายุุติธรร
ิ ม ณ วัันซื้้อ� ธุุรกิจข
ิ องส่่วน
ได้้เสีียในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของผู้้�ถููกซื้้อ� ที่่�ผู้้�ซื้้อ� ถืืออยู่่�ก่่อนการรวมธุุรกิจิ มากกว่่ามููลค่่าสุุทธิิ ณ วัันที่่�ซื้้อ� ของสิินทรััพย์ที่่์ �ได้้มาที่่�ระบุุได้้และ
หนี้้�สิินที่่�รัับมา บริิษััทจะรัับรู้้�เป็็นค่่าความนิิยม หากมููลค่่าสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ และมููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ
และมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันซื้้�อธุุรกิิจของส่่วนได้้เสีียในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของผู้้�ถููกซื้้�อที่่�ผู้้�ซื้้�อถืืออยู่่�ก่่อนการรวมธุุรกิิจน้้อยกว่่ามููลค่่าราคา
ยุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อยเนื่่�องจากมีีการต่่อรองราคาซื้้�อ บริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนต่่างโดยตรงไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
บริิษััทย่่อย
บริิษัทั ย่่อยเป็็นกิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของกลุ่่�มบริิษัทั การควบคุุมเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� กลุ่่�มบริิษัทั เปิิดรัับหรืือมีีสิทิ ธิิในผลตอบแทนผัันแปร
จากการเกี่่ย� วข้้องกัับกิิจการนั้้�นและมีีความสามารถในการใช้้อำำ�นาจเหนืือกิิจการนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินผลตอบแทนของ
กลุ่่�มบริิษััท งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้รวมอยู่่�ในงบการเงิินรวมนัับแต่่วัันที่่�มีีการควบคุุมจนถึึงวัันที่่�การควบคุุมสิ้้�นสุุดลง
ผลขาดทุุนในบริิษัทั ย่่อยจะถููกปัันส่่วนไปยัังส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุมแม้้ว่า่ การปัันส่่วนดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้ส่ว่ นได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจ
ควบคุุมมีียอดคงเหลืือติิดลบก็็ตาม
การสููญเสีียอำำ�นาจควบคุุม
เมื่่อ� มีีการสููญเสีียอำำ�นาจควบคุุมบริิษัทั ตััดรายการสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้สิ� นิ ในบริิษัทั ย่่อย ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุมและส่่วนประกอบ
อื่่�นในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทย่่อยนั้้�น กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการสููญเสีียอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยรัับรู้้�ใน
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ส่่วนได้้เสีียในบริิษัทั ย่่อยเดิิม หากยัังคงเหลืืออยู่่�ให้้วัดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธรร
ิ ม ณ วัันที่่สู� ญู เสีียอำำ�นาจควบคุุม
และจััดประเภทเงิินลงทุุนเป็็นเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียหรืือเป็็นเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับของอิิทธิิพลที่่�คงเหลืืออยู่่�
การตััดรายการในงบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือและรายการบัั ญ ชีี ร ะหว่่ า งกิิ จ การในกลุ่่�ม รวมทั้้� ง รายได้้ แ ละค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจะถูู ก ตัั ด รายการทั้้� ง จำำ� นวนในการจัั ด ทำำ�
งบการเงิินรวม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ประกอบด้้วย เงิินสดและเงิินฝากธนาคารและเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง ซึ่่�งถึึงกำำ�หนด
จ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้
เงิินตราต่่างประเทศ
รายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อัตร
ั าแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่ที่่� เ� กิิดรายการ สิินทรััพย์แ์ ละหนี้้สิ� นิ ที่่เ� ป็็นตััวเงิิน
ซึ่่�งอยู่่�ในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศได้้แปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กำำ�ไรและขาดทุุนที่่�
เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้รวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา/หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา
บริิษััทรัับรู้้�สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาเมื่่�อบริิษััทรัับรู้้�รายได้้จากการปฏิิบััติิตามภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามสััญญา ก่่อนที่่�จะรัับชำำ�ระหรืือ
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระตามสััญญา
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บริิษัทั รัับรู้้�หนี้้สิ� นิ ที่่เ� กิิดจากสััญญาเมื่่อ� ได้้รับั ชำำ�ระจากลููกค้้าหรืือถึึงกำำ�หนดชำำ�ระตามสััญญาก่่อนที่่�บริิษัทั จะปฏิิบัติั ติ ามภาระที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิ
ในแต่่ละสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า บริิษััทจะแสดงเป็็นยอดสุุทธิิหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญาหลัังจากหัักกลบกัับสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญานั้้�นๆ
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์แสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า โดยแสดงสุุทธิิจากการตััดบััญชีี
เป็็นต้้นทุุนขาย ราคาทุุนประกอบด้้วย ต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน การพััฒนาที่่�ดิิน ค่่าออกแบบและก่่อสร้้าง สาธารณููปโภค และ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับโครงการรวมทั้้�งดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมเพื่่�อการได้้มาซึ่่�งการพััฒนาโครงการก่่อนโครงการ
จะพััฒนาแล้้วเสร็็จ
รายละเอีียดการคำำ�นวณราคาทุุน
ที่่�ดิิน
งานก่่อสร้้าง

	ราคาทุุนของที่่�ดิินและการพััฒนาที่่�ดิินบัันทึึกโดยวิิธีีถััวเฉลี่่�ย โดยแยกตามเนื้้�อที่่�หรืือพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
ขายของแต่่ละโครงการ
	ต้้นทุุนงานก่่อสร้้าง ประกอบด้้วย ต้้นทุุนงานก่่อสร้้าง และสาธารณููปโภคส่่วนกลาง ปัันส่่วนตาม
เนื้้�อที่่�หรืือพื้้�นที่่�สำำ�หรัับขาย ต้้นทุุนงานก่่อสร้้างห้้องชุุด และต้้นทุุนการกู้้�ยืืมที่่�ถืือเป็็นต้้นทุุนของ
โครงการปัันส่่วนตามที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง

มููลค่่าสุุทธิิที่่จ� ะได้้รับั เป็็นการประมาณราคาที่่จ� ะขายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิจป
ิ กติิหักั ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่จำ� �ำ เป็็นในการขายโดยประมาณ ค่่าใช้้จ่า่ ย
ุ ิจเฉพาะ ค่่าธรรมเนีียมการโอนกรรมสิิทธิ์์� บัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อมีีการขาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขาย เช่่น ภาษีีธุรกิ
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกขาดทุุนจากการลดลงของมููลค่่าโครงการและขาดทุุนจากการด้้อยค่่าไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน (ถ้้ามีี)
ในการคำำ�นวณหาต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์ กลุ่่�มบริิษััทได้้แบ่่งสรรต้้นทุุนการพััฒนาทั้้�งหมดที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (โดยคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงด้้วย) ตามเกณฑ์์พื้้�นที่่�สำำ�หรัับขาย
ต้้นทุุนขายของโครงการจะประมาณการต้้นทุุนทั้้�งหมดที่่�จะใช้้ในการพััฒนาโครงการจนแล้้วเสร็็จจากประมาณการในการประกอบธุุรกิจิ
และมีีการทบทวนประมาณการดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ดอกเบี้้ย� จ่่ายและต้้นทุุนอื่่น� ที่่�เกิิดขึ้้น� เฉพาะจากการกู้้�ยืืมเพื่่อ� ใช้้ในการได้้มาซึ่ง่� ที่่�ดินิ และพััฒนาโครงการต่่างๆ ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของราคา
ทุุนของโครงการและจะหยุุดบัันทึึกเมื่่�อโครงการเสร็็จสมบููรณ์์หรืือหยุุดชะงัักลง ดอกเบี้้�ยจะถููกบัันทึึกเป็็นต้้นทุุนอีีกก็็ต่่อเมื่่�อมีีกิิจกรรม
การพััฒนาโครงการอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าคงเหลืือแสดงในราคาทุุน (วิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก) หรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า
ต้้นทุุนสิินค้้าประกอบด้้วย ราคาทุุนที่่�ซื้้�อ ต้้นทุุนแปลงสภาพ หรืือต้้นทุุนอื่่�น เพื่่�อให้้สิินค้้าอยู่่�ในสถานที่่�และสภาพปััจจุุบััน รวมทั้้�ง
การปัันส่่วนของโสหุ้้�ยการผลิิตอย่่างเหมาะสม
มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับเป็็นการประมาณราคาที่่�จะขายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิหัักด้้วยค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นโดยประมาณในการขาย
กลุ่่�มบริิษััทตั้้�งค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงสำำ�หรัับวััสดุุที่่�เสื่่�อมคุุณภาพ เสีียหาย ล้้าสมััยและค้้างนาน
เงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
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เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ บัันทึึกบััญชีีโดยใช้้วิิธีีราคาทุุน หัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมแสดงมููลค่่าตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียในงบการเงิินรวม และแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ที่่�ดิินรอการพััฒนา
ที่่�ดิินรอการพััฒนา แสดงในราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ได้้แก่่ ที่่�ดิิน หรืืออาคาร หรืือส่่วนควบอาคาร หรืือทั้้�งที่่�ดิินและอาคาร ที่่�ถืือครองไว้้ เพื่่�อหาประโยชน์์
จากรายได้้ค่่าเช่่า หรืือจากการเพิ่่�มขึ้้�นของมููลค่่าของสิินทรััพย์์ หรืือทั้้�งสองอย่่าง ทั้้�งนี้้� ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการผลิิตหรืือจััดหาสิินค้้า
หรืือให้้บริิการ ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการบริิหารงานของกิิจการ ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อขายตามลัักษณะการประกอบธุุรกิิจตามปกติิ
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนในราคาทุุน หลัังจากนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทจะบัันทึึกอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุนด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคารคำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ 10 และ
20 ปีี ค่่าเสื่่�อมราคาจะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนประเภทที่่�ดิินและอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนระหว่่างก่่อสร้้าง
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับสุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายกัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในงวดที่่�ตััดรายการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนออกจากบััญชีี
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
สิินทรััพย์์ที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของกิิจการ
ที่่�ดิิน แสดงในราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) อาคารและอุุปกรณ์์ แสดงในราคาทุุนหัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการ
ด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ราคาทุุนรวมถึึงต้้นทุุนทางตรงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการได้้มาของสิินทรััพย์์ ต้้นทุุนของการก่่อสร้้างสิินทรััพย์์ที่่�กิิจการก่่อสร้้างเอง รวมถึึง
ต้้นทุุนของวััสดุุ แรงงานทางตรง และต้้นทุุนทางตรงอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้สิินทรััพย์์นั้้�นอยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อม
จะใช้้งานได้้ตามความประสงค์์ ต้้นทุุนในการรื้้�อถอน การขนย้้าย การบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์และต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
ส่่วนประกอบของรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์แต่่ละรายการที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่เท่่ากัันต้้องบัันทึึกแต่่ละส่่วนประกอบที่่�มีี
นััยสำำ�คััญแยกต่่างหากจากกััน
ส่่วนเพิ่่�มเติิมอาคารและอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิ
ส่่วนเพิ่่�มเติิมอาคารและอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม แสดงใน
ราคาทุุนหัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสม และค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) โดยแสดงรวมอยู่่�ในรายการอาคาร และอุุปกรณ์์ บริิษััทต้้องโอน
กรรมสิิทธิ์์�ในส่่วนปรัับปรุุงอาคารโรงงาน และเครื่่�องจัักร ที่่�ได้้ซ่่อมแซม ปรัับปรุุงหรืือก่่อสร้้างขึ้้�นเพิ่่�มเติิมบนพื้้�นที่่�ของศููนย์์บริิการ
บำำ�บััดและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) และศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีีให้้แก่่กรมโรงงาน
อุุตสาหกรรมเมื่่�อสิ้้�นสุุดระยะเวลาของสััญญาเช่่าและใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) สิินทรััพย์์ดััง
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

กล่่าวตััดค่่าเสื่่�อมราคาตามระยะเวลาที่่�เหลืือของสััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงานที่่�มีีอยู่่�กัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในภายหลััง
ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแทนส่่วนประกอบจะรัับรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมููลค่่าตามบััญชีีของรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ถ้้ามีีความเป็็น
ไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�กลุ่่�มบริิษััท จะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากรายการนั้้�น และสามารถวััดมููลค่่าต้้นทุุนของรายการนั้้�น
ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ ชิ้้�นส่่วนที่่�ถููกเปลี่่�ยนแทนจะถููกตััดจำำ�หน่่ายตามมููลค่่าตามบััญชีี ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�ดิิน อาคารและ
อุุปกรณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าเสื่่�อมราคาคำำ�นวณจากมููลค่่าเสื่่�อมสภาพของรายการอาคาร และอุุปกรณ์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือต้้นทุุนในการ
เปลี่่�ยนแทนอื่่�น หัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์
ค่่าเสื่่�อมราคาบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามเกณฑ์์อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของส่่วน
ประกอบของสิินทรััพย์์แต่่ละรายการ ประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์แสดงได้้ดัังนี้้�
จำำ�นวนปีี
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิินเช่่า
อาคารและส่่วนปรัับปรุุง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องตกแต่่ง ติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
คอนเทนเนอร์์

ตามอายุุสััญญาเช่่าที่่�ดิินและให้้ใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงาน (10, 16 และ 30)
20 และ 25
5, 10, 15 และ 20
5
5
5 และ 10

ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและงานระหว่่างก่่อสร้้าง
กลุ่่�มบริิษััทตััดรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ออกจากบััญชีี เมื่่�อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ จะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนเมื่่�อบริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
ต้้นทุุนในการเตรีียมหลุุมฝัังกลบ
ต้้นทุุนในการเตรีียมหลุุมฝัังกลบตััดบััญชีีเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยตามสััดส่่วนของปริิมาณกากที่่ฝั� งั กลบกัับปริิมาณที่่จ� ะฝัังกลบได้้ทั้้ง� หมดในแต่่ละหลุุม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนที่่�กลุ่่�มบริิษััทซื้้�อมาและมีีอายุุการใช้้งานจำำ�กััด แสดงในราคาทุุน หัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม และค่่าเผื่่�อการ
ด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)		
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ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามเกณฑ์์ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์เชิิง
เศรษฐกิิจของสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนแต่่ละประเภท ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจแสดงได้้ดัังนี้้�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

3, 5 และ 10 ปีี

ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดบััญชีีที่่�ค่่าใช้้จ่่ายนั้้�นเกิิดขึ้้�นยกเว้้นต้้นทุุนการกู้้�ยืืมที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการได้้มาการก่่อสร้้าง
หรืือการผลิิตสินิ ทรััพย์จ์ ะรวมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของราคาทุุนของสิินทรััพย์นั้้์ น� และจะหยุุดบัันทึึกเป็็นต้้นทุุนของสิินทรััพย์์ เมื่่อ� การดำำ�เนิินการ
ส่่วนใหญ่่ที่่จำ� ำ�เป็็นในการเตรีียมสิินทรััพย์์ให้้อยู่่�ในสภาพพร้้อมที่่จ� ะใช้้หรืือขายตามประสงค์์และการรวมต้้นทุุนการกู้้�ยืืมเป็็นราคาทุุนของ
สิินทรััพย์์จะหยุุดพััก ในระหว่่างที่่�การดำำ�เนิินการพััฒนาสิินทรััพย์์หยุุดชะงัักลงเป็็นเวลาต่่อเนื่่�อง
สััญญาเช่่า
ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษััทจะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ โดยสััญญาจะเป็็น
สััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า ถ้้าสััญญานั้้น� มีีการให้้สิทิ ธิิในการควบคุุมการใช้้สินิ ทรััพย์ที่่์ ร� ะบุุได้้สำำ�หรัับช่่วงเวลาหนึ่่ง� เพื่่อ� การ
แลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
กลุ่่�มบริิษััทประเมิินอายุุสััญญาเช่่าตามระยะเวลาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้ที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าหรืือตามระยะเวลาที่่�เหลืืออยู่่�ของสััญญาเช่่าที่่�มีี
ผลอยู่่� โดยรวมระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสัญั ญาเช่่าหากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่จ� ะใช้้สิทิ ธิิเลืือกนั้้น� และระยะ
เวลาตามสิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะไม่่ใช้้สิทิ ธิิเลืือกนั้้น� ทั้้�งนี้้พิ� จิ ารณาถึึงผลกระทบ
ของการเปลี่่�ยนแปลงในเทคโนโลยีี และ/หรืือ การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่ออายุุของสััญญาเช่่า
ดัังกล่่าว เป็็นต้้น
กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�เช่่า
กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้วิธีิ กี ารบััญชีีเดีียวสำำ�หรัับการรัับรู้้�รายการและการวััดมููลค่่าสััญญาเช่่าทุุกสััญญา เว้้นแต่่สัญั ญาเช่่าระยะสั้้น� และสััญญาเช่่า
ที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล (วัันที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงพร้้อมใช้้งาน) กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ซึ่่�งแสดงสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์อ้้างอิิงและหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าตามการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
(ก)	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์สิ์ ทิ ธิิการใช้้วัดั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่อ� มราคาสะสม ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม และปรัับปรุุงด้้วยการวััดมููลค่่าของ
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ ประกอบด้้วยจำำ�นวนเงิินของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจากการรัับรู้้�เริ่่�มแรก
ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรกที่่�เกิิดขึ้้�น จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล
และหัักด้้วยสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้รวมถึึงประมาณการต้้นทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�เช่่าในการรื้้�อและขนย้้ายสิินทรััพย์์อ้้างอิิง การบููรณะ
สถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์อ้้างอิิงหรืือการบููรณะสิินทรััพย์์อ้้างอิิงให้้อยู่่�ในสภาพตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อตกลงและเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
ค่่าเสื่่อ� มราคาของสิินทรััพย์สิ์ ทิ ธิิการใช้้คำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์โดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุของสััญญาเช่่าหรืืออายุุการให้้ประโยชน์์
โดยประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แต่่ละประเภทแล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า ดัังนี้้�
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคาร เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

7 และ 11 ปีี
7 และ 9 ปีี
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(ข) หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าตลอดอายุุสััญญาเช่่า จำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่าย
ตามสััญญาเช่่าประกอบด้้วยค่่าเช่่าคงที่่�หัักด้้วยสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่า จำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะจ่่ายภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ
รวมถึึงราคาใช้้สิทิ ธิิของสิิทธิิเลืือกซื้้อ� ซึ่่ง� มีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�กลุ่่�มบริิษัทั จะใช้้สิทิ ธิินั้้น� และการจ่่ายค่่าปรัับเพื่่อ� การยกเลิิก
สััญญาเช่่า หากข้้อกำำ�หนดของสััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษัทั จะใช้้สิทิ ธิิในการยกเลิิกสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษัทั บัันทึึกค่่าเช่่าผัันแปร
ที่่�ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับดััชนีีหรืืออััตราเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดที่่�เหตุุการณ์์หรืือเงื่่�อนไขซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการจ่่ายชำำ�ระนั้้�นได้้เกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั คิิดลดมููลค่่าปััจจุบัุ นั ของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ งจ่่ายตามสััญญาเช่่าโดยใช้้อัตร
ั าดอกเบี้้ย� การกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม ณ วัันที่่�สัญั ญาเช่่ามีีผล
หากอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของหนี้้�สิินสััญญาเช่่านั้้�นไม่่สามารถกำำ�หนดได้้ ทั้้�งนี้้�อััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มอ้้างอิิงจากอััตราผล
ตอบแทนของพัันธบััตรรััฐบาลปรัับด้้วยค่่าความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมตามระยะเวลาของสััญญาเช่่านั้้�น หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล
มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นจากดอกเบี้้�ยของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า และลดลงจากการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่า นอกจากนี้้� มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะถููกจััดมููลค่่าใหม่่เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสััญญาเช่่า การ
เปลี่่�ยนแปลงการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในการประเมิินสิิทธิิเลืือกซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
(ค)	สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล หรืือสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�ให้้เช่่า
กรณีีสััญญาเช่่าเงิินทุุน
สััญญาเช่่าที่่ค� วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ได้้โอนไปให้้กับั ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าเงิินทุุน ณ วัันที่่สั� ญั ญาเช่่า
เริ่่�มมีีผล กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกสิินทรััพย์์ภายใต้้สััญญาเช่่าเงิินทุุนเป็็นลููกหนี้้�ด้้วยจำำ�นวนที่่�เท่่ากัับเงิินลงทุุนสุุทธิิตามสััญญาเช่่าหรืือมููลค่่า
ปััจจุุบัันสุุทธิิของจำำ�นวนเงิินที่่�จะได้้รัับตามสััญญาเช่่าและมููลค่่าคงเหลืือที่่�ไม่่ได้้รัับการประกััน หลัังจากนั้้�นจะรัับรู้้�รายได้้ทางการเงิิน
ตลอดอายุุสััญญาเช่่าในรููปแบบที่่�สะท้้อนถึึงอััตราผลตอบแทนรายงวดคงที่่�ของเงิินลงทุุนสุุทธิิตามสััญญาเช่่า
กรณีีสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
สััญญาเช่่าที่่�ความเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไปให้้กับั ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน กลุ่่�มบริิษัทั
บัันทึึกจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานเป็็นรายได้้ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุของสััญญาเช่่า
ต้้นทุุนทางตรงเริ่่ม� แรกที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการได้้มาซึ่่ง� สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานรวมในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์อ้์ า้ งอิิงและรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ย
ตลอดอายุุสััญญาเช่่าโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับรายได้้จากสััญญาเช่่า
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้หรืือ
สิินทรััพย์ที่่์ �ไม่่มีตัี วั ตนอื่่น� ของกลุ่่�มบริิษัทั หากมีีข้อ้ บ่่งชี้้ว่� า่ สิินทรััพย์ดั์ งั กล่่าวอาจด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษัทั รัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่อ� มููลค่่า
ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนของสิินทรััพย์มี์ มูี ลู ค่่าต่ำำ�� กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์นั้้์ น� ทั้้�งนี้้มู� ลู ค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนหมายถึึงมููลค่่ายุุติธรร
ิ ม
หัักต้้นทุุนในการขายของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์
กลุ่่�มบริิษัทั ประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิจิ การคาดว่่าจะได้้รับั จากสิินทรััพย์แ์ ละคำำ�นวณคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุบัุ นั โดยใช้้อัตร
ั า
คิิดลดก่่อนภาษีีที่่ส� ะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่ย� งในสภาพตลาดปััจจุบัุ นั ของเงิินสดตามระยะเวลาและความเสี่่ย� งซึ่ง่� เป็็นลัักษณะเฉพาะ
ของสิินทรััพย์์ที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่� ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย กลุ่่�มบริิษััทใช้้แบบจำำ�ลองการประเมิินมููลค่่าที่่�ดีี
ที่่�สุดุ ซึ่ง่� เหมาะสมกัับสิินทรััพย์์ ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�กิจิ การสามารถจะได้้มาจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์หั์ กั ด้้วยต้้นทุุนในการจำำ�หน่่าย
โดยการจำำ�หน่่ายนั้้น� ผู้้�ซื้้อ� กัับผู้้�ขายมีีความรอบรู้้�และเต็็มใจในการแลกเปลี่่�ยนและสามารถต่่อรองราคากัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะ
ของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
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กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หากในการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ มีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อน
ได้้หมดไปหรืือลดลง กลุ่่�มบริิษัทั จะประมาณมููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั คืืนของสิินทรััพย์นั้้์ น� และจะกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนก็็ต่่อเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้กำำ�หนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนภายหลัังจากการรัับรู้้�ผลขาดทุุนจาก
การด้้อยค่่าครั้้�งล่่าสุุด โดยมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าต้้องไม่่สููงกว่่ามููลค่่า
ตามบััญชีีที่่�ควรจะเป็็นหากกิิจการไม่่เคยรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ในงวดก่่อนๆ กลุ่่�มบริิษััทจะบัันทึึกกลัับรายการ
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยรัับรู้้�ไปยัังส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
ประมาณการหนี้้�สิิน
ประมาณการหนี้้สิ� นิ จะรัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิินก็็ต่อ่ เมื่่อ� กลุ่่�มบริิษัทั มีีภาระหนี้้สิ� นิ เกิิดขึ้้น� จากข้้อพิิพาททางกฎหมายหรืือภาระผููกพััน
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีต และมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจะต้้องถููกจ่่ายไปเพื่่�อชำำ�ระภาระ
หนี้้สิ� นิ ดัังกล่่าว โดยภาระหนี้้สิ� นิ ดัังกล่่าวสามารถประมาณจำำ�นวนเงิินได้้อย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือ ถ้้าผลกระทบดัังกล่่าวเป็็นนััยสำำ�คัญั ประมาณการ
กระแสเงิินสดที่่�จะจ่่ายในอนาคตจะคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดในตลาดปััจจุุบัันก่่อนคำำ�นึึงภาษีีเงิินได้้ เพื่่�อให้้สะท้้อน
มููลค่่าที่่�อาจประเมิินได้้ในตลาดปััจจุุบัันซึ่่�งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อหนี้้�สิิน
ประมาณการหนี้้�สิินต้้นทุุนหลุุมฝัังกลบ
ประมาณการหนี้้�สิินต้้นทุุนหลุุมฝัังกลบจะบัันทึึกเมื่่�อบริิษััทมีีการเปิิดใช้้พื้้�นที่่�หลุุมฝัังกลบ ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันและมีีความเป็็นไปได้้
ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าจะถููกจ่่ายไปเพื่่อ� ชำำ�ระหนี้้เ� มื่่อ� มีีการปิิดหลุุม ซึ่ง่� พิิจารณาจากค่่าใช้้จ่า่ ยและอุุปกรณ์์ที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในการปิิดหลุุม
ฝัังกลบในแต่่ละหลุุม และจะมีีการทบทวนประมาณการค่่าใช้้จ่่ายในการปิิดหลุุมทุุกปีี
ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้� เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนัักงานอื่่�นๆ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทถืือว่่าเงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััท คำำ�นวณหนี้้�สิินโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานโดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit
Credit Method) โดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ได้้รัับอนุุญาต วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้พิิจารณาว่่าการบริิการในแต่่ละ
งวดก่่อให้้เกิิดสิิทธิิในการได้้รัับผลประโยชน์์เพิ่่�มขึ้้�น และวััดมููลค่่าแต่่ละหน่่วยแยกจากกัันเพื่่�อรวมเป็็นภาระผููกพัันงวดสุุดท้้าย ต้้นทุุน
บริิการในอดีีตรัับรู้้�ตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดช่่วงอายุุงานเฉลี่่�ยจนกว่่าผลประโยชน์์ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนนั้้�นจะตกเป็็นสิิทธิิขาดของพนัักงาน
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial gains and losses) รัับรู้้�เป็็นรายการในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น ในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เกิิดขึ้้�น
รายได้้
รายได้้ที่่�รัับรู้้�ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และแสดงสุุทธิิจากส่่วนลดการค้้า
การขายสิินค้้าและให้้บริิการ
รายได้้จะรัับรู้้�เมื่่อ� กลุ่่�มบริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อผููกพัันในการโอนสิินค้้าหรืือบริิการแก่่ลูกู ค้้าแล้้ว โดยต้้องปัันส่่วนรายได้้ที่่�ได้้รับั จากสััญญา
ที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าให้้กัับแต่่ละภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิ ซึ่่�งอ้้างอิิงกัับราคาขายแบบเอกเทศ
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รายได้้จากการขายสิินค้้า รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อได้้โอนอำำ�นาจการควบคุุมในสิินค้้าให้้กัับผู้้�ซื้้�อแล้้ว กล่่าวคืือผู้้�ซื้้�อสามารถสั่่�งการ
การใช้้และได้้รับั ประโยชน์์ที่่เ� หลืืออยู่่�เกืือบทั้้�งหมดจากสิินค้้าและกลุ่่�มบริิษัทั มีีสิทิ ธิิที่่จ� ะได้้รับั ชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับสิินค้้านั้้น� ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั
จะไม่่รัับรู้้�รายได้้ถ้้าฝ่่ายบริิหารยัังมีีการควบคุุมหรืือบริิหารสิินค้้าที่่�ขายไปแล้้วนั้้�นหรืือมีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีนััยสำำ�คััญในการได้้รัับ
ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจากการขายสิินค้้านั้้น� ไม่่อาจวััดมููลค่่าของจำำ�นวนรายได้้และต้้นทุุนที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้อย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือ หรืือมีีความเป็็น
ไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนที่่�จะต้้องรัับคืืนสิินค้้า
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ประกอบด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�จะได้้รัับจากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์และที่่�ให้้บริิการซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจาก
การกิิจกรรมตามปกติิของกลุ่่�มกิิจการ โดยรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์รัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อมีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�ให้้กัับผู้้�ซื้้�อแล้้ว
โดยเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�สุุทธิิจากเงิินคืืนและส่่วนลด รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์รัับรู้้�เมื่่�อผู้้�ซื้้�อรัับโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญของความเป็็นเจ้้าของอสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้จากการให้้บริิการบำำ�บััดและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม รัับรู้้�เมื่่�อลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์จากการให้้บริิการของบริิษััท
รายได้้จากการก่่อสร้้าง
รายได้้ตามสััญญา รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทสามารถประมาณผลงานตามสััญญาได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ โดยคำำ�นวณจาก
ความสำำ�เร็็จของกิิจกรรมงานตามสััญญา ณ วัันที่่�รายงาน ขั้้�นความสำำ�เร็็จของงานตามสััญญาคำำ�นวณจากอััตราส่่วนของต้้นทุุนงาน
ตามสััญญาที่่�ทำำ�เสร็็จแต่่ละสััญญาจนถึึงวัันที่่�รายงานเปรีียบเทีียบกัับประมาณการต้้นทุุนงานตามสััญญาทั้้�งสิ้้�น ในกรณีีที่่�มีีความเป็็น
ไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าต้้นทุุนทั้้�งสิ้้�นของโครงการจะสููงกว่่ามููลค่่ารายได้้ตามสััญญา กลุ่่�มบริิษััทจะร�บรู้้�ประมาณการขาดทุุนดัังกล่่าว
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีีในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ดอกเบี้้�ยรัับและรายได้้อื่่�น
ดอกเบี้้�ยถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง
รายได้้อื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
เงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
ต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อการได้้มาซึ่่�งสััญญา
ต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อการได้้มาซึ่่�งสััญญา คืือ ค่่านายหน้้าที่่�จ่่ายเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์ และจะบัันทึึก
ค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ เมื่่อ� มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์สู์ งู กว่่าสิ่ง่� ตอบแทนที่่�จะได้้รับั หัักด้้วยต้้นทุุนที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กลุ่่�มบริิษััทตััดจำำ�หน่่ายต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อการได้้มาซึ่่�งสััญญาอย่่างเป็็นระบบซึ่่�งสอดคล้้องกัับรููปแบบการรัับรู้้�รายได้้ของสััญญา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มเพื่่�อการได้้มาซึ่่�งสััญญาที่่�ระยะเวลาของการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�จะรัับรู้้�สำำ�หรัับต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งสััญญามีีระยะ
เวลาหนึ่่�งงวดหรืือสั้้�นกว่่า บริิษััทจะบัันทึึกต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งสััญญาดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
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ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและรัับรู้้�ตามเกณฑ์์
คงค้้างและประมาณการหนี้้�สิินส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากเวลาที่่�ผ่่านไป และสิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่าย
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมที่่�ไม่่ได้้เกี่่�ยวกัับการได้้มา การก่่อสร้้างหรืือ การผลิิตสิินทรััพย์์ที่่�เข้้าเงื่่�อนไข รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยใช้้วิิธีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ ประกอบด้้วย ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้แก่่หน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรทางภาษีี
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันสิ้้�น
รอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้าง
แน่่ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน และคาดว่่าอััตราภาษีีดัังกล่่าวจะนำำ�ไปใช้้เมื่่�อสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับประโยชน์์ หรืือหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระ
กลุ่่�มบริิษัทั รัับรู้้�หนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ต้อ้ งเสีียภาษีีทุกุ รายการ แต่่รับั รู้้�สินิ ทรััพย์ภ์ าษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีี รวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวนเท่่าที่่�มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและ ผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยััง
ไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั จะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์ภ์ าษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุกุ สิ้้น� รอบระยะเวลารายงานและจะทำำ�การปรัับลดมููลค่่า
ตามบััญชีีดังั กล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ว่า่ กลุ่่�มบริิษัทั จะไม่่มีกำี ำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำำ�สินิ ทรััพย์ภ์ าษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
กลุ่่�มบริิษัทั จะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหากภาษีีที่่เ� กิิดขึ้้น� เกี่่ย� วข้้องกัับรายการที่่�ได้้บันั ทึึกโดยตรง
ไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี จะแสดงหัักกลบกัันก็็ต่่อเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทมีีสิิทธิิตามกฎหมาย
ที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันมาหัักกลบกัับหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน และทั้้�งสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเกี่่�ยวข้้องกัับภาษีีเงิินได้้ที่่�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงานเดีียวกััน โดยการ
เรีียกเก็็บเป็็นหน่่วยภาษีีเดีียวกััน หรืือหน่่วยภาษีีต่่างกัันซึ่่�งตั้้�งใจจะจ่่ายหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันด้้วยยอดสุุทธิิ
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และบวกด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการเฉพาะในกรณีี
ที่่�เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่�ไม่่มีี
องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวด้้วยราคาของรายการ ตามที่่�กล่่าว
ไว้้ในนโยบายการบััญชีีเรื่่�องการรัับรู้้�รายได้้
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การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทั จััดประเภทสิินทรััพย์ท์ างการเงิิน ณ วัันที่่�รับั รู้้�รายการเริ่่ม� แรก เป็็นสิินทรััพย์ท์ างการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยพิิจารณาจากแผนธุุรกิิจของกิิจการในการจััดการสิินทรััพย์์ทาง
การเงิิน และลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
กลุ่่�มบริิษััทวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทถืือครองสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นเพื่่�อรัับกระแส
เงิินสดตามสััญญา และเงื่อ�่ นไขตามสััญญาของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดที่่เ� ป็็นการรัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้ย�
จากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าววััดมููลค่่าในภายหลัังโดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและต้้องมีีการประเมิินการด้้อยค่่า ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและ
ขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการ การเปลี่่�ยนแปลง หรืือการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการกำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (ตราสารทุุน)
ณ วัันที่่�รับั รู้้�รายการวัันแรก กลุ่่�มบริิษัทั สามารถเลืือกจััดประเภทเงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่ง่� ไม่่ได้้ถืือไว้้เพื่่อ� ค้้า เป็็นตราสารทุุนที่่�กำำ�หนด
ให้้วัดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธรร
ิ มผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น�่ โดยไม่่สามารถเปลี่่�ยนการจััดประเภทในภายหลัังได้้ ทั้้�งนี้้� การจััดประเภท
รายการจะพิิจารณาเป็็นรายตราสาร
ผลกำำ�ไรและขาดทุุนที่่รั� บั รู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่น่� ของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินนี้้จ� ะไม่่สามารถโอนไปรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ได้้ในภายหลััง
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนดัังกล่่าวถืือเป็็นรายได้้อื่่�นในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เว้้นแต่่ ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้รัับคืืนของต้้นทุุน
การลงทุุนในสิินทรััพย์์ทางการเงิินอย่่างชััดเจน กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�รายการนั้้�นในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
นอกจากนี้้� เงิินลงทุุนในตราทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นไม่่มีีข้้อกำำ�หนดให้้ประเมิินการ
ด้้อยค่่า
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกสำำ�หรัับหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนการทำำ�รายการ และจััดประเภทหนี้้�สิินทาง
การเงิินเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยใช้้วิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและขาดทุุน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินและการตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
โดยการคำำ�นวณมููลค่่าราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นึึงถึึงค่่าธรรมเนีียมหรืือต้้นทุุนที่่�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของอััตราดอกเบี้้ย� ที่่�แท้้จริิงนั้้น� ด้้วย ทั้้�งนี้้�
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กลุ่่�มบริิษััทอาจเลืือกวััดมููลค่่าหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เพื่่�อเป็็นการขจััดหรืือลดความไม่่สอดคล้้อง
ของการรัับรู้้�รายการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (บางครั้้�งเรีียกว่่าการไม่่จัับคู่่�ทางบััญชีี)
การตััดรายการของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่�อสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�นได้้สิ้้�นสุุดลง หรืือได้้มีีการโอน
สิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�น รวมถึึงได้้มีีการโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น หรืือมีี
การโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์นั้้์ น� แม้้ว่า่ จะไม่่มีกี ารโอนหรืือไม่่ได้้คงไว้้ซึ่ง่� ความเสี่่ย� งและผลตอบแทนเกืือบทั้้ง� หมดของสิินทรััพย์นั้้์ น�
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กลุ่่�มบริิษัทั ตััดรายการหนี้้�สินิ ทางการเงิินก็็ต่อ่ เมื่่อ� ได้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามภาระผููกพัันของหนี้้สิ� นิ นั้้น� แล้้ว มีีการยกเลิิกภาระผููกพัันนั้้น� หรืือ
มีีการสิ้้�นสุุดลงของภาระผููกพัันนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็นหนี้้�สิินใหม่่จากผู้้�ให้้กู้้�รายเดีียวกัันซึ่่�งมีี
ข้้อกำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ไขข้้อกำำ�หนดของหนี้้�สิินที่่�มีีอยู่่�อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการ
หนี้้�สิินเดิิมและรัับรู้้�หนี้้�สิินใหม่่ โดยรัับรู้้�ผลแตกต่่างของมููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าวในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้วิธีิ กี ารอย่่างง่่ายในการคำำ�นวณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� สำำ�หรัับลููกหนี้้ก� ารค้้าและสิินทรััพย์ที่่์ เ� กิิดจากสััญญา
ดัังนั้้�น ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจึึงไม่่มีีการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของความเสี่่�ยงทางด้้านเครดิิต แต่่จะรัับรู้้�
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของลููกหนี้้�การค้้าและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา โดยอ้้างอิิง
จากข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต ปรัับปรุุงด้้วยข้้อมููลการคาดการณ์์ไปในอนาคตเกี่่ย� วกัับลููกหนี้้นั้้� น� และสภาพ
แวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดจำำ�หน่่ายออกจากบััญชีี เมื่่�อกิิจการคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับคืืนกระแสเงิินสดตามสััญญาอีีกต่่อไป
การหัักกลบของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบกััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิิในงบแสดงฐานะการเงิิน ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการ
มีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้� และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�จะชำำ�ระด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะ
รัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�การค้้าแสดงมููลค่่าตามจำำ�นวนมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับผลขาดทุุนโดยประมาณ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ไม่่ได้้ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและการวิิเคราะห์์อายุุหนี้้�
เงิินลงทุุน
ตราสารทุุ น ซึ่่� ง เป็็ น หลัั ก ทรัั พย์์ ใ นความต้้ อ งการของตลาดซึ่่� ง ถืือไว้้ เ พื่่� อ ค้้ า จัั ด ประเภทเป็็ น สิิ น ทรัั พย์์ ห มุุ น เวีี ย นและแสดงใน
มููลค่่ายุุติิธรรม กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการตีีราคาหลัักทรััพย์์ได้้บัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ตราสารทุุนซึ่่�งเป็็นหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาด นอกเหนืือจากที่่�ถืือไว้้เพื่่�อค้้าจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย ภายหลััง
การรัับรู้้�มููลค่่าในครั้้�งแรก เงิินลงทุุนเผื่่�อขายแสดงในมููลค่่ายุุติิธรรม และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ไม่่ใช่่ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าบัันทึึก
โดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ส่่วนผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนจะรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยตรงเข้้าในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินสำำ�หรัับหลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้าและหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายจะใช้้ราคาเสนอซื้้�อ ณ วัันที่่�รายงาน
การจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่่�ได้้รัับและมููลค่่าตามบััญชีี รวมถึึงผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการตีีราคา
หลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในกรณีีที่่�กลุ่่�มบริิษััท จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนที่่�ถืืออยู่่�เพีียงบางส่่วน การคำำ�นวณต้้นทุุนสำำ�หรัับเงิินลงทุุนที่่�จำ�ำ หน่่ายไปและเงิินลงทุุนที่่�ยััง
ถืืออยู่่�ใช้้วิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
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การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�จะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่�นโดยรายการดัังกล่่าว
เป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (ผู้้�ร่่วมตลาด) ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า กลุ่่�มบริิษััทใช้้ราคาเสนอซื้้�อขายในตลาด
ที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดให้้ต้้องวััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัันหรืือไม่่สามารถ
หาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ กลุ่่�มบริิษััทจะประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมโดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าที่่�เหมาะสมกัับ
แต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�นให้้มากที่่�สุุด
ลำำ�ดับั ชั้้น� ของมููลค่่ายุุติธรร
ิ มที่่�ใช้้วัดั มููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติธรร
ิ มของสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้สิ� นิ ในงบการเงิินแบ่่งออกเป็็นสามระดัับตาม
ประเภทของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้อ้ มููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสดในอนาคตกลุ่่�มบริิษััทประมาณขึ้้�น
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มบริิษััทจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมสำำ�หรัับ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำำ�
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นคำำ�นวณโดยหารกำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (ไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น)
ด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี
การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการในเรื่่�องที่่�มีี
ความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณการดัังกล่่าวนี้้ส่� ง่ ผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่แ� สดงในงบการเงิินและต่่อข้้อมููลที่่แ� สดง
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการ
ที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
การระบุุภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิ
ในการระบุุภาระที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิในการส่่งมอบสิินค้้าหรืือบริิการให้้กับั ลููกค้้า ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ในการประเมิินเงื่อ่� นไขและ
รายละเอีียดของสััญญาที่่ทำ� ำ�กับั ลููกค้้าเพื่่อ� พิิจารณาว่่าสิินค้้าหรืือบริิการแต่่ละรายการถืือเป็็นภาระที่่แ� ยกจากกัันหรืือไม่่ กล่่าวคืือ กิิจการ
จะบัันทึึกสิินค้้าหรืือบริิการแต่่ละรายการแยกจากกััน ก็็ต่่อเมื่่�อสิินค้้าหรืือบริิการดัังกล่่าวสามารถระบุุได้้ว่่าแยกจากสิินค้้าหรืือบริิการ
อื่่�นในสััญญา และลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์จากสิินค้้าหรืือบริิการนั้้�น
การกำำ�หนดจัังหวะเวลาของการรัับรู้้�รายได้้
ในการกำำ�หนดจัังหวะเวลาของการรัับรู้้�รายได้้ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินเงื่่�อนไขและรายละเอีียดของสััญญา
ที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าเพื่่�อพิิจารณาว่่าภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติินั้้�นเสร็็จสิ้้�นตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�งหรืือเสร็็จสิ้้�น ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง
ต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งสััญญา
ในการบัันทึึกรายจ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสััญญาเป็็นสิินทรััพย์์ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ ในการประเมิินว่่ารายจ่่าย
ดัังกล่่าวเป็็นต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มในการได้้มาซึ่่�งสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าหรืือไม่่ รวมถึึงการกำำ�หนดวิิธีีการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
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สััญญาเช่่า
การกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าที่่�มีีสิิทธิิการเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่า - กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�เช่่า
ในการกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินว่่ากลุ่่�มบริิษััทมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลหรืือ
ไม่่ที่่จ� ะใช้้สิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่า โดยคำำ�นึึงถึึงข้้อเท็็จจริิงและสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดสิ่่�งจููงใจในทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทในการใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น ภายหลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล กลุ่่�มบริิษััทจะประเมิิน
อายุุสััญญาเช่่าใหม่่หากมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและส่่งผลต่่อความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสม
ผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือก
การจััดประเภทของสััญญาเช่่า - กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�ให้้เช่่า
ในการพิิจารณาประเภทของสััญญาเช่่าว่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุน ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิิน
เงื่่�อนไขและรายละเอีียดของสััญญาเพื่่�อพิิจารณาว่่ากลุ่่�มบริิษััทได้้โอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของในสิินทรััพย์์
ที่่�เช่่าดัังกล่่าวแล้้วหรืือไม่่
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้าและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
ในการประมาณค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ของลููกหนี้้ก� ารค้้าและสิินทรััพย์ที่่์ เ� กิิดจากสััญญา ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้
ดุุลยพิินิิจในการประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากลููกหนี้้�แต่่ละราย โดยคำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์การเก็็บเงิิน
ในอดีีต อายุุของหนี้้ที่่� ค� งค้้างและสภาวะเศรษฐกิิจที่่ค� าดการณ์์ไว้้ของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีคี วามเสี่่ย� งด้้านเครดิิตที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�
ข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ ในอดีีตและการคาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจของกลุ่่�มบริิษััทอาจไม่่ได้้บ่่งบอกถึึงการ
ผิิดสััญญาของลููกค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในอนาคต
มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�รัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ที่่�ไม่่มีีการซื้้�อขายในตลาดและไม่่สามารถหา
ราคาได้้ในตลาดซื้้�อขายคล่่อง ฝ่่ายบริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว โดยใช้้
เทคนิิคและแบบจำำ�ลองการประเมิินมููลค่่า ซึ่่�งตััวแปรที่่�ใช้้ในแบบจำำ�ลองได้้มาจากการเทีียบเคีียงกัับตััวแปรที่่�มีีอยู่่�ในตลาด โดยคำำ�นึึง
ถึึงความเสี่่�ยงทางด้้านเครดิิต สภาพคล่่อง ข้้อมููลความสััมพัันธ์์ และการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินในระยะยาว
ทั้้�งนี้้ก� ารเปลี่่�ยนแปลงของสมมติิฐานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับตััวแปรที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ อาจมีีผลกระทบต่่อมููลค่่ายุุติธรร
ิ มที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดง
ฐานะการเงิิน และการเปิิดเผยลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่อ� มราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ และค่่าตััดจำำ�หน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณ
อายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งาน (ถ้้ามีี) และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารจะต้้องพิิจารณาการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนหากมีี
ข้้อบ่่งชี้้� และบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กลุ่่�มบริิษัทั รัับรู้้�สินิ ทรััพย์ภ์ าษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีซึ่ง่� คำำ�นวณขึ้้น� จากผลแตกต่่างชั่่ว� คราว ณ วัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงานระหว่่างฐาน
ภาษีีของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินกัับราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะมีี
กำำ�ไรทางภาษีีจากการดำำ�เนิินงานในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้นั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้อง
ประมาณการว่่าบริิษััทควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใดโดยพิิจารณาถึึงกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่า
จะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้สิ� นิ ตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานประมาณขึ้้น� ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่ง่� ต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐาน
ต่่างๆ ในการประมาณการ เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้น� เงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะและปััจจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องในเชิิงประชากรศาสตร์์
เป็็นต้้น
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิิชาชีีพบัญั ชีีได้้ประกาศใช้้แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี เรื่อ่� ง มาตรการผ่่อนปรนชั่่ว� คราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่อ� รองรัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� ลดผลกระทบในบางเรื่อ�่ ง
จากการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับ และเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในวิิธีีปฏิิบััติิทางบััญชีีในช่่วงเวลาที่่�ยัังมีี
ความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีดัังกล่่าวได้้ประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2563 และมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับการจััดทำำ�
งบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีรอบระยะเวลาสิ้้�นสุุดในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ในระหว่่างไตรมาสที่่� 1 - 3 ของปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทเลืือกใช้้มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีี คืือ
เลืือกที่่�จะไม่่นำำ�สถานการณ์์ COVID-19 มาถืือเป็็นข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 36 เรื่่�องการด้้อยค่่า
ของสิินทรััพย์์
เลืือกที่่�จะไม่่นำำ�ข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้้วััดมููลค่่าของผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ในกรณีีที่่�กลุ่่�มบริิษััทใช้้วิิธีีการอย่่างง่่ายในการวััดมููลค่่าของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทได้้ประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ จากความไม่่แน่่นอนของ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 แล้้ว ดัังนั้้�น ในการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 กลุ่่�มบริิษััทจึึงพิิจารณายกเลิิกการถืือปฏิิบััติิตามมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีสำำ�หรัับทุุกเรื่�่อง
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทได้้เคยถืือปฏิิบััติิในช่่วงที่่�ผ่่านมา โดยไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท

6.	รายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ ต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่่าย ส่่วนหนึ่่�งของบริิษััทเกิิดจากรายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน บุุคคล
หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของบริิษััท หรืือสามารถควบคุุมบริิษััททั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม หรืือมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญในการตััดสิินใจด้้านการเงิินหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ลัักษณะของความสััมพัันธ์์กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเป็็นดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

กรมโรงงานอุุตสาหกรรม

หน่่วยงานรััฐบาล

ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์
(เอเซีีย) จำำ�กััด

หน่่วยงานรััฐบาล
ซื้้�อ ขาย และพััฒนาที่่�ดิินหรืืออสัังหาริิมทรััพย์์
ประกอบกิิจการโรงงานกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรม

ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย

บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด

ประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน และการผลิิต
และจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน
ประกอบกิิจการโรงงาน Pretreatment น้ำำ��เสีียชุุบโลหะ
ให้้บริิการขนส่่งและขนถ่่ายสิินค้้าในประเทศ

บริิษััทย่่อย

บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด

บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นกรรมการของบริิษััทดัังกล่่าว
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ชื่่�อบริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริิษััท ไอพลััส พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ซื้้�อและขายที่่�ดิินหรืืออสัังหาริิมทรััพย์์

คุุณอััศวิิน วิิภููศิิริิ
คุุณกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�
คุุณพสุุ โลหารชุุน

-

คุุณบุุริินทร์์ อมรพิิชิิต

-

คุุณอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภููศิิริิ
คุุณสมยศ แสงสุุวรรณ
คุุณประกอบ วิิวิิธจิินดา
คุุณทองชััย ชวลิิตพิิเชฐ

-

ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการเป็็นบุุคคลในครอบครััว
เดีียวกัันกัับกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(เป็็นกรรมการบริิษัทั จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2562)
กรรมการ
(เป็็นกรรมการบริิษัทั จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2562)
บุุคคลในครอบครััวเดีียวกัันกัับกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(เป็็นกรรมการบริิษัทั จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2562)

การกำำ�หนดราคาสำำ�หรัับแต่่ละรายการอธิิบายได้้ดัังต่่อไปนี้้�
นโยบายการคิิดราคา

รายการ
รายได้้อื่่�น

ราคาตามสััญญา

ต้้นทุุนบริิการ
ค่่าเช่่าและค่่าสิิทธิิการดำำ�เนิินงาน
ค่่าเช่่า
ค่่าที่่�ปรึึกษา
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ซื้้�อและขายสิินทรััพย์์

ราคาตามสััญญา
ราคาตามสััญญา
ราคาตามสััญญา
ราคาตามสััญญา
ราคาตามสััญญา
ราคาที่่�ใกล้้เคีียงกัับราคาตลาด

รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ
2562 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
รายได้้อื่่�น
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
ต้้นทุุนบริิการ
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
ค่่าเช่่าและค่่าสิิทธิิการดำำ�เนิินงาน
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ค่่าเช่่า
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไอ พลััส พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
ค่่าที่่�ปรึึกษา
	คุุณกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�
	คุุณพสุุ โลหารชุุน
	คุุณสมยศ แสงสุุวรรณ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

-

-

797

747

56,020

71,418

56,020

71,418

-

5,245
2,849

-

5,245
2,849

3,497
608

5,056
-

3,497
-

5,056
-

840
480

630
480

840
-

630
-

175

176
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
คุุณประกอบ วิิวิิธจิินดา
คุุณทองชััย ชวลิิตพิิเชฐ
คุุณอิิทธิิฤทธิ์์� วิิภููศิิริิ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
ซื้้�อสิินทรััพย์์ถาวร
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
ขายสิินทรััพย์์ถาวร
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

600
1,120

450
800

600
1,120

450
800

1,801
-

1,733
-

1,801
1,633

1,733
-

3,600

-

3,600

-

-

3,397

-

3,397

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�สำำ�คััญ
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

7,190
125
7,315

7,835
333
8,168

7,190
125
7,315

7,835
333
8,168

ยอดคงเหลืือที่่�เกิิดจากรายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ลููกหนี้้�อื่่�น
บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
รวม
เงิินมััดจำำ�การเช่่า/เงิินประกััน
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไอ พลััส พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

567
22
589

-

7
220
3
567
22
819

161
161

15
2,000
160
2,175

15
2,000
2,015

15
2,000
2,015

15
2,000
2,015
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(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
บริิษััท อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์ (เอเซีีย) จำำ�กััด
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
บริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
คุุณกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์�
คุุณประกอบ วิิวิิธจิินดา
รวม
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
รวม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

49
548
6,682
630
450
8,359

2,322
545
11,611
14,478

1,323
49
548
6,682
630
450
9,682

2,322
545
11,611
14,478

18,670
11,944
30,614

-

18,670
11,944
30,614

-

32,262
13,401
45,663

-

32,262
13,401
45,663

-

บริิษััทมีีสััญญาที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�ทำำ�ขึ้้�นกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน มีีดัังนี้้�
ก) บริิษััทตกลงทำำ�สััญญาจ้้างขนย้้ายกากของเสีียกัับบริิษััท เจนเนอรอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (“ผู้้�รัับจ้้าง”) โดยผู้้�รัับจ้้างตกลงรัับจ้้าง
ขนส่่งกากของเสีียเพื่่�อนำำ�ไปทำำ�การบำำ�บััด ณ สถานที่่�ทำำ�การของบริิษััท ซึ่่�งผู้้�รัับจ้้างต้้องจััดหารถที่่�ใช้้งานพร้้อมพนัักงานขัับรถ
ตามที่่�บริิษััทกำำ�หนด ทั้้�งนี้้�บริิษััทจ่่ายค่่าจ้้างตามปริิมาณกากของเสีียที่่�จััดเก็็บได้้จริิงตามหลัักฐานใบกำำ�กัับการขนส่่ง สััญญา
ดัังกล่่าวมีีกำำ�หนดเวลา 3 ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ข) บริิษัทั ตกลงต่่อสััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิทิ ธิิการการดำำ�เนิินงานศููนย์์บริิการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม (แสมดำำ�) รวมทั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั
และพััฒนาเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่ง่� แวดล้้อม จัังหวััดราชบุุรีกัี บั กรมโรงงานอุุตสาหกรรมเป็็นเวลา 10 ปีี นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2559
ถึึง วัันที่่� 30 กัันยายน 2569 บริิษััทผููกพัันที่่�จะจ่่ายค่่าตอบแทนดัังนี้้� 1) ค่่าเช่่าที่่�ดิินกัับกรมธนารัักษ์์ตามอััตราที่่�กรมธนารัักษ์์
กำำ�หนด ทั้้�งนี้้อ� ยู่่�ระหว่่างการทำำ�สัญั ญา 2) ค่่าธรรมเนีียมการใช้้สิทิ ธิิเป็็นรายเดืือนตามอััตราของกากที่่�ให้้บริิการ โดยมีีการกำำ�หนด
อััตราค่่าสิิทธิิขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่า 0.2 ล้้านบาทต่่อเดืือน
นอกจากนั้้น� ตามสััญญาผู้้�เช่่าจะต้้องลงทุุนไม่่น้อ้ ยกว่่า 77 ล้้านบาท เพื่่อ� เป็็นการปรัับปรุุงและพััฒนาศููนย์์ที่่เ� ช่่า ตามแผนปรัับปรุุง
และพััฒนาที่่�ผู้้�ให้้เช่่ากำำ�หนดหรืือที่่�ผู้้�เช่่าเสนอ ซึ่่�งต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากผู้้�ให้้เช่่าก่่อนโดยทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มนั้้�น จะต้้อง
โอนให้้เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของกรมโรงงานอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งผู้้�เช่่าจะต้้องทำำ�การซ่่อมแซมและปรัับปรุุงทรััพย์์สิินให้้อยู่่�ในสภาพที่่�
ใช้้งานได้้ดีี เมื่่�อสิ้้�นสุุดระยะเวลาของสััญญาเช่่าและให้้ใช้้สิิทธิิการดำำ�เนิินงาน
ค) บริิษัทั ตกลงทำำ�สัญั ญาเช่่าที่่�ดินิ กัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย 3 ฉบัับ โดยมีีระยะเวลาเช่่า 30 ปีี จนถึึงเดืือนพฤษภาคม
2569 เดืือนสิิงหาคม 2569 และเดืือนมีีนาคม 2574 บริิษััทต้้องจ่่ายค่่าเช่่าในอััตราที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา

177

178
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7. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
เงิินสด
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

166
162,696
162,862

136
172,085
172,221

141
70,503
70,644

129
81,847
81,976

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีเงิินฝากออมทรััพย์์ ซึ่่�งมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.05 - 0.55 ต่่อปีีและ 0.38 - 0.75
ต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: ร้้อยละ 0.05 - 0.13 และ 0.38 ต่่อปีีตามลำำ�ดัับ)

8.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ลููกหนี้้�อื่่�น-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น-กิิจการอื่่�น
ลููกหนี้้�การค้้า
รายได้้ค้้างรัับ
รวม
หััก	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(2562:ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)
สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินทดรองจ่่าย
อื่่�นๆ
รวม
หััก	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(2562:ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)
สุุทธิิ
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

589

-

819

161

25,180
8,622
33,802

31,542
15,757
47,299

25,180
8,622
33,802

31,542
15,757
47,299

(1,783)
32,019

(2,059)
45,240

(1,783)
32,019

(2,059)
45,240

1,480
8,992
10,472

2,094
9,722
11,816

1,474
7,244
8,718

2,094
9,529
11,623

(738)
9,734
42,342

(544)
11,272
56,512

(530)
8,188
41,026

(544)
11,079
56,480
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ลููกหนี้้�การค้้าแยกตามอายุุหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
มากกว่่า 3 เดืือน ถึึง 6 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน ถึึง 12 เดืือน
มากกว่่า 12 เดืือนขึ้้�นไป
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

16,861

20,175

16,861

20,175

7,159
10
296
854
25,180

10,195
161
62
949
31,542

7,159
10
296
854
25,180

10,195
161
62
949
31,542

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 รายได้้ค้้างรัับแยกตามอายุุของรายได้้ค้้างรัับที่่�ถึึงกำำ�หนดเรีียกเก็็บได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
มากกว่่า 3 เดืือน ถึึง 6 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน ถึึง 12 เดืือน
มากกว่่า 12 เดืือนขึ้้�นไป
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

7,782
840
8,622

14,870
887
15,757

7,782
840
8,622

14,870
887
15,757

การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม
บวก	สำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (กลัับรายการ)
หััก การตััดจำำ�หน่่ายหนี้้�สููญ (ไม่่มีีผลต่่อกำำ�ไรหรืือ ขาดทุุนสำำ�หรัับงวด)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

2,603
(68)
(14)
2,521

2,462
141
2,603

2,603
(276)
(14)
2,313

2,462
141
2,603

9.	สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
9.1 ยอดคงเหลืือตามสััญญา
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
รายได้้ที่่�ยัังไม่่ได้้เรีียกชำำ�ระ

2563

2562

1,237

-

179

180

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

9.2 การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญของสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาในระหว่่างปีีมีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 1 มกราคม
รัับรู้้�เป็็นรายได้้ในระหว่่างปีี
โอนไปลููกหนี้้�การค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2563

2562

12,370
(11,133)
1,237

-

เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2563 บริิษััท (“ผู้้�รัับจ้้าง”) ตกลงทำำ�สััญญาบริิการจััดซื้้�อและติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
บนหลัังคากัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันแห่่งหนึ่่�ง (“ผู้้�ว่่าจ้้าง”) โดยมีีมููลค่่างานตามสััญญาจำำ�นวนเงิิน 12.4 ล้้านบาท ระยะเวลาในการ
ดำำ�เนิินงานประมาณ 4 เดืือน นอกจากนี้้�บริิษััทได้้ตกลงทำำ�สััญญาซื้้�อขายระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาและสััญญา
จ้้างติิดตั้้�งแผงผลิิตไฟฟ้้าดัังกล่่าวกัับผู้้�รัับเหมาช่่วงรายหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ส่่งมอบงานให้้กัับผู้้�ว่่าจ้้างแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

10.	ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
อาคารพาณิิชย์์เพื่่�อขาย
อาคารชุุดเพื่่�อขาย
รวม
หััก	ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
สุุทธิิ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

254,193
63,565
317,758
(11,040)
306,718

298,039
80,760
378,799
(13,368)
365,431

101,909
35,564
137,473
(4,234)
133,239

123,083
38,192
161,275
(6,562)
154,713

รายการเคลื่่�อนไหวของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ซื้้�อ/โอนเข้้า
จำำ�หน่่าย
โอนไปอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
กลัับรายการค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อ/โอนเข้้า
จำำ�หน่่าย
โอนไปอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

460,834
334
(17,287)
(81,324)
2,874
365,431
109
(17,873)
(40,949)
306,718

203,886
(10,247)
(40,800)
1,874
154,713
9
(4,480)
(17,003)
133,239
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ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์มีีรายการเคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีี
ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม
บวก ตั้้�งเพิ่่�ม (กลัับรายการ) ในระหว่่างปีี
หััก โอนกลัับเนื่่�องจากขาย
โอนไปอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

13,368
(2,328)
11,040

20,290
(2,874)
(819)
(3,229)
13,368

6,562
(2,328)
4,234

11,673
(1,874)
(820)
(2,417)
6,562

กลุ่่�มบริิษััทได้้บัันทึึกค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับอาคารพาณิิชย์์และอาคารชุุดของโครงการเก่่า
ของกลุ่่�มบริิษััท โดยพิิจารณาจากมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ซึ่่�งใช้้วิิธีีเปรีียบเทีียบมููลค่่าตลาด (Market
Comparison Approach) และวิิธีีสมมติิการพััฒนาหรืือการหาส่่วนที่่�เหลืือ (The Hypothetical development or residual valuation)
เป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณากำำ�หนดมููลค่่าทรััพย์์สิิน

11.	สิินค้้าคงเหลืือ
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
วััตถุุดิิบ
วััสดุุสิ้้�นเปลืือง
สิินค้้าระหว่่างผลิิต
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
สุุทธิิ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

11,854
5,208
1,200
225
18,487
(7,998)
10,489

4,066
4,066
(2,678)
1,388

1,200
1,200
1,200

4,066
4,066
(2,678)
1,388

รายการเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้
ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
บวก	ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
หััก	ตััดจำำ�หน่่ายค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

2,678
7,998
(2,678)
7,998

2,678
2,678

2,678
(2,678)
-

2,678
2,678

12. เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทได้้นำำ�เงิินฝากประจำำ� จำำ�นวน 0.8 ล้้านบาท ไปวางเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันการใช้้
สาธารณููปโภค
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100
100
100
100

100
100
100

2562

100

2563

ร้้อยละการถืือหุ้้�น

200,000
14,000
14,000

530,000

2563

200,000
14,000
14,000

530,000

2562

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

200,000
14,000
14,000
758,000

530,000

2563

เงิินลงทุุน

200,000
14,000
14,000
758,000

530,000

2562

(79,893)
(14,000)
(93,893)

-

2563

(79,893)
(5,900)
(85,793)

-

2562

ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

120,107
14,000
664,107

530,000

2563

สุุทธิิ

120,107
8,100
14,000
672,207

530,000

2562

-

-

2563

-

-

2562

เงิินปัันผลรัับ

(หน่่วย: พัันบาท)

		

ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ของบริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจากทุุนจดทะเบีียนเดิิม 430 ล้้านบาท เป็็น 630 ล้้านบาท โดยการ
เพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 200 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 20,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท เรีียกชำำ�ระร้้อยละ 50 คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 100 ล้้านบาท โดยบริิษััทลงทุุนในการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวจำำ�นวน
100 ล้้านบาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2562 การเพิ่่�มทุุนของบริิษััทย่่อยไม่่มีีผลทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทย่่อยเปลี่่�ยนแปลง

บริิษััท เอเซีียพััฒนา แลนด์์ จำำ�กััด
บริิษัทั อิินดััสเทรีียล เวสต์์ เมเนจเมนท์์
(เอเซีีย) จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ รีีนิิวเอเบิ้้�ล จำำ�กััด
บริิษััท เจนโก้้ พลัังงานสะอาด จำำ�กััด
รวม

13. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

182
บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)
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14. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ชื่่�อบริิษััท
ลัักษณะธุุรกิิจ
บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด โรงงานบำำ�บััดน้ำำ��เสีียชุุบโลหะ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ
ไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)
2563
60

2562
60

มููลค่่าตามบััญชีีตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
12,872

2562
17,722

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ชื่่�อบริิษััท
บริิษััท เจนโก้้ โอตานิิ จำำ�กััด
หััก	ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของ
เงิินลงทุุน
สุุทธิิ

ลัักษณะธุุรกิิจ
โรงงานบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียชุุบโลหะ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ
ไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)
2563
60

2562
60

วิิธีีราคาทุุน

รายได้้เงิินปัันผล

2563
18,000
(5,100)

2562
18,000
-

2563
-

2562
-

12,900

18,000

-

-

บริิษััทรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

2563

2562

4,850

184

ข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทร่่วม
ข้้อมููลทางการเงิินตามที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินของบริิษััทร่่วมสรุุปได้้ดัังนี้้�
สรุุปรายการฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
(หน่่วย: พัันบาท)
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ - สุุทธิิ
สััดส่่วนเงิินลงทุุน (ร้้อยละ)
มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียของในบริิษััทร่่วม

2563

2562

4,535
17,497
(579)
21,453
60
12,872

4,699
25,198
(360)
29,537
60
17,722

183

184

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

สรุุปรายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
(หน่่วย: พัันบาท)
รายได้้
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม

2563

2562

4
(8,083)
(8,083)

41
(307)
(307)

15.	ที่่�ดิินรอการพััฒนา
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ราคาทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
ซื้้�อระหว่่างปีี
จำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

488,235
488,235

416,702
71,533
488,235

200,285
200,285

200,285
200,285

(52,930)
(52,930)
435,305

(52,930)
(52,930)
435,305

200,285

200,285

ปีี 2562
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทของบริิษััทย่่อยครั้้�งที่่� 7/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 สิิงหาคม 2562 มีีมติิอนุุมััติิให้้ดำำ�เนิินการซื้้�อที่่�ดิินเปล่่ากัับ
บุุคคลที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 3 แปลง ดัังนี้้�
1)	ที่่�ดิินเปล่่าจำำ�นวน 1 แปลง เนื้้�อที่่�รวม 28 ไร่่ 2 งาน 41.2 ตารางวา ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว จัังหวััดปทุุมธานีี เป็็นจำำ�นวน
เงิิน 68.5 ล้้านบาท บริิษััทจ่่ายชำำ�ระค่่าที่่�ดิินเมื่่�อวัันที่่� 23 สิิงหาคม 2562 และโอนกรรมสิิทธิ์์�แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2562
2)	ที่่�ดิินเปล่่าจำำ�นวน 2 แปลง เนื้้�อที่่�รวม 100 ตารางวา ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี เป็็นจำำ�นวนเงิิน 3.0 ล้้านบาท
บริิษััทจ่่ายชำำ�ระค่่าที่่�ดิินเมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2562 และโอนกรรมสิิทธิ์์�แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน 2562
บริิษััทได้้จััดให้้ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระทำำ�การประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของที่่�ดิินรอการพััฒนาโดยใช้้วิิธีีเปรีียบเทีียบมููลค่่าตลาด (Market
Comparison Approach) เป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณากำำ�หนดมููลค่่าทรััพย์์สิิน โดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระได้้ประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของ
ที่่�ดิินรอการพััฒนาดัังกล่่าวสููงกว่่ามููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทได้้จดจำำ�นองที่่�ดิินรอการพััฒนา จำำ�นวน 8 แปลง เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันวงเงิินกู้้�ยืืมระยะ
สั้้�นและวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวกัับสถาบัันการเงิินในประเทศสองแห่่ง โดยมีีมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีจำำ�นวนเงิินรวม 131.3 ล้้านบาท
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16. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ราคาทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
รายการโอนเข้้า/ (ออก)
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
รายการโอนเข้้า/ (ออก)
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

อาคารพาณิิชย์์ ให้้เช่่า

ห้้องชุุดให้้เช่่า

อพาร์์ทเมนท์์ ให้้เช่่า

รวม

5,005
53,817
58,822
40,096
(7,684)
91,234

27,507
27,507
853
(2,476)
25,884

82,010
82,010
82,010

87,015
81,324
168,339
40,949
(10,160)
199,128

-

11,140
4,700
15,840
7,027
(269)
22,598
152,499
176,530
216,824

41
695
-

-

736
2,173
(166)
2,743

528
1,377
(103)
1,802

11,099
3,477
14,576
3,477
18,053

58,086
88,491
108,068

26,979
24,082
26,806

67,434
63,957
81,950

528

185

186

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
รายการโอนเข้้า (ออก)
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
รายการโอนเข้้า (ออก)
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

อาคารพาณิิชย์์ ให้้เช่่า

ห้้องชุุดให้้เช่่า

รวม

1,226
14,072
15,298
17,003
32,301

26,728
26,728
(843)
25,885

1,226
40,800
42,026
17,003
(843)
58,186

27
228
255
697
952

514
514
1,328
(40)
1,802

27
742
769
2,025
(40)
2,754

15,043
31,349
34,168

26,214
24,083
26,806

41,257
55,432
60,974

กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้ค่่าเช่่าสำำ�หรัับอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนให้้แก่่กิิจการอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
จำำ�นวน 11.2 ล้้านบาท และ 7.4 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: 2.8 ล้้านบาท และ 1.3 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)
มููลค่่ายุุติธรร
ิ มประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ โดยใช้้วิธีิ เี ปรีียบเทีียบราคาตลาด วิิธีสี มมติิฐานการพััฒนาหรืือการหาส่่วนที่่�เหลืือและ
วิิธีต้ี น้ ทุุน ซึ่ง�่ การวััดมููลค่่ายุุติธรร
ิ มของอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่่อ� การลงทุุนถููกจััดลำำ�ดับั ชั้้น� การวััดมููลค่่ายุุติธรร
ิ มในระดัับที่่� 3 ซึ่่ง� เป็็นการใช้้
ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทประเมิินมููลค่่า
ยุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนเป็็นประจำำ�ทุุก 2 ปีี

ราคาทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
รายการโอนเข้้า (ออก)
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
รายการโอนเข้้า (ออก)
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและผลขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

17.	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

184,034
125
1,137
185,296
659
185,955

83,871
8,806
92,677
8,961
18,125
119,763

260,833
255
2,050
263,138
168
263,306

176,762
4,195
180,957
4,444
185,401

ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุง
อาคารและ
ที่่�ดิินเช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

282,264
6,606
23,543
(17)
312,396
7,605
1,820
(3,459)
318,362

384,750
6,279
(34)
390,995
14,458
17
(3,557)
401,913

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

35,819
2,409
(67)
38,161
1,571
(366)
39,366

40,505
490
(69)
40,926
327
(250)
41,003

เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

งบการเงิินรวม

23,048
2,087
(1,800)
23,335
2,048
(1,258)
24,125

27,512
4,586
(1,800)
30,298
(2,337)
27,961

ยานพาหนะ

33,290
1,197
34,487
1,104
35,591

43,213
43,213
56
43,269

คอนเทนเนอร์์

-

2,847
2,473
(3,187)
(1,710)
423
199
(557)
(65)
-

งานระหว่่างก่่อสร้้าง

635,054
25,300
23,543
(1,884)
682,013
25,733
19,945
(5,083)
722,608

943,694
14,208
(3,613)
954,289
15,699
(372)
(6,209)
963,407

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)
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ราคาทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
รายการโอนเข้้า (ออก)
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
รายการโอนเข้้า (ออก)
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาที่่�รวมอยู่่�ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
2562
2563
92,619
66,192

260,833
255
2,050
263,138
168
263,306

184,034
126
1,137
185,297
311
185,608

อาคารและ
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุง
ที่่�ดิินเช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

82,181
77,905

อาคารและ
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุง
ที่่�ดิินเช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

384,750
6,279
(34)
390,995
4,151
17
(3,557)
391,606

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

78,599
83,551

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

(2,337)
25,012

24,163
3,186
27,349

ยานพาหนะ

-

43,270

43,214
43,214
56

คอนเทนเนอร์์

-

8,726
7,678

คอนเทนเนอร์์

-

งานระหว่่างก่่อสร้้าง
2,276
2,473
(3,187)
(1,140)
422
200
(557)
(65)

25,300
25,733

272,276
240,799

รวม

934,640
12,804
(1,236)
946,208
5,033
(372)
(6,209)
944,660

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)

423
-

งานระหว่่างก่่อสร้้าง

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

(250)
35,858

35,370
485
(62)
35,793
315

เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

6,963
3,836

ยานพาหนะ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2,765
1,637

เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

งบการเงิินรวม

(หน่่วย: พัันบาท)
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ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและผลขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาที่่�รวมอยู่่�ในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
2562
2563
83,871
8,806
92,677
8,614
18,125
119,416
92,620
66,192

176,762
4,194
180,956
4,444
185,400

82,182
77,906

ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุง
อาคารและ
ที่่�ดิินเช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

78,598
76,950

282,264
6,606
23,543
(16)
312,397
5,718
(3,459)
314,656

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

2,164
1,530

32,229
1,462
(62)
33,629
1,087
(388)
34,328

เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

4,732
2,153

21,077
1,540
22,617
1,500
(1,258)
22,859

ยานพาหนะ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

8,727
7,679

33,290
1,197
34,487
1,104
35,591

คอนเทนเนอร์์

422
-

-

งานระหว่่างก่่อสร้้าง

23,805
22,467

269,445
232,410

629,493
23,805
23,543
(78)
676,763
22,467
18,125
(5,105)
712,250

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

ในปีี 2563 อาคารโรงงานและเครื่่อ� งจัักรบางส่่วนของกลุ่่�มบริิษัทั เกิิดข้้อบ่่งชี้้ก� ารด้้อยค่่า กลุ่่�มบริิษัทั จึึงแต่่งตั้้ง� ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระเพื่่อ�
ทำำ�การทดสอบการด้้อยค่่าของอาคารโรงงานและเครื่่�องจัักรดัังกล่่าว ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระประเมิินมููลค่่าโดยใช้้วิิธีีคิิดต้้นทุุน (Cost
Approach) เป็็นผลทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทั รัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเป็็นจำำ�นวนเงิิน 19.9 ล้้านบาท (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: 18.1 ล้้านบาท)
ซึ่่�งแสดงอยู่่�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ทั้้�งนี้้�การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมดัังกล่่าวถููกจััดลำำ�ดัับชั้้�นการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 3
ค่่าเสื่่�อมราคาแสดงรายการรวมในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

17,693
8,040
25,733

16,293
9,007
25,300

15,590
6,877
22,467

16,293
7,512
23,805

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ส่่วนหนึ่่�งของอาคารและอุุปกรณ์์ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�คิิดค่่าเสื่่�อมราคาเต็็มมููลค่่าแต่่ยัังคงใช้้งาน
อยู่่�มีีราคาทุุน 355.6 ล้้านบาท และ 349.4 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: 349.6 ล้้านบาท และ 347.8 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิ่่�งปลููกสร้้างและเครื่่�องจัักรที่่�ศููนย์์กำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมมาบตาพุุดและที่่�ดิินและอาคารของ
สำำ�นักั งานใหญ่่ของบริิษัทั ได้้จดทะเบีียนจำำ�นองเพื่่อ� เป็็นประกัันวงเงิินหนัังสืือค้ำำ�ปร
� ะกัันกัับธนาคารในประเทศแห่่งหนึ่่ง� โดยมีีมูลู ค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว มีีจำ�ำ นวนเงิินประมาณ 14.6 ล้้านบาท และ 17.5 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

18.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

2563

2562

3,215

2,529

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นประกอบด้้วย
ตราสารทุุนที่่�เป็็นหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาด
ณ วัันต้้นปีี
บวก การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันสิ้้�นปีี

2563

2562

2,529
686
3,215

3,273
(744)
2,529

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั รัับรู้้�รายการเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�เป็็นหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดด้้วยวิิธีมูี ลู ค่่ายุุติธรร
ิ ม
และจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น-หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
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มููลค่่ายุุติิธรรม
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนถููกจััดลำำ�ดัับชั้้�น การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 1 ซึ่่�งเป็็นราคาเสนอซื้้�อขาย
ในตลาดที่่�มีสี ภาพคล่่องและบริิษัทั สามารถเข้้าถึึงตลาดนั้้น� ณ วัันที่่�วัดั มููลค่่า ในระหว่่างงวดไม่่มีกี ารโอนรายการระหว่่างลำำ�ดับั ชั้้น� ของ
มููลค่่ายุุติิธรรม

19.	ต้้นทุุนในการเตรีียมหลุุมฝัังกลบ
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรวมอยู่่�ในต้้นทุุนขายและบริิการ

2563

2562

174,281
311
174,592

155,236
19,045
174,281

127,047
1,307
128,354
46,238
1,307

126,167
880
127,047
47,234
880

ต้้นทุุนหลุุมฝัังกลบของบริิษัทั ประกอบด้้วยต้้นทุุนหลุุมฝัังกลบกากอุุตสาหกรรมอัันตรายและกากอุุตสาหกรรมไม่่อันั ตราย ซึ่่ง� หลุุมฝัังกลบ
กากอุุตสาหกรรมไม่่อัันตรายได้้เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินงานในระหว่่างปีี 2562 ทั้้�งนี้้�หลุุมฝัังกลบดัังกล่่าว ได้้รวมประมาณการหนี้้�สิินการปิิด
หลุุมฝัังกลบ ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นจริิงเมื่่�อหลุุมฝัังกลบได้้ใช้้งานเสร็็จสิ้้�นซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีจำำ�นวน 53.1 ล้้านบาท
และ 53.0 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีการทบทวนประมาณการหนี้้�สิินดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

20. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วย
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
กิิจการอื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินประกัันผลงาน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

6,682
1,677
8,359

11,883
2,595
14,478

6,682
3,000
9,682

11,883
2,595
14,478

9,128
8,998
2,297
9,482
29,905
38,264

8,155
8,169
2,290
19,402
38,016
52,494

9,128
6,888
1,000
8,019
25,035
34,717

8,155
7,979
1,127
17,392
34,653
49,131
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21. เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
(หน่่วย: พัันบาท)
เงิินกู้้�

วงเงิินกู้้�
(ล้้านบาท)

อััตรา
ดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)

1
2

74.0
60.5

MLR-0.5
MLR-0.5

รวม
หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สุุทธิิ

งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

24,173
18,229
42,402
(26,764)
15,638

39,922
27,847
67,769
(25,090)
42,679

เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤษภาคม 2559 บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาเงิินกู้้�ยืืมกัับสถาบัันการเงิินในประเทศแห่่งหนึ่่�งจำำ�นวนเงิินรวม 134.5 ล้้านบาท
เพื่่�อใช้้ในการก่่อสร้้างอาคารโรงงานและเครื่่�องจัักร อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ MLR - 0.5 ต่่อปีี กำำ�หนดชำำ�ระคืืนเป็็นระยะเวลา 72 งวด
และ 96 งวด และค้ำำ��ประกัันโดยที่่�ดิินรอการพััฒนาตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 15 รวมทั้้�งบริิษััทต้้องปฏิิบััติิตาม
เงื่่�อนไขทางการเงิินบางประการที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา เช่่น การดำำ�รงอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนในอััตราไม่่เกิิน 2 : 1 ทั้้�งนี้้�บริิษััท
เบิิกเงิินกู้้�ยืืมเต็็มวงเงิินแล้้ว
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินมีีรายการเคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
หััก จ่่ายชำำ�ระคืืน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2563

2562

67,769
(25,367)
42,402

91,354
(23,585)
67,769

22.	สััญญาเช่่า
กลุ่่�มบริิษััทในฐานะผู้้�เช่่า
กลุ่่�มบริิษััททำำ�สััญญาเช่่าสิินทรััพย์์เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท สััญญาเช่่าที่่�มีีสาระสำำ�คััญอธิิบายในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินข้้อ 6
(ก)	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
รายการเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคาร เครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์
มููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี (หมายเหตุุ 4)
มููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
มููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

30,448
30,448
(3,992)
26,456

14,021
14,021
(2,077)
11,944

รวม
44,469
44,469
(6,069)
38,400
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(ข) หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หััก ดอกเบี้้�ยจ่่ายรอตััดบััญชีี
รวม
หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สุุทธิิ

2563

2562

69,782
(9,307)
60,475
(13,771)
46,704

290
(12)
278
(256)
22

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทมีีหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยมีีรายละเอีียดของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายชำำ�ระดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

มููลค่่าปััจจุุบัันของ ผลรวมของ
มููลค่่าปััจจุุบัันของ
ผลรวมของ
จำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่� ดอกเบี้้�ยจ่่ายรอ จำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ�� จำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่� ดอกเบี้้�ยจ่่ายรอ จำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��
ที่่�ต้้องจ่่าย
ที่่�ต้้องจ่่าย
ต้้องจ่่าย
ตััดบััญชีี
ต้้องจ่่าย
ตััดบััญชีี
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
แต่่ไม่่เกิินห้้าปีี
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระเกิินกว่่าห้้าปีี
รวม

16,244
40,689
12,849
69,782

(2,473)
(5,808)
(1,026)
(9,307)

13,771
34,881
11,823
60,475

268
22
290

(12)
(12)

256
22
278

(ค) ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(หน่่วย: พัันบาท)
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

6,069
2,651
4,268
178

6,069
2,651
3,660
178

(ง) กลุ่่�มบริิษัทั มีีกระแสเงิินสดจ่่ายทั้้ง� หมดของสััญญาเช่่าสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 12.5 ล้้านบาท (งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ: 11.8 ล้้านบาท)
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

23. ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
บริิษััทจ่่ายค่่าชดเชยผลประโยชน์์หลัังออกจากงานและบำำ�เหน็็จ ตามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้้ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณ และผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นแก่่พนัักงานตามสิิทธิิและอายุุงาน
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานเงิินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

2563
7,530

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562
10,010

2563
7,210

2562
9,658

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์พนัักงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ
2562 มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน ณ วัันที่่� 1 มกราคม
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ต้้นทุุนบริิการในอดีีต
ผลประโยชน์์เมื่่�อเลิิกจ้้าง
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์พนัักงานที่่�จ่่ายในปััจจุุบััน
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

10,010

7,403

9,658

7,208

786
147
7,395

861
260
1,575
-

746
142
7,262

831
255
1,571
-

173
151
(11,132)
7,530

1,383
824
(2,145)
(151)
10,010

165
146
(10,909)
7,210

1,355
808
(2,219)
(151)
9,658

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีประมาณการกระแสเงิินสดของการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
ภายใน 1 ปีีข้้างหน้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานในงบการเงิินรวม
ประมาณ 9 ปีี - 21 ปีี และงบการเงิินเฉพาะกิิจการประมาณ 13 ปีี
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ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตามหลัักการคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ณ วัันที่่�รายงาน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ
2562 มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

อััตราคิิดลด
อััตราเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน
อััตราการเหมุุนเวีียนพนัักงาน
อััตรามรณะ

2563

2562

(ร้้อยละ)
1.50, 1.17, 1.82
4.00
5.73-34.38
(ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุพนัักงาน)
100 (ตารางมรณะไทยปีี 2560)

(ร้้อยละ)
1.71, 1.50, 2.09
4.00
5.78-34.38
(ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุพนัักงาน)
100 (ตารางมรณะไทยปีี 2560)

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
อััตราคิิดลด
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20 ของสมมติิฐานหลััก
ลดลงร้้อยละ 20 ของสมมติิฐานหลััก

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

(771)
887

(1,007)
1,167

(747)
858

(978)
1,133

827
(736)

1,096
(967)

800
(712)

1,064
(940)

(981)
1,167

(1,297)
1,567

(948)
1,126

(1,257)
1,516

24. ประมาณการหนี้้�สิินการปิิดหลุุมฝัังกลบ
รายการเคลื่่�อนไหวของประมาณการหนี้้�สิินการปิิดหลุุมฝัังกลบ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม
ประมาณการหนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�น
จ่่ายชำำ�ระประมาณการหนี้้�สิิน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2563

2562

52,976
135
53,111

34,000
18,976
52,976
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

25.	ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นและสำำ�รองตามกฎหมาย
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
ตามบทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีีที่่�บริิษััทเสนอขายหุ้้�นสููงกว่่ามููลค่่าหุ้้�น
ที่่�จดทะเบีียนไว้้ บริิษััทต้้องนำำ�ค่่าหุ้้�นส่่วนเกิินนี้้�ตั้้�งเป็็นทุุนสำำ�รอง (“ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น”) บััญชีีทุุนสำำ�รองนี้้�จะนำำ�ไปจ่่ายเป็็นเงิินปัันผล
ไม่่ได้้
สำำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริิษััทต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี ส่่วนหนึ่่�งไว้้
เป็็นทุุนสำำ�รอง (“สำำ�รองตามกฎหมาย”) ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วยขาดทุุนสะสม (ถ้้ามีี) จนกว่่าสำำ�รองจะมีี
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท สำำ�รองตามกฎหมายไม่่สามารถนำำ�มาจ่่ายปัันผลได้้

26.	รายได้้อื่่�น
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
รายได้้ค่่าเช่่า
รายได้้จากการขายเศษซาก
กำำ�ไรจากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์ถาวร
ดอกเบี้้�ยรัับ
รายได้้อื่่�น
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

11,187
1,863
4,687
378
425
12,511
31,051

7,395
2,345
1,003
4,586
15,329

2,794
797
247
378
171
10,196
14,583

1,336
747
453
2,048
4,584

27.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่่�งจำำ�แนกตามลัักษณะได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์
ซื้้�อสิินค้้าและค่่าแรงผู้้�รัับเหมา
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินค้้าคงเหลืือ
ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าเสื่่อ� มราคาและรายจ่่ายตััดบััญชีี
หนี้้สู� ญู และหนี้้ส� งสััยจะสููญ (กลัับรายการ)
ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
(กลัับรายการ)
ขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของอาคารและเครื่่�องจัักร
ค่่าขนส่่ง

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

31,561
25,727
(17,286)
71,348
7,315
40,752
(51)

17,287
79,020
8,168
31,771
141

5,262
11,042
64,392
7,315
32,463
(259)

10,247
73,915
8,168
26,318
141

7,998
19,946
56,665

(2,873)
23,543
71,443

13,200
18,126
56,665

(1,874)
5,900
23,543
71,443
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(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ค่่าสารเคมีี วััสดุุสิ้้�นเปลืืองและค่่าวิิเคราะห์์
ค่่าเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวม

2563
33,737
6,554
38,979
323,245

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562
35,850
14,658
48,847
327,855

2563
33,141
5,946
31,676
278,969

2562
35,850
14,658
39,461
307,770

28. ภาษีีเงิินได้้
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน :
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิดผลแตกต่่างชั่่�วคราว
และการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

-

-

-

-

(1,712)
(1,712)

229
229

(1,918)
(1,918)

222
222

รายการกระทบยอดเพื่่�อหาอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2563
อััตราภาษีี (ร้้อยละ)
ขาดทุุนทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
จำำ�นวนภาษีีตามอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
รายจ่่ายที่่�ไม่่ถืือเป็็นรายจ่่ายทางภาษีี
ผลขาดทุุนสะสมใช้้ไป
ผลขาดทุุนปััจจุุบัันที่่�ไม่่รัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ผลกระทบจากรายการตััดบััญชีีในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีปััจจุุบััน
การเปลี่่�ยนแปลงของผลแตกต่่างชั่่�วคราว
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

2562
จำำ�นวนเงิิน

อััตราภาษีี (ร้้อยละ)

(46,036)
20

-

9,207
(970)
(5,465)
798
(3,634)
64
(1,712)
(1,712)

จำำ�นวนเงิิน
(35,042)

20

-

7,008
(37)
(5,035)
(1,936)
229
229
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(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
อััตราภาษีี (ร้้อยละ)
ขาดทุุนทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

2562
จำำ�นวนเงิิน

อััตราภาษีี (ร้้อยละ)

จำำ�นวนเงิิน

(44,418)

จำำ�นวนภาษีีตามอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รายจ่่ายที่่�ไม่่ถืือเป็็นรายจ่่ายทางภาษีี
ผลขาดทุุนปััจจุุบัันของบริิษััทที่่�ไม่่รัับรู้้�เป็็น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีปััจจุุบััน
การเปลี่่�ยนแปลงของผลแตกต่่างชั่่�วคราว
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

20

(36,083)

8,884
(5,753)
(3,131)
(1,918)
(1,918)

-

20

7,217
(6,228)
(989)
222
222

-

จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่�่นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเกี่่�ยวข้้องกัับ (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณ
การตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยสำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์
พนัักงาน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

65

12

62

(11)

ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) รายได้้ใน
1 มกราคม
2562

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
วััสดุุคงเหลืือ
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
อื่่�นๆ
รวม

384
536
1,416
1,480
1,239
5,055

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

28
(103)
509
(205)
229

กำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

31 ธัันวาคม
2562

12
12

412
536
1,313
2,001
1,034
5,296

ผลสะสม
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) รายได้้ใน
จากการ
เปลี่่�ยนแปลง
กำำ�ไรหรืือ
กำำ�ไรขาดทุุน
นโยบายบััญชีี
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

2,904
2,904

(55)
(536)
(466)
(561)
(128)
34
(1,712)

65
65

31 ธัันวาคม
2563

357
847
1,505
2,776
1,068
6,553
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(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) รายได้้ใน
1 มกราคม
2562

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
วััสดุุคงเหลืือ
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
อื่่�นๆ
รวม

384
536
1,416
1,441
944
4,721

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

28
(103)
501
(204)
222

กำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

31 ธัันวาคม
2562

(11)
(11)

412
536
1,313
1,931
740
4,932

ผลสะสม
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) รายได้้ใน
จากการ
เปลี่่�ยนแปลง
กำำ�ไรหรืือ
กำำ�ไรขาดทุุน
นโยบายบััญชีี
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

2,904
2,904

(55)
(536)
(466)
(551)
(128)
(182)
(1,918)

31 ธัันวาคม
2563

62
62

357
847
1,442
2,776
558
5,980

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีี ซึ่่�งไม่่ได้้นำำ�ไปรวมในการคำำ�นวณสิินทรััพย์์ภาษีี
เงิินได้้รอการตััดบััญชีี เพื่่�อรัับรู้้�ในงบแสดงฐานะทางการเงิินตามงบการเงิินรวมจำำ�นวน 270.6 ล้้านบาท และ 214.2 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ และงบการเงิินเฉพาะกิิจการจำำ�นวน 192.5 ล้้านบาท และ 174.3 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากความไม่่แน่่นอนที่่�จะใช้้
ประโยชน์์ทางภาษีีจากรายการดัังกล่่าวในอนาคต

29. ขาดทุุนต่่อหุ้้�น
ขาดทุุนต่่อหุ้้�นคำำ�นวณโดยการหารขาดทุุนสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทใหญ่่ (ไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น) ด้้วยจำำ�นวน
ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี
ขาดทุุนต่่อหุ้้�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีรายละเอีียดการคำำ�นวณดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีีส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทใหญ่่
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญโดยวิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
ขาดทุุนต่่อหุ้้�น (บาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562

2563

2562

(47,748)
1,122,298
(0.043)

(34,813)
1,122,298
(0.031)

(46,336)
1,122,298
(0.041)

(35,861)
1,122,298
(0.032)

30. เงิินปัันผล
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 26 เมษายน 2562 มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี
2561 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอััตราหุ้้�นละ 0.02 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 22.4 ล้้านบาท โดยจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 24 พฤษภาคม
2562 และจััดสรรกำำ�ไรเป็็นสำำ�รองตามกฎหมายจำำ�นวน 4.7 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวแล้้วในงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีี 2561
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บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

31.	สิิทธิิประโยชน์์จากการส่่งเสริิมการลงทุุน
บริิษััทได้้รัับส่่งเสริิมการลงทุุนตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520 ในกิิจการผลิิตเชื้้�อเพลิิงผสมจากกากอุุตสาหกรรม
ไม่่อัันตราย โดยบริิษััทได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์หลายประการซึ่่�งพอสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
ก. ได้้รัับยกเว้้นภาษีีอากรขาเข้้าสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิโดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
ข. ได้้รับั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมรวมกัันไม่่เกิินร้้อยละ 100 ของ
เงิินลงทุุนไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียนมีีกำำ�หนดเวลาแปดปีีนัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
ค. ได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�ผลขาดทุุนประจำำ�ปีีในช่่วงได้้รัับการส่่งเสริิมไปหัักออกจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังได้้รัับการส่่งเสริิม
มีีกำำ�หนดเวลาไม่่เกิิน 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�สิ้้�นสุุดสิิทธิิประโยชน์์ตามข้้อ (ข)
ในฐานะที่่�เป็็นกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน บริิษััทต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดที่่�กำำ�หนดไว้้ในบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน
ยอดรายได้้ของบริิษััทจำำ�แนกตามธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมและไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กิิจการที่่� ได้้รัับการส่่งเสริิม
รายได้้จากการขายและให้้บริิการ

2563
4,174

2562
4,551

กิิจการที่่� ไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิม
2563
202,279

2562
254,131

รวม
2563
206,453

2562
258,682

32.	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานจำำ�แนกตามส่่วนงาน
ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับรายงานภายในสำำ�หรัับใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กับั ส่่วนงานและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของส่่วนงานของผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั คืือ กรรมการบริิษัทั กลุ่่�มบริิษัทั ประกอบ
ธุุรกิจิ ในการให้้บริิการจััดการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรมจากกิิจการอุุตสาหกรรม และธุุรกิจิ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์แ์ ละธุุรกิจอื่
ิ น่� ๆ
เช่่น การให้้บริิการระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ และจำำ�หน่่ายเครื่่�องมืือทางการแพทย์์ โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจในส่่วนงานทางภููมิิศาสตร์์
ในประเทศ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้ารายใหญ่่
กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 จำำ�นวน 1 ราย เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม
38.2 ล้้านบาท และ 45.8 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งมาจากส่่วนงานให้้บริิการจััดการบำำ�บััดและกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
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ข้้อมููลรายได้้และกำำ�ไร (ขาดทุุน) ของส่่วนงานของกลุ่่�มบริิษััทสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ธุุรกิิจให้้บริิการจััดการบำำ�บััด
และกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม

รายได้้จากลููกค้้าภายนอก
รายได้้ระหว่่างส่่วนงาน
รวมรายได้้
ต้้นทุุนขายและการให้้บริิการ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ขั้้�นต้้น
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ที่่�ไม่่ได้้ปัันส่่วน
รายได้้อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วม
ขาดทุุนก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
จัังหวะเวลาในการรัับรู้้�รายได้้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง
ตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�ง
รวมรายได้้

ธุุรกิิจพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

ธุุรกิิจอื่่�น

2563

2562

2563

2562

2563

206,453
206,453
(156,220)
50,233

258,682
258,682
(184,059)
74,623

36,668
36,668
(31,561)
5,107

24,023
24,023
(17,287)
6,736

13,680
13,680
(20,926)
(7,246)

153,140
53,313
206,453

189,552
69,130
258,682

36,668
36,668

24,023
24,023

13,680
13,680

รวม
2562

-

-

2563

2562

256,801
256,801
(208,707)
48,094

282,705
282,705
(201,346)
81,359

31,051
(6,100)
(108,439)
(35,394)
(5,792)

15,329
(7,364)
(119,144)
(29,820)
(5,038)

(4,850)
(46,036)
(1,712)
(47,748)

(184)
(35,042)
229
(34,813)

203,488
53,313
256,801

213,575
69,130
282,705

201

202

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�สำำ�คััญ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินรวม
ธุุรกิิจให้้บริิการจััดการบำำ�บััด
และกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม

สิินทรััพย์์
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
ต้้นทุุนการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
สิินค้้าคงเหลืือ
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
ที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ที่่�ดิินรอการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ต้้นทุุนในการเตรีียมหลุุมฝัังกลบ
สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ได้้ปัันส่่วน
รวม
หนี้้�สิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้สิ� นิ การปิิดหลุุมฝัังกลบ
หนี้้�สิินที่่�ไม่่ได้้ปัันส่่วน
รวม

2563

2562

37,779
1,200

ธุุรกิิจพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

ธุุรกิิจอื่่�น

2563

2562

53,586
1,388

4,563
306,718
-

2,926
365,431
-

12,872
104,804
212,165
38,400
46,238

17,722
104,804
239,643
47,234

756
330,501
176,530
22,024
-

756

31,599
42,402
60,475
53,111

45,087
67,769
52,976

6,424
-

2563

รวม
2562

2563

2562

1,237
9,289

-

42,342
1,237
306,718
10,489

56,512
365,431
1,388

330,501
152,499
32,633
-

6,610
-

-

756
12,872
435,305
176,530
240,799
38,400
46,238
215,842
1,527,528

756
17,722
435,305
152,499
272,276
47,234
217,836
1,566,959

7,407
-

241
-

38,264
42,402
60,475
53,111
8,768
203,020

52,494
67,769
52,976
10,286
183,525

-
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33. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีธุรุ กรรมตราสารอนุุพัันธ์์และการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
1)	วััตถุุประสงค์์และนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััทประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น สิินทรััพย์์
ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่น� เจ้้าหนี้้ก� ารค้้าและเจ้้าหนี้้อื่� น่� เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน และหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า กลุ่่�มบริิษัทั
มีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
กลุ่่�มบริิษัทั มีีความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่� น่� เงิินฝากกัับธนาคาร และเครื่อ่� งมืือทางการเงิินอื่่น� ๆ โดย
จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�กลุ่่�มบริิษััทอาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สิินเชื่่�อคืือมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
กลุ่่�มบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงโดยใช้้นโยบายและขั้้�นตอนในการควบคุุมการให้้สิินเชื่่�ออย่่างเหมาะสม จึึงไม่่คาดว่่าจะเกิิดผลขาดทุุน
ทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทมีีการติิดตามยอดคงค้้างของลููกหนี้้�การค้้าและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และการให้้สิินเชื่่�อของกลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการกระจุุกตััวเนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทมีีฐานลููกค้้าที่่�หลากหลายและมีีจำำ�นวนมากราย
กลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาการด้้อยค่่าทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีีการแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีรููปแบบของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน และคำำ�นวณหาอััตราการตั้้�งสำำ�รองของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากอายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระสำำ�หรัับแต่่ละกลุ่่�มนั้้�นๆ การคำำ�นวณผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นึึงถึึงข้้อมููลที่่�มีีความ
สมเหตุุสมผลและสามารถสนัับสนุุนได้้ที่่มี� อี ยู่่� ณ วัันที่่�รายงานเกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์ในอดีีต สภาพการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั และการคาดการณ์์สภาวะ
เศรษฐกิิจในอนาคต โดยทั่่�วไป กลุ่่�มบริิษััทจะตััดจำำ�หน่่ายลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาออกจากบััญชีีตาม
นโยบายของกลุ่่�มบริิษััทโดยพิิจารณาตามความเหมาะสม
เครื่่�องมืือทางการเงิินและเงิินฝากธนาคาร
กลุ่่�มบริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยอดคงเหลืือกัับธนาคารและสถาบัันการเงิินตามนโยบายของกลุ่่�มบริิษััท
โดยจะลงทุุนกัับคู่่�สััญญาที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิแล้้วเท่่านั้้�น บริิษััทพิิจารณาแล้้วว่่า ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของเงิินฝากสถาบัันการเงิินและ
เครื่่�องมืือทางการเงิินไม่่สููงมากนััก เนื่่�องจากคู่่�สััญญาเป็็นธนาคารที่่�มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ซึ่่�งประเมิิน
โดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตในประเทศ
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
กลุ่่�มบริิษัทั มีีความเสี่่ย� งเกี่่ย� วกัับอััตราดอกเบี้้ย� อัันเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับเงิินฝากธนาคาร สิินทรััพย์ท์ างการเงิินอื่่น� เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบััน
การเงิิน และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทส่่วนใหญ่่มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาดหรืืออััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาด
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171,057
67,769
278

70,503
42,402
22

2563

2563

-

34,881

2563
-

2562

1 - 5 ปีี

756
-

2562
34,881

2563
-

2562

1 - 5 ปีี

-

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

11,823

2563

มากกว่่า 5 ปีี

11,823

2563

-

2562

มากกว่่า 5 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน

756
-

2562

ภายใน 1 ปีี

756
13,749

2563

81,847
756
67,769
278 13,749

2562

อััตราดอกเบี้้�ยปรัับ
ขึ้้�นลงตามอััตราตลาด

162,487
42,402
22

2562

ภายใน 1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน

1,164
56,512
52,494
-

2562

141
41,026
34,717
-

2563

129
56,480
49,131
-

2562

ไม่่มีีอััตราดอกเบี้้�ย

375
42,342
38,264
-

2563

ไม่่มีีอััตราดอกเบี้้�ย

70,644
41,026
756
34,717
42,402
60,475

2563

162,862
42,342
756
38,264
42,402
60,475

2563

รวม

รวม

2563

2562

2563
81,976 0.05 - 0.13
56,480
756
0.10
49,131
67,769 4.75 - 5.50
278 4.79 - 7.62

2562

0.38
0.10
5.50
7.62

2562

อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

(หน่่วย: พัันบาท)

172,221 0.05 - 0.55 0.38 - 0.75
56,512
756
0.10
0.10
52,494
67,769 4.75 - 5.50 5.50
278 4.79 - 7.62 7.62

2562

อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

บริิ ษั ัท บริิหารและพััฒ นาเพื่่�อการอนุุ รั ั กษ์์ สิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม จำำ�กัั ด (มหาชน)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

2563

อััตราดอกเบี้้�ยปรัับ
ขึ้้�นลงตามอััตราตลาด

งบการเงิินรวม

(หน่่วย: พัันบาท)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ สามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
สามารถแยกตามวัันที่่�ครบกำำ�หนด หรืือวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
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ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
กลุ่่�มบริิษััทมีีการติิดตามความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่อง โดยการใช้้เงิินเบิิกเกิินบััญชีี เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและสััญญาเช่่า
กลุ่่�มบริิษััทมีีความสามารถในการเข้้าถึึงแหล่่งของเงิินทุุนที่่�หลากหลายอย่่างเพีียงพอ ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
เนื่่�องจากเครื่่�องมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทจััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้�นหรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยใน
ตลาด กลุ่่�มบริิษััทจึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน

34. การบริิหารจััดการทุุน
วััตถุปร
ุ ะสงค์์หลัักของกลุ่่�มบริิษัทั ในการบริิหารจััดการทุุน คืือ การจััดให้้มีซึ่ี ง่� โครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสมและการดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� ความ
สามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
กลุ่่�มบริิษัทั บริิหารจััดการสถานะของทุุนโดยใช้้อัตร
ั าส่่วนหนี้้สิ� นิ ต่่อทุุนเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับเงื่อ่� นไขในสััญญาเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบััน
การเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงิินรวมแสดงอััตราส่่วนดัังกล่่าวเป็็นเท่่ากัับ 0.15:1 และ 0.13:1 ตามลำำ�ดัับ
(งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: 0.15:1 และ 0.13:1 ตามลำำ�ดัับ)

35. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ2562 กลุ่่�มบริิษััทมีี
1) ภาระผููกพัันรายจ่่ายฝ่่ายทุุนรวมทั้้�งสััญญาการจััดซื้้�อวััสดุุและสััญญาจ้้างผู้้�รัับเหมา เป็็นจำำ�นวน 0.9 ล้้านบาท และ 1.0 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ
2) หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการที่่�ธนาคารในประเทศได้้ออกหนัังสืือค้ำำ�ปร
� ะกัันบริิษััทซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาระผููกพัันทางปฏิิบััติิบาง
ประการตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััท ซึ่่�งประกอบด้้วย
(หน่่วย: ล้้านบาท)
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หนัังสืือค้ำำ��ประกัันสััญญาเช่่าและสััญญาการให้้บริิการบำำ�บััดกาก
หนัังสืือค้ำำ��ประกัันการใช้้สาธารณููปโภค
หนัังสืือค้ำำ��ประกัันการประมููลงานให้้บริิการกำำ�จััดกาก
รวม

2563

2562

36.7
0.8
224.0
261.5

36.8
0.8
37.6
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36. คดีีความ
สืืบเนื่่�องจากบริิษััทย่่อย 2 แห่่งได้้ดำำ�เนิินการเข้้าร่่วมประมููลโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมในรููปแบบ Feed-in Tariff ต่่อสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) ซึ่่�งเมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2559 บริิษััทย่่อยทั้้�ง 2 แห่่งไม่่ได้้รัับการคััดเลืือกตามการประกาศผล
ของกกพ. บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวจึึงได้้ยื่่�นหนัังสืือขออุุทธรณ์์และเมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม 2560 กกพ.มีีมติิยกอุุทธรณ์์ของบริิษััทย่่อย ต่่อมา
เมื่่�อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2560 บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวได้้ใช้้สิิทธิิยื่่�นหนัังสืือร้้องเรีียนต่่อประธานผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน เรื่่�องขอความเป็็นธรรม
ซึ่่�งสำำ�นัักงานผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินได้้รัับคำำ�ร้้องเรีียน และพิิจารณาสอบสวนหาข้้อเท็็จจริิง จนกระทั่่�งมีีคำำ�วิินิิจฉััยลงวัันที่่� 27 เมษายน
2561 ขอให้้ กกพ.ดำำ�เนิินการทบทวนการพิิจารณาคำำ�ร้้องและข้้อเสนอขายไฟฟ้้าและเยีียวยาความเสีียหายให้้แก่่บริิษััทย่่อยทั้้�ง 2 แห่่ง
เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2562 ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยให้้ กกพ.นำำ�โครงการโรงไฟฟ้้าของบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 1 แห่่ง เข้้าสู่่�การ
พิิจารณาร่่วมโครงการรัับซื้้อ� ไฟฟ้้าพิิเศษจากขยะอุุตสาหกรรมอีีกครั้้ง� เนื่่อ� งจากการที่่�บริิษัทั ไม่่ได้้รับั การคััดเลืือกเกิิดจากความแตกต่่าง
ในการแปลข้้อความตามเอกสารระหว่่างบริิษััทและกกพ.เท่่านั้้�น ส่่วนโครงการโรงไฟฟ้้าของบริิษััทย่่อยอีีก 1 แห่่ง ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน
ได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยให้้ยุุติิเรื่่�องร้้องเรีียน ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2562 ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินแจ้้งผลว่่า กกพ. ไม่่สามารถนำำ�โครงการ
โรงไฟฟ้้าของบริิษััทย่่อย 1 แห่่ง ดัังกล่่าวเข้้าสู่่�การพิิจารณาร่่วมโครงการได้้ ดัังนั้้�น ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินจึึงได้้ทำำ�หนัังสืือร้้องเรีียนส่่งให้้
คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) เพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไป ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการแจ้้งผลการพิิจารณาจาก กพช.
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AUDIT COMMITTEE REPORT PERFORMANCE REPORT FOR THE YEAR 2020

ATTN: SHAREHOLDERS OF GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PCL
The Board of Directors of General Environmental Conservation PCL consists of three independent directors with Mr.
Angkhani Vorasaph as the Chairman of the Audit Committee, Air Vice Marshal Kosok Prakongsap and Miss Nawarat
Anomasiri as Audit Directors.
The Audit Committee is responsible for any operations concerning verifications to ensure that the Company has the
accurate and adequate financial statements, appropriate and effective internal control and internal audit systems. In addition,
the Committee is authorized to consider the autonomy of the internal audit agency as well as the appointment, removal
and termination of the head of the internal audit agency or any other agency responsible for the internal audit. The Committee
also verifies to ensure the observance of the securities and exchange law or laws relating to the Company’s business;
considers the qualifications, independence, performance and remunerations of an auditor in order to propose the appointment,
employment termination and auditor remuneration to the Company’s Board of Directors; considers disclosure of the
Company’s information in case of any related items or items with the conflicts of interest so that such disclosure is correct
and complete; and any other operations assigned by the Company’s Board of Directors.
In the year 2020, the Audit Committee held 5 meetings to conduct its duties according to the responsibilities as
stipulated in the corporate governance of the Company as follows:
Meeting No.

Date of Meeting

No.1/2020 27 February 2020
No.2/2020
15 May 2020
No.3/2020
22 July 2020
No.4/2020 14 August 2020
No. 5/2020 13 November 2020

Mr. Angkanee Worrasap

Air Vice MarshalKhosok
Prakhongsap

Miss Nawarat Anomasiri

Attended
Attended
Attended
Attended
Attended

Attended
Attended
Attended
Attended
Attended

Attended
Attended
Attended
Attended
Attended

Audit Committee meetings are attended by the management to present information, listen to opinions and recommended
beneficial information for management in addition to using the Audit Committee’s observations for modifying operations to
be more concise than the previous year. For independence in considering information, which requires that there be a
meeting with the auditor without the management attending the meeting at least once a year, therefore in the Audit
Committee meeting No.3/2020 on 22 July 2020, the managing director did not participate in the meeting.
In 2020, the Audit Committee reviewed key issues that can be summarized as follows:
To consider financial statement accuracy, sufficiency, suitability The Audit Committee reviewed the Company’s
quarterly and annual financial statements with the management and certified public accountants to acknowledge and
discuss the opinions of the certified public accountant and issues found from reviews. The Audit Committee inquired
with the certified public accountant regarding financial statement accuracy, sufficiency and suitability of the methods
for recording accounts and the scope of information disclosure completely and sufficiently, including modifications to
significant accounting transactions and estimates with effects on financial statements, in order to ensure that financial
statement preparations are consistent with specifications of the law and ensure that accounting standards based on
generally certified accounting principles are reliable and up-to-date. The Audit Committee’s opinions are consistent
with the certified public accountant in that the aforementioned financial statement was accurately prepared in terms
of significant contents in compliance with financial report standards.
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To consider Internal Control System Sufficiency The Audit Committee has considered the internal control system
sufficiency by considering significant test results from internal auditor without any conflict or against law and government
regulations, as well as giving opinion and suggestion in any issues to increase internal control system efficiency and
pass to management team to consider and process accordingly.
In the year 2020, the Audit Committee selected Quantum Point Consulting Co., Ltd. to continue to conduct the internal
audit and report to the Audit Committee for another year by appointing Mr. Rakphol Angsuwittaya to be the head of
the internal audit unit as the Audit Committee considered his educational background, work experiences and trainings
sufficiently suitable for the job. In this regard, Quantum Point Consulting Co., Ltd. performed well in the year 2020
and provided recommendations for the Company to proceed with the improvements necessary for transparent
operations consistent with good corporate governance as well as recommendations to streamline the work processes
to reduce redundant operations so that the processes become more appropriate and efficient. Moreover, the Audit
Committee considered the evaluation of the internal control system at the organizational level assessed by the internal
auditor and the management in different aspects such as organizational internal control, risk assessment, operational
control, information system and data communication and monitoring system.
To consider selection, nominating and proposing remuneration for the certified public accountant Year 2020 The Audit
Committee considered to select Mr. Boonlert Keawphanpurk and / or Miss Piyanuch Kasemsupakorn and / or Miss
Roongtawan Boonsakchalerm from BPR Audit and Advisory Co., Ltd. to be certified public accountants of the Company
and subsidiaries by considering qualifications and independence under SEC criteria, including past performance. In
addition, the Audit Committee considered suitable remuneration for presentation to be Board of directors to propose
the issue for approval from the general meeting of shareholders.
To consider reviewing compliance with the law and government sector regulations The Audit Committee has reviewed
compliance with the law and government sector regulations. The Audit Committee reviewed the Company’s compliance
with the laws governing securities and exchanges, Stock Exchange of Thailand specifications and laws related to the
Company’s business. The Audit Committee noticed no significant issues regarding non-compliance with the laws
governing securities and exchanges, Stock Exchange of Thailand specifications and related laws.
To consider approval the reports that must be disclosed to the institute The Audit Committee has taken under
consideration and approved the reports that must be disclosed such as the annual report and the annual information
display form (Form 56-1) also informations that related to duties and responsibilities of the Audit Committee such as
to give approve the connected transaction happened in year 2020, related party transaction disclosures and the annual
Audit Committee report for the year 2020.
In terms of performance of duties and responsibilities specified by the Company’s corporate governance policy, the Audit
Committee has performed its duties meticulously, independently and transparently in addition to rendering creative opinions
and recommendations to equitably benefit stakeholders. The Audit Committee hereby renders the opinion that the Company’s
financial information report is accurate, reliable and consistent with generally accepted accounting standards with sufficient
internal control systems and efficiency. It does not show any problem or error in the internal system whatsoever in the
report, moreover, the company follows the regulation, laws and governance specifications with accuracy, reason and
suitability for relevant performance and real business during year 2020 properly, morality and reasonable of the particulars
to protect the benefit of the company and stakeholders equally.
On behalf of the Audit Committee

(MR. ANGKHANI VORASAPH)
Chairman of the Audit Committee

Independent
Auditor’s Report
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To the Shareholders and the Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited
OPINION
I have audited the accompanying consolidated financial statements of General Environmental Conservation Public Company
Limited and its subsidiaries (“The Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at December
31, 2020, the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows
for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting
policies. I have also audited the separate financial statements of General Environmental Conservation Public Company
Limited, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2020, the related statements of comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial
position of General Environmental Conservation Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31, 2020,
and their consolidated financial performance and their cash flows for the year then ended and the financial position of
General Environmental Conservation Public Company Limited as at December 31, 2020, and its financial performance and
its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
BASIS FOR OPINION
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent
of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants
together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other
ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for my opinion.
KEY AUDIT MATTERS
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the financial
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as
a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Key Audit Matters

How my audit addressed the key audit matters

Revenue recognition from services and sales of real estate
The Group operates the treatment of industrial waste and My audit procedures included, among others,
unavoidable by - products of manufacturing processes and
Assessing the Group’s accounting policies relating to
real estate business. Revenues from services and revenue
recognition of revenue from service and revenue from sale
from sale of real estate are the most significant amount in
of real estate and testing appropriateness and effective of
the financial statements. Therefore, there are risks with
the Group’s IT general control system and its internal controls
respect to the correctness in amount and occurrence of
with respect to the cycle of revenue from service and revenue
revenue from service and revenue from sale of real estate
from sale of real estate.
comply with accounting policy of revenue recognition
described in note 5 to the financial statements.
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Key Audit Matters

Revenue recognition from services and sales of real estate
(Continue)

Net realizable value of real estate development costs and
land held for development
Estimating the net realizable value of real estate development
costs and land held for development, as described in Notes
10 and 15 to the financial statements, is an area of significant
management judgment, particularly with regard to the
estimation of allowance for decline in the value of real estate
development costs and land held for development with
impairment indicators. This requires detailed analysis of the
project nature, the competitive environment, economic
circumstances and the situation within real estate business.
Therefore, there is a risk with respect to the amount of
allowance for decline in value of real estate development
costs and land held for development, which both are
significant amounts in the statement of financial position.

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

How my audit addressed the key audit matters

On a sampling basis, examining supporting documents
for actual sales transactions occurred during the year
and near the end of the accounting period to assure the
occurrence and correctness complies with the conditions
identified and accounting policies of revenue recognition
of service and sale of real estate.
Reviewing the appropriateness of credit notes of service
business which the Group issued after the end of year.
Performing cut-off near and after the end of year.
Performing analytical review procedures on disaggregated
data of revenue from service and revenue from sale of real
estate to detect possible irregularities in sales transactions
of revenue from service and revenue from sale of real
estate throughout the period, and examine particularly for
accounting entries made through journal vouchers.
My audit procedures included, among others, assessing and
testing the internal controls of the Group relevant to the
determination of allowance for decline in value of real estate
development costs and land held for development by making
enquiry of responsible executives, obtaining an understanding
of the controls and selecting representative samples to test
the operation of the Group’s designed controls. In addition,
I also assessed the method and the assumptions applied by
management in determining such allowances by the followings:
Obtaining an understanding of the basis applied in
determining the allowance for decline in value of real
estate development costs and land held for development,
and reviewing the consistency of the application of that
basis, and the rationale for the recording of allowance
for diminution in the value of real estate development
costs and land held for development.
Comparing the holding periods of the real estate
development projects and their movements with
indicators of lower than normal inventory turnover
including the consideration of related internal and external
information to assess whether real estate development
projects and land held for development have any
impairment indicators.
Comparing details of sales transactions occurring after
the date of the financial statements with the cost of real
estate development costs and land held for development
for each project.
Obtaining an understanding and assessing the method
and the assumptions of the estimation of the net realizable
value of real estate development costs and land held for
development prepared by the Group’s management or
appraisal reports of independent appraisers.
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OTHER INFORMATION
Management is responsible for the other information. The
other information comprise the information included in annual
report of the Group, but does not include the financial
statements and my auditor’s report thereon. The annual
report of the Group is expected to be made available to me
after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the
other information and I do not express any form of assurance
conclusion thereon.

รายงานประจำำ �ปี ี 2563

AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
My objectives are to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an auditor’s report that includes my opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is
not a guarantee that an audit conducted in accordance with
Thai Standards on Auditing will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis
of these financial statements.

In connection with my audit of the financial statements, my
responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or my knowledge As part of an audit in accordance with Thai Standards on
obtained in the audit or otherwise appears to be materially Auditing, I exercise professional judgment and maintain
misstated.
professional skepticism throughout the audit. I also:
When I read the annual report of the Group, if I conclude
that there is a material misstatement therein, I am required
to communicate the matter to those charged with governance
for correction of the misstatement.
RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE
CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with
Thai Financial Reporting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is
responsible for assessing the Group’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate
the Group or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for
overseeing the Group’s financial reporting process.

Identify and assess the risks of material misstatement
of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to
the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the
internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.

ANNUAL REPORT 2020

Conclude on the appropriateness of management’s use
of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Group’s ability to
continue as a going concern. If I conclude that a material
uncertainty exists, I am required to draw attention in my
auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify my opinion. My conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of my auditor’s
report. However, future events or conditions may cause
the Group to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content
of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the
financial information of the entities or business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. I am responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. I remain
solely responsible for my audit opinion

(Miss Piyanuch Kasemsupakorn)
Independent Auditor
Registration No. 6303
BPR AUDIT AND ADVISORY CO., LTD.
Bangkok
February 23, 2021

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

I communicate with those charged with governance regarding,
among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement
that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on my independence, and where applicable,
related safeguards.
From the matters communicated with those charged with
governance, I determine those matters that were of most
significance in the audit of the financial statements of the
current period and are therefore the key audit matters.
I describe these matters in my auditor’s report unless law
or regulation precludes public disclosure about the matter
or when, in extremely rare circumstances, I determine that
a matter should not be communicated in my report because
the adverse consequences of doing so would reasonably
be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2020

In Baht
Consolidated Financial Statements
Notes

Separate Financial Statements

2020

2019

162,861,887
42,342,152
1,237,000
306,718,446
10,488,543
185,657

172,220,737
56,511,706
365,430,935
1,387,877
303,210

70,644,027
41,025,611
1,237,000
133,238,926
1,199,801
-

81,976,185
56,479,967
154,712,915
1,387,877
-

523,833,685

595,854,465

247,345,365

294,556,944

755,733
12,872,185
435,305,247
176,529,969
240,799,499
38,399,569
4,171,877
6,553,056
3,214,960

755,733
2,529,102
17,722,036
435,305,247
152,498,739
272,275,709
4,551,150
5,295,675
-

755,733
664,107,321
12,899,970
200,285,424
55,432,390
232,409,745
38,399,569
4,171,877
5,980,186
3,214,960

755,733
2,529,102
672,207,291
17,999,970
200,285,424
41,256,501
269,445,101
4,551,150
4,931,602
-

46,238,041
31,522,341
7,332,215

47,234,155
25,623,161
7,313,354

46,238,041
29,591,623
6,405,369

47,234,155
22,955,358
6,689,717

Total non - current assets

1,003,694,692

971,104,061

1,299,892,208

1,290,841,104

TOTAL ASSETS

1,527,528,377

1,566,958,526

1,547,237,573

1,585,398,048

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Contract assets
Real estate development costs
Inventories
Other current assets
Total current assets
NON - CURRENT ASSETS
Deposits at financial institution pledged as collaterals
Other long-term investments - available - for - sales
Investments in subsidiaries
Investments in associate
Land held for development
Investment property
Property, plant and equipment
Right - of - use assets
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non - current financial assets
Other non - current assets
Witholding income tax
Others
Others

7
6, 8
9
10
11

12
18
13
14
15
16
17
22
28
18
19
6

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2019
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2020

In Baht
Consolidated Financial Statements
Notes
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Trade and other payables
Current portion of longterm loans from financial institution
Current portion of lease liabilities
Total current liabilities
NON - CURRENT LIABILITIES
Long - term loans from financial institution net of current portion
Lease liabilities - net of current portion
Employee benefit obligations
Provision costs for landfill capping
Other non - current liabilities
Total non - current liabilities
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital - common shares, Baht 1 par value
Authorized share capital 1,122,297,625 shares, Baht 1 par value
Issued and fully paid-up share capital 1,122,297,625 shares, Baht 1 par value
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated for legal reserve
Unappropriated
Other component of shareholders' equity
Total equity holders of the parent company
Non - controlling interest
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

Separate Financial Statements

2020

2019

2020

2019

6, 20

38,264,073

52,493,552

34,717,428

49,131,219

21
22

26,764,350
13,771,079
78,799,502

25,090,060
255,545
77,839,157

26,764,350
13,771,079
75,252,857

25,090,060
255,545
74,476,824

21
22
23
19, 24

15,637,969
46,704,288
7,529,842
53,111,094
1,237,000
124,220,193
203,019,695

42,678,806
22,159
10,009,596
52,975,556
105,686,117
183,525,274

15,637,970
46,704,288
7,210,499
53,111,094
1,237,000
123,900,851
199,153,708

42,678,807
22,159
9,658,224
52,975,556
105,334,746
179,811,570

1,122,297,625

1,122,297,625

1,122,297,625

1,122,297,625

1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
208,730,146

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

13,405,411
44,310,422
(5,310,692)
1,383,432,912
340
1,383,433,252

13,405,411
8,275,518
(4,624,835)
1,348,083,865
1,348,083,865

13,405,411
66,463,988
(5,310,692)
1,405,586,478
1,405,586,478

1,527,528,377

1,566,958,526

1,547,237,573

1,585,398,048

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

25
25

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

In Baht
Consolidated Financial Statements
Notes
REVENUES
Revenues from sales and services - service and
treatment of industrial waste business
Revenues from sales
- real estate development business
Revenues from sales and services - other business
Other income
Total Revenues

31

26

EXPENSES
27
Costs of sales and services - service and
treatment of industrial waste business
Costs of sales - real estate development business
Costs of sales and services - other business
Selling expenses
Admimistrative expenses
Loss from declining in value of real estate
development cost (Reversal)
10
Loss on impairment of investment in subsidiaries
and associated
13, 14
Loss on impairment of building and machineries
17
Total Expenses
Loss from operating activities
Finance costs
Share of loss from investments in associate
LOSS BEFORE INCOME TAX
Income tax income (expenses)
LOSS FOR THE YEAR

14
28

Separate Financial Statements

2020

2019

206,453,149

258,681,922

206,453,150

258,681,922

36,667,660
13,679,673
31,051,148
287,851,630

24,023,000
15,329,385
298,034,307

6,932,350
12,370,000
14,582,865
240,338,365

13,453,000
4,584,362
276,719,284

156,219,695
31,560,643
20,925,734
6,100,412
88,493,174

184,058,817
17,286,718
7,364,579
98,475,304

156,219,695
5,262,438
11,042,967
4,727,085
70,390,922

184,058,817
10,247,062
6,515,794
79,379,949

-

(2,873,764)

-

(1,874,166)

19,945,643
323,245,301

23,542,887
327,854,541

13,199,970
18,125,643
278,968,720

5,900,000
23,542,887
307,770,343

(35,393,671)
(5,792,549)
(4,849,851)
(46,036,071)
(1,711,884)
(47,747,955)

(29,820,234)
(5,037,753)
(184,214)
(35,042,201)
229,475
(34,812,726)

(38,630,355)
(5,787,279)
(44,417,634)
(1,918,219)
(46,335,853)

(31,051,059)
(5,032,061)
(36,083,120)
221,649
(35,861,471)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

In Baht
Consolidated Financial Statements
Notes
Other comprehensive income (loss) net of income tax
Items that may be reclassified to profit or
loss in subsequent years
Unrealized loss on revaluation of
available-for-sale securities
Total items that may be reclassified to profit or
loss in subsequent years
Items that will not be reclassified to profit or
loss in subsequent years
Gain from remeasurement of equity
investment at fair value through other
comprehensive income (loss)
Actuarial gain (loss) from employee benefit
plan
Income tax relating to actuarial gain (loss)
from employee benfit plan
Total items that will not be reclassified to profit or
loss in subsequent years
Other comprehensive income (loss) for the year - net
of income tax

18

2019

-

(743,758)

-

(743,758)

-

(743,758)

685,857

-

685,857

-

(323,951)

(61,684)

(311,632)

55,468

64,790

12,337

62,326

(11,094)

426,696

(49,347)

436,551

44,374

426,696

(793,105)

436,551

(699,384)

(47,321,259)

(35,605,831)

(45,899,302)

(36,560,855)

(47,747,955)
(47,747,955)

(34,812,726)
(34,812,726)

(46,335,853)
(46,335,853)

(35,861,471)
(35,861,471)

(47,321,259)
(47,321,259)

(35,605,831)
(35,605,831)

(45,899,302)
(45,899,302)

(36,560,855)
(36,560,855)

(0.043)

(0.031)

(0.041)

(0.032)

28

Total comprehensive income (loss) for the year
attributable to :
Equity holders of the parent company
Non - controlling interest

2020

(743,758)

23

Profit (Loss) for the year attributable to :
Equity holders of the parent company
Non - controlling interest

2019

-

18

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR
THE YEAR

Loss per share

2020

Separate Financial Statements

29

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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30
-

-

13,405,411
13,405,411
13,405,411

1,122,297,625 208,730,146

13,405,411

-

-

13,405,411

1,122,297,625 208,730,146
1,122,297,625 208,730,146

1,122,297,625 208,730,146

-

-

1,122,297,625 208,730,146

(47,747,955)
(259,161)
(48,007,116)
(15,300,005)

44,310,422
(11,603,311)
32,707,111

(34,812,726)
(49,347)
(34,862,073)
44,310,422

(22,445,254)

(22,445,254)

101,617,749

685,857
685,857
(4,624,835)

(5,310,692)
(5,310,692)

(743,758)
(743,758)
(5,310,692)

-

-

(4,566,934)

(47,747,955)
426,696
(47,321,259)
1,324,508,342

1,383,432,912
(11,603,311)
1,371,829,601

(34,812,726)
(793,105)
(35,605,831)
1,383,432,912

(22,445,254)

(22,445,254)

1,441,483,997

340

340
340

340

-

-

340

(47,747,955)
426,696
(47,321,259)
1,324,508,682

1,383,433,252
(11,603,311)
1,371,829,941

(34,812,726)
(793,105)
(35,605,831)
1,383,433,252

(22,445,254)

(22,445,254)

1,441,484,337
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at January 1, 2020 - as previously reported
Cumulative effects of changes in accounting policies
Balance as at January 1, 2020 - as restated
Comprehensive income (loss) for the year
Loss for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2020

Balance as at January 1, 2019
Transaction with shareholding which record direct to
shareholders' equity
Dividends paid
Total Transaction with shareholding which record direct to
shareholders' equity
Comprehensive income (loss) for the year
Loss for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2019

In Baht

Consolidated Financial Statements
Other component of
shareholders’ equity
Other comprehensive
Retained earnings
income (loss)
Loss from remeasurement Total equity
attributable
of equity investment at
Total
fair value through other the equity holders Non Appropriated
Issued and
of the parent controlling shareholders’
comprehensive income
for
fully paid - up Premium on
Notes share capital share capital legal reserve Unappropriated
equity
interests
company
(loss)

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
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4

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at January 1, 2020 - as previously reported
Cumulative effects of changes in accounting policies
Balance as at January 1, 2020 - as restated
Comprehensive income (loss) for the year
Loss for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2020

Balance as at January 1, 2019
Transaction with shareholding which record direct to shareholders' equity
Dividends paid
31
Total transaction with shareholding which record direct to
shareholders' equity
Comprehensive income (loss) for the year
Loss for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2019

208,730,146

208,730,146

1,122,297,625

1,122,297,625

-

-

208,730,146
208,730,146

-

-

1,122,297,625
1,122,297,625

208,730,146

Premium on
share capital

1,122,297,625

Issued and
fully paid - up
Notes share capital

In Baht

13,405,411

13,405,411
13,405,411

13,405,411

-

-

13,405,411

(46,335,853)
(249,306)
(46,585,159)
8,275,518

66,463,988
(11,603,311)
54,860,677

(35,861,471)
44,374
(35,817,097)
66,463,988

(22,445,254)

(22,445,254)

124,726,339

685,857
685,857
(4,624,835)

(5,310,692)
(5,310,692)

(743,758)
(743,758)
(5,310,692)

-

-

(4,566,934)

(46,335,853)
436,551
(45,899,302)
1,348,083,865

1,405,586,478
(11,603,311)
1,393,983,167

(35,861,471)
(699,384)
(36,560,855)
1,405,586,478

(22,445,254)

(22,445,254)

1,464,592,587

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Other component of
shareholders’ equity
Retained earnings
Other comprehensive income (loss)
Total
Loss from remeasurement of equity
investment at fair value through other shareholders’
Appropriated for
equity
comprehensive income (loss)
legal reserve
Unappropriated

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
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STATEMENT OF CASH FLOWS

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

In Baht
Consolidated Financial Statements
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Loss before income tax
Adjustments for
Depreciation and amortization
Bad debt and doubtful accounts (Reversal)
Loss from declining in value of inventories
Share of loss from investment in associate
Loss on sales of equipments and vehicles
Gain on sales of investment property
Loss from declining in value of real estate development costs
(Reveral)
Loss on impariment of investment in subsidiaries and
associated
Loss on impairment of building and machineries
Loss on written - off witholding tax
Employee benefit obligations
Dividend income
Interest income
Finance cost
Profit from operating activities before change in operating
assets and liabilities
Decrease (Increase) in operating assets
Trade and other receivables
Real estate development costs
Inventories
Other current assets
Other non - current assets
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade and other payables
Cash paid for employee benefit obligations
Other non - current liabilities
Cash generated from operations
Interest paid
Income tax paid
Net Cash Provided by Operating Activities

Separate Financial Statements

2020

2019

2020

2019

(46,036,071)

(35,042,201)

(44,417,634)

(36,083,120)

40,752,070
(51,493)
7,997,886
4,849,851
746,344
(4,686,634)

31,771,298
140,974
184,214
1,262,773
-

32,462,709
(259,493)
746,344
(246,877)

26,317,910
140,974
1,157,818
-

-

(2,873,764)

-

(1,874,166)

19,945,643
1,933,839
8,181,298
(425,203)
5,792,549

23,542,887
2,435,657
(53,702)
(1,003,011)
5,037,753

13,199,970
18,125,643
1,058,662
8,007,865
(170,383)
5,787,279

5,900,000
23,542,887
2,402,220
(53,702)
(452,941)
5,032,061

39,000,079

25,402,878

34,294,085

26,029,941

10,925,327
17,762,663
(17,098,552)
117,552
(829,861)

5,581,562
16,952,837
(538,778)
687,471
(713,635)

11,998,778
4,470,438
188,076
(526,651)

5,741,708
10,247,063
(538,778)
(144,260)
(180,000)

(6,649,051)
(11,132,095)
1,237,000
33,333,062
(2,833,452)
(5,780,950)
24,718,660

(5,269,865)
(151,012)
41,951,458
(4,614,926)
(26,300,784)
11,035,748

(6,833,363)
(10,909,045)
1,237,000
33,919,318
(2,833,452)
(5,220,555)
25,865,311

(4,913,002)
(151,012)
36,091,660
(4,614,926)
(26,000,567)
5,476,167

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

In Baht
Consolidated Financial Statements
2020

2019

Separate Financial Statements
2020

2019

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash received from sales of investment property
Cash received from sales of equipment and vehicles
Cash paid for invesments in sudsidiaries
Cash paid for for purchase of land held for development
Cash paid for purchase of plant and equipment
Cash paid for purchase of intangible assets
Interest received
Dividend received
Net Cash Used in Investing Activities

14,578,000
377,878
(15,698,718)
(100,000)
431,856
(410,984)

467,290
(71,532,789)
(14,208,805)
1,017,673
53,702
(84,202,929)

1,050,000
377,878
(5,032,902)
(100,000)
174,081
(3,530,943)

(100,000,000)
(12,803,723)
452,941
53,702
(112,297,080)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Repayment of long-term loans from financial institutions
Repayment of lease liabilities
Dividends paid
Net Cash Used in Financing Activities

(25,366,548)
(8,299,978)
(33,666,526)

(23,585,074)
(267,600)
(22,445,254)
(46,297,928)

(25,366,548)
(8,299,978)
(33,666,526)

(23,585,074)
(267,600)
(22,445,254)
(46,297,928)

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

(9,358,850)

(119,465,109)

(11,332,158)

(153,118,841)

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

172,220,737

291,685,846

81,976,185

235,095,026

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Supplemental Disclosure of Cash Flow Information

162,861,887

172,220,737

70,644,027

81,976,185

40,949,825

81,323,600

17,003,550

40,799,709

Non - cash transactions
Transfer investment property from real estate
development costs

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

These notes form are an integral part of the financial statements.
The financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on February 23, 2021.

1. GENERAL INFORMATION
General Environmental Conservation Public Company Limited (“the Company”) was incorporated in Thailand on August
8, 1997. The Company’s offices located at the following addresses:
Head office
Industrial Waste Facility
at Samaedam Center
Industrial Waste Facility
at Map Ta Phut Center

: 447 Bondstreet Rd., Bangpood, Parkkred, Nonthaburi 11120
: 68/39 Moo 3 Samaedam Rd., Bangkhuntien, Bangkok 10150
: 5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Hauypong, Muang Rayong, Rayong 21150

The Company and its subsidiaries (“the Group”) operate in Thailand and principally activity is the treatment of industrial
waste and unavoidable by - products of manufacturing processes and real estate business.
Coronavirus disease 2019 pandemic
The Coronavirus disease 2019 pandemic is adversely impacting most businesses and industries. This situation may bring
uncertainties and have an impact on the environment in which the group operates. The Group’s management has continuously
monitored ongoing developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and
contingent liabilities, and has used estimates and judgement in respect of various issues as the situation has evolved.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION
The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of the
financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language.
The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the
Accounting Profession Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification
of the Department of Business Development, issued under the Accounting Act B.E. 2543 and applicable rules and regulations
of the Thai Securities and Exchange Commission.
The financial statements are presented in Thai Baht which is the Group’s functional currency unless otherwise stated. All financial
information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand Baht or
million Baht unless otherwise stated.
Details of the Company’s subsidiaries which were included in the consolidated financial statements for the years ended December
31, 2020 and 2019 are as follows:
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In Thousand Baht
Name of Companies

Type of business

Asia Patana Land Co., Ltd.

Buy, sale, and land
development
Industrial Waste Management (Asia) Industrial waste treatment
Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Renewable energy power
plants and manufacturing
and distributor of medical
equipment
Genco Clean Energy Co., Ltd.
Renewable energy power
plants

Paid-up share capital

Percentages of direct and
indirect holdings (%)

2020

2019

2020

2019

530,000

530,000

100

100

200,000

200,000

100

100

14,000

14,000

100

100

14,000

14,000

100

100

3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS
a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Group has adopted the revised (revised 2019) and new financial reporting standards and interpretations
which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020. These financial reporting standards were aimed
at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards
clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards. The adoption of these financial
reporting standards does not have any significant impact on the Group’s financial statements. However, the new standard
involves changes to key principles, which are summarised below:
Financial reporting standards related to financial instruments
A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
Accounting standard:
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial instruments and
their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the characteristics of the
contractual cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment using the expected credit loss
method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments.  
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The effects of the adoption of these accounting standards are described below:
Classification and measurement
Financial assets that are equity instruments are measured at fair value through other comprehensive income, with no
subsequent recycling to profit or loss.
Financial liabilities are classified and measured at amortised cost.
Recognition of credit losses - The Group is to recognise an allowance for expected credit losses on its financial assets,
and they are no longer necessary for a credit - impaired event to have occurred. The Group apply simplified approach to
consider impairment of trade receivables. The Group’s management has considered that the recognition of credit losses
does not have any significant impact on the adjustment of retained earnings as at January 1, 2020.
The cumulative effect of the change is described in Note 4 to the financial statements.
TFRS 16 Leases
TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the principles for the
recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognise assets and liabilities
for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low value.
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to classify leases as
either operating or finance leases.
The Group adopted these financial reporting standards using the modified retrospective method of initial adoption of which
the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at January 1, 2020, and the comparative
information was not restated.
The cumulative effect of the change is described in Note 4 to the financial statements.
b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after
January 1, 2021
The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting standards and interpretations,
which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021. These financial reporting standards were aimed
at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards
clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards.
The management of the Group has evaluated that these standards do not have any significant impact on the Group’s
financial statements in the year when they are adopted.

4. CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE
ADOPTION OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS
As described in Note 3 to the financial statements, during the current period, the Group has adopted financial reporting
standards related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of initially applying these standards is
recognised as an adjustment to retained earnings as at January 1, 2020. Therefore, the comparative information was not
restated.
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The impacts on the beginning balance of retained earnings of 2020 from changes in accounting policies due to the adoption
of these standards are presented as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
The impacts of
Financial reporting
standards related to
financial instruments

TFRS 16

January
1, 2020

2,529
5,296

(2,529)
2,529
-

44,469
2,904

2,529
44,469
8,200

52,494
256

-

(7,235)
11,820

45,259
12,076

22

-

54,391

54,413

44,310

-

(11,603)

32,707

December
31, 2019
Statement of financial position
Assets
Non-current assets
Other long-term investments-available-for-sales
Other non-current financial assets
Right-of-use assets
Deferred tax assets
Current liabilities
Trade and other payables
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities-net of current portion
Shareholders' equity
Retained earnings - unappropriated

In Thousand Baht
Separate Financial Statements
The impacts of
Financial reporting
standards related to
financial instruments

TFRS 16

January
1, 2020

2,529
4,932

(2,529)
2,529
-

44,469
2,904

2,529
44,469
7,836

36,210
256

-

(7,235)
11,820

28,975
12,076

22

-

54,391

54,413

66,464

-

(11,603)

54,861

December
31, 2019
Statement of financial position
Assets
Non-current assets
Other long-term investments-available-for-sales
Other non-current financial assets
Right-of-use assets
Deferred tax assets
Current liabilities
Trade and other payables
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities-net of current portion
Shareholders' equity
Retained earnings - unappropriated
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4.1 Financial instruments
The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance with TFRS 9 as at January 1, 2020,
and with the carrying amounts under the former basis, are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated financial statements
Classification and measurement in accordance with TFRS 9
Carrying
amounts
under the
former basis
Financial assets as at January 1, 2020
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Other current assets
Deposits at financial institution pledged as
collateral
Other long-term investments-available-for-sales
Other non-current assets
Total financial assets

Fair value
Fair value
through other
through profit comprehensive
or loss
income
Amortised cost

Total

172,221
56,512
303

-

-

172,221
56,512
303

172,221
56,512
303

756
2,529
3,939
236,260

-

2,529
2,529

756
3,939
233,731

756
2,529
3,939
236,260

In Thousand Baht
Separate Financial Statements
Classification and measurement in accordance with TFRS 9
Carrying
amounts
under the
former basis
Financial assets as at January 1, 2020
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Deposits at financial institution pledged as collateral
Other long-term investments-available-for-sales
Other non-current assets
Total financial assets

81,976
56,480
756
2,529
3,316
145,057

Fair value
Fair value
through other
through profit comprehensive
or loss
income
Amortised cost
-

2,529
2,529

81,976
56,480
756
3,316
142,528

Total
81,976
56,480
756
2,529
3,316
145,057

As at January 1, 2020, the Group has not designated any financial liabilities at fair value through profit or loss.
4.2 Leases
Upon initial application of TFRS 16, the Group recognised lease liabilities previously classified as operating leases at the
present value of the remaining lease payments, discounted using the Group’s incremental borrowing rate at January 1,
2020. For leases previously classified as finance leases, the Group recognised the carrying amount of the right-of-use
assets and lease liabilities based on the carrying amounts of the lease assets and lease liabilities immediately before the
date of initial application of TFRS 16.
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In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Operating lease commitments as at December 31, 2019
Add Rental and exclusive right agreement contain a lease
Less Straight - line basis adjustment
Less Deferred interest expenses
Increase in lease liabilities due to TFRS 16 adoption
Liabilities under finance lease contracts as at December 31, 2019
Lease liabilities as at January 1, 2020
Comprise of:
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities
Total

48,677
31,786
(2,104)
(12,148)
66,211
278
66,489
12,076
54,413
66,489

The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption as at January 1, 2020 are summarised below:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Land and land improvement
Buildings, machinery and equipment
Total right-of-use assets

30,448
14,021
44,469

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries.
Business combinations
The Company applies the acquisition method for all business combinations when control is transferred to the Group other
than those with entities under common control.
Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.
In assessing control, the Group and the Company take into consideration potential voting rights that currently are exercisable.
The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer. Judgment is applied in determining the
acquisition date and determining whether control is transferred from one party to another.
The Company uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The consideration transferred
for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred and the equity interests
issued by the Company. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a
contingent consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired
and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the
acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Company recognises any non-controlling interest in the acquiree
either at fair value or at the non-controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets.
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The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisitiondate fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Company’s share of the identifiable
net assets acquired is recorded as goodwill. If this is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired
in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in the profit or loss.
Subsidiary
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or has rights to,
variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the
entity. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date on which
control commences until the date on which control ceases.
Losses applicable to non-controlling interests in a subsidiary are allocated to non-controlling interests even if doing so
causes the non-controlling interests to have a deficit balance.
Loss of control
Upon the loss of control, the Company derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, any non-controlling interests
and the other components of equity related to the subsidiary. Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognised
in the statement of comprehensive income. If the Company retains any interest in the previous subsidiary, then such interest
is measured at fair value at the date that control is lost. Subsequently it is accounted for as an equity-accounted or as an
investment available-for-sale investment depending on the level of influence retained.
Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any revenue and expense, are eliminated in full in preparing the consolidated
financial statements.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity
of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates applying at the date of the transaction. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates applying at the end of
reporting period. Gains and losses on exchange are included in determining income.
Contract Assets / Contract Liabilities
A contract asset is recognised where the Company recorded revenue for fulfillment of a contractual performance obligation
before the customer paid consideration or before the requirements for billing.
A contract liability is recognised when the customer paid consideration or a receivable from the customer that is due before
the Company fulfilled a contractual performance obligation.
For each customer contract, contract liabilities is set off against contract assets.

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Real Estate Development Cost
Real estate development cost is stated at the lower of cost or net realisable value. Cost of property development is netted
of cost of sales. Project costs consisting of acquisition cost of land, development expenses, design fees and construction
costs, utilities and direct expenses of the project including interest expense of borrowing for the acquisition of project
development before the project is completed.
The details of cost calculation
Land
Construction

Cost of land and development using the average method, calculating based on salable
area for each project.
Construction cost consists of the cost of construction, public utility costs, calculating based
on salable area. The costs of construction of condominiums and borrowing cost capitalised
to the project are allocated based on the actual cost incurred.

Net realisable value represents the estimated normal selling price less estimated costs to sell. Direct selling expenses such as
specific business tax and transfer fee are recognized when sale incurres.
The Group recognizes loss on diminution in value of projects and loss on impairment (if any) in profit or loss.
In determining the cost of sales of property development, the anticipated total development costs (taking into account actual
costs incurred to date) are attributed based on the basis of the salable area.
Cost of project sold estimates these costs based on their business experience and revisit the estimations on a periodical basis
or when the actual costs incurred significantly vary from the estimated costs.
Interest cost of borrowing, for use in construction of the projects, was capitalized as part of the cost of those assets until the
projects was completed or when the construction was suspended. The capitalization of interest shall be resumed when the
project is re-activated.
Inventories
Inventories are stated at the lower of cost (moving-average method) or net realizable value.
Cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversation and other costs incurred in bringing the inventories
to their present location and condition, includes an appropriate share of production overheads.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the costs to make the sale.
An allowance is made for all deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving supplies.
Investments
Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method
less allowance for impairment losses (if any).
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Investment in associate
Investment in associate is accounted for the consolidated financial statements using the equity method and using the cost
method less allowance for impairment losses (if any) in the separate financial statements.
Land Held for Development
Land held for development is stated at cost less allowance for impairment losses (if any).
Investment Properties
Investment properties is defined as land or a building or part of a building, or both, held to earn rental or for capital
appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods and services, for administrative purposes, or
for making sales in the ordinary course of business.
Investment properties of the Group are measured initially at cost. Subsequent to initial recognition, investment properties
are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment (if any).
Depreciation of building and building improvements is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over
estimated useful lives of 10 and 20 years. Depreciation is recognised in profit or loss.
No depreciation is provided on investment properties - land and construction in progress.
On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the
asset is recognized in profit or loss in the period when the asset is derecognized.
Property, Plant and Equipment and Depreciation
Owned assets
Land is stated at cost less allowance for impairment losses (if any). Buildings and equipment are stated at cost net of
accumulated depreciation and impairment loss (if any).
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets
includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working
condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are
located and capitalized borrowing costs.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate
items (major components) of property, plant and equipment.
Additions to plant and equipment under operating rental and exclusive right agreement
Additions to plant and equipment under operating rental and exclusive right agreement to operate in the Industrial Waste
Facility are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any) which are presented including in
plant and equipment. The Company must transfer the rights on factory building improvement and machinery which the
Company repairs and maintenance or construct on the area of the Industrial Waste Facility at Samae Dam including the
Research and Development Center for Environmental Conservation (Ratchaburi) to the owner, the Department of Industrial
Works, when the operating right expires. The Company therefore, depreciates these assets over the remaining term of the
operating agreement.
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Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognized in the carrying amount of the item
if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group and the Company, and its
cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs of the day-to-day
servicing of property, plant and equipment are recognized in profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted for
cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of an
item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Land rental improvements
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Transportation
Containers

No. of Years
Remaining period of operating rental and exclusive right
agreement (10, 16 and 30)
20 and 25
5, 10, 15 and 20
5
5
5 and 10

No depreciation is provided on land and construction in progress.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected
from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is
derecognised.
Costs of landfills
Costs of landfills are amortized by the proportion of quantities of buried wastes to the waste capacity of each landfill.
Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Group, which have definite useful lives, are stated at cost less accumulated
amortization and allowance for impairment losses (if any). 		
Amortization
Amortization is charged to profit or loss on a straight-line basis from the date that intangible assets are available for use
over the estimated economic useful lives of the assets. The estimated economic useful lives are as follows:
Computer software

3, 5 and 10 Years
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Borrowing costs
Borrowing costs are recognized as expenses in the period when incurred except the borrowing costs that are directly
attributable to the acquisition, construction or production of asset as part of the cost of that asset. The capitalization of
borrowing costs is ceased when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale
are complete. The Company shall suspend capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends
active development of asset.
Leases
At inception of contact, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease
if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.
The Group assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease contract or the remaining period
of active leases together with any period covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised
or any periods covered by an option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise by considering the
effect of changes in technology and/or the other circumstance relating to the extension of the lease term.
The Group as a lessee
The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases
of low-value assets. At the commencement date of the lease (i.e. the date the underlying asset is available for use), the
Group recognises right-of-use assets representing the right to use the underlying assets and lease liabilities based on
lease liabilities based on lease payments.
a) Right-of-use assets
Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and
adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities
initially recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date of the
lease less any lease incentives received.
The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling and removing
the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by
the terms and conditions of the lease.
Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the shorter of
their estimated useful lives and the lease term, as follows:
Land and land improvement
Buildings, machinery and equipment

7 and 11 Years
7 and 9 Years
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b) Lease liabilities
Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term. The lease
payments include fixed payments less any lease incentives receivable, and amounts expected to be payable under residual
value guarantees. Moreover, the lease payments include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be
exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Group exercising
an option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses in
the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.
In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate, which is determined by
referring to the government bond yield adjusted with risk premium depending on the lease term, at the lease commencement
date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease
liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying
amount of lease liabilities is remeasured if there is a change in the lease term, a change in the lease payments or a change
in the assessment of an option to purchase the underlying asset.
c)

Short-term leases and leases of low-value assets

A lease that has a lease term less than or equal to 12 months from commencement date or a lease of low-value assets
is recognised as expenses on a straight-line basis over the lease term.
The Group as a lessor
Finance leases
A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset to a lessee is classified
as finance leases. As at the commencement date, an asset held under a finance lease is recognised as a receivable at an
amount equal to the net investment in the lease or the present value of the lease payments receivable and any unguaranteed
residual value. Subsequently, finance income is recognised over the lease term to reflect a constant periodic rate of return on
the net investment in the lease.
Operating leases
A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership
of an underlying asset to a lessee. Lease receivables from operating leases is recognised as income in profit or loss on a
straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying
amount of the underlying assets and recognised as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.
Impairment of non-financial assets
At the end of each reporting period, the Group performs impairment reviews in respect of the property, plant and equipment,
right-of-use assets - cost of spectrum licenses, other related right-of-use assets and other intangible assets whenever
events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the
recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less
than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value
using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are
corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Group could obtain
from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the
costs of disposal.
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An impairment loss is recognised in profit or loss.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no
longer exist or may have decreased, the Group estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised
impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable
amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal
of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been
recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss.
Provisions
A provision is recognized in the statements of financial position when the Group has a present legal or constructive obligation
as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation
and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions are determined by
discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of
money and, where appropriate, the risks specific to the liability.
Provisions costs for landfill capping
A provisions cost for landfill capping is recognized when the Company utilizes landfill occurring in the present, and it is
probable that an outflow benefits will be required to settle when closed. landfill. These provisions are determined by basing
on expected expenses and equipment for closing landfill and will be annually reviewed.
Employee Benefit
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
Post - employment benefits under defined benefit plans
The Group has obligations in respect of the severance payments, they must make to employees upon retirement under
labor law and other employee benefit plans. The Group treats these severance payment obligations as a defined benefit
plan.
The obligation under the defined benefit plans is determined by a professionally qualified actuary based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method on a regular basis. The projected unit credit method considers each
period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up
the final obligation. Past service costs are recognized on a straight-line basis over the average period until the amended
benefits become vested.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognized immediately in other comprehensive
income in the period in which they arise.
Revenue
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sale of goods and service income
Revenue is recognised when a performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or service to a customer.
The revenue from contracts with customers should be allocated to the performance obligations in the contract by reference
to their relative standalone selling prices.
Revenue from sale of goods are recognised in profit or loss when control of that goods have been transferred to the
buyer. That may indicate that the buyer has obtained the ability to direct the use of that goods, and obtain substantially
all of the remaining benefits from that goods. Also, the Company’s group has a right to receive payment for those goods.
No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties
regarding recovery of the consideration due, associate costs or the probable return of goods.
Revenue from sales of real estate comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of real
estate and service. Revenues from sales of real estate are recognised upon the transfer of the titleship to the buyer.
Revenue is shown net of rebates and discounts. Revenue from sales of real estate is recognised when significant risks
and rewards of ownership of the real estate are transferred to the buyer.
Revenue from rendering services related to treatment of industrial waste is recognised when the said services are provided
to customers and there are certainties regarding recovery of the consideration due.
Revenue from construction
Contract revenues are recognised in the profit or loss account when the outcome of a contract can be estimated reliably
by reference to the stage of completion of the contract activity at the reporting date. The stage of completion is assessed
based on the ratio of contract costs incurred up to the reporting date to total expected contract costs. When it is probable
that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognized immediately as an expense in
profit or loss.
Interest income and other income
Interest income is recognized as interest accrues, based on the effective interest method.
Other income is recognized on an accrual basis.
Dividend income
Dividend income is recognized when the right is incurred.
Expenses
Expenses are recognized on an accrual basis.
Costs of obtaining a contract
Costs of obtaining a contract is commission paid to obtain a customer contract recorded as an asset. An impairment loss
is recognized to the extent that the carrying amount of an asset recognized exceeds the remaining amount of consideration
that the entity expects to receive less direct costs.
The Group amortized costs of obtaining a contract on a systematic basis that is consistent with the pattern of revenue
recognition for the related contract.
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Costs of obtaining a contract which its amortization period of the asset that the Group otherwise would have used is one
year or less, costs to obtain a contract are immediately recognized.
Finance costs
Interest expense from financial liabilities at amortised cost is calculated using the effective interest method and are recognised
on an accrual basis and unwinding of the discount on provisions and contingent consideration.
Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are
recognized in profit or loss using the effective interest method.
Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on
taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts
at the end of each reporting period. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted
or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset
is realized or the deferred income tax liability is settled.
The Group recognizes deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognize deferred tax assets
for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable
profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilized.
At each reporting date, the Group review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no
longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.
The Group record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded directly to
shareholders’ equity.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against
current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same
taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the
balances on a net basis.
Financial instruments
Accounting policies adopted since January 1, 2020
The Group initially measures financial assets at its fair value plus, in the case of financial assets that are not measured at
fair value through profit or loss, transaction costs. However, trade receivables, that do not contain a significant financing
component are measured at the transaction price as disclosed in the accounting policy relating to revenue recognition.
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Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortised cost, fair value through
other comprehensive income (“FVOCI”), or fair value through profit or loss (“FVTPL”). The classification of financial assets
at initial recognition is driven by the Group’s business model for managing the financial assets and the contractual cash
flows characteristics of the financial assets.
Financial assets at amortised cost
The Group measures financial assets at amortised cost if the financial asset is held in order to collect contractual cash
flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments
of principal and interest on the principal amount outstanding.
Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate (“EIR”) method and are
subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or
impaired.
Financial assets designated at FVOCI (equity instruments)
Upon initial recognition, the Group can elect to irrevocably classify its equity investments which are not held for trading as
equity instruments designated at FVOCI. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.
Gains and losses recognised in other comprehensive income on these financial assets are never recycled to profit or loss.
Dividends are recognised as other income in profit or loss, except when the dividends clearly represent a recovery of part
of the cost of the financial asset, in which case, the gains are recognised in other comprehensive income.
Equity instruments designated at FVOCI are not subject to impairment assessment.
Classification and measurement of financial liabilities
At initial recognition the Group’s financial liabilities are recognised at fair value net of transaction costs and classified as
liabilities to be subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit
or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. In determining amortised
cost, the Group takes into account any fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included
in finance costs in profit or loss.
The Group may elect to measure financial liabilities at FVTPL if doing so eliminates, or significantly reduces a recognition
inconsistency (sometimes referred to as an accounting mismatch).
Derecognition of financial instruments
A financial asset is primarily derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired or have been
transferred and either the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Group has neither
transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.
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A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an
existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an
existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original
liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement
of profit or loss.
Impairment of financial assets
For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the
Group does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each
reporting date. It is based on its historical credit loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the
debtors and the economic environment.
A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.
Offsetting of financial instruments
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial
position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle
on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.
Accounting policies adopt before January 1, 2020
Trade receivables
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the
estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experiences
and analysis of debt aging.
Investments
Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at fair value, with any resultant
gain or loss recognized in profit or loss.
Marketable equity securities, other than those securities held for trading are classified as available-for-sale investments.
Available-for-sale investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than
accumulated impairment losses are recognized directly in equity. Impairment losses are recognized in profit or loss. When
these investments are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized directly in equity is recognized in
profit or loss.
The fair value of financial instruments classified as held-for-trading and available-for-sale is determined as the quoted bid
price at the reporting date.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with the
associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognized in profit or loss.

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined using
the weighted average method applied to the carrying amount of the total holding of the investment.
Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between
buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group applies a quoted market price in an active
market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting
standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available,
the Group measures fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use
of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the
fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Group determines whether transfers have occurred between levels within the fair
value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring
basis.
Earnings (Loss) per Share
Earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year attributable to equity holders of the Company
(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of common shares in issue during the year.
Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to
make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates
affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant judgments and estimates are as follows:
Revenue from contracts with customers
Identification of performance obligations
In identifying performance obligations, the management is required to use judgement regarding whether each promise to
deliver goods or services is considered distinct, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. In other
words, if a good or service is separately identifiable from other promises in the contract and if the customer can benefit
from it, it is accounted for separately.
Determination of timing of revenue recognition
In determining the timing of revenue recognition, the management is required to use judgement regarding whether
performance obligations are satisfied over time or at a point in time, taking into consideration terms and conditions of the
arrangement.
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Costs to obtain contracts
The recognition of costs incurred to obtain a contract as an asset requires management to use judgement regarding whether
such costs are the incremental costs of obtaining a contract with a customer as well as what amortisation method should
be used.
Leases
Determining the lease term with extension and termination options - The Group as a lessee
In determining the lease term, the management is required to exercise judgment in assessing whether the Group is
reasonably certain to exercise the option to extend or terminate the lease, considering all relevant factors and circumstances
that create an economic incentive for the Group to exercise either the extension or termination option. After the commencement
date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control
and affects its ability to exercise or not to exercise the option to extend or to terminate.
Lease classification - The Group as a lessor
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease of finance lease, the management is required to
exercise judgement as to whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking
into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for expected credit losses of trade receivables and contract assets
In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables and contract assets, the management needs to
make judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and
the forecast economic condition for groupings of various customer segments with similar credit risks. The Group’s historical
credit loss experience and forecast economic conditions may also not be representative of whether a customer will actually
default in the future.
Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial position that are not actively
traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgement, using a variety
of valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and includes consideration
of credit risk, liquidity, correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these
factors could affect the fair value recognised in the statement of financial position and disclosures of fair value hierarchy.
Property, plant and equipment and intangible assets
In determining depreciation of plant and equipment and amortisation of intangible assets, the management is required to
make estimates of the useful lives and residual values (if any) and to review useful lives and residual values when there
are any changes.
In addition, the property, plant and equipment, right-of-use assets and intangibles assets are subject to impairment if there
is an indication they may be impaired, and impairment losses are recorded in the period when it is determined that their
recoverable amount is lower than the carrying amount.
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Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for temporary difference arising between the tax bases of assets and liabilities and
their carrying amounts for financial reporting purposes as at the end of reporting period when it is highly probable that the
Group will generate sufficient taxable profits from their future operations to utilise these deferred tax assets. If management
need to estimate the amounts of the deferred tax assets that the Group should recognise, they take into account the amount
of taxable profit expected in each future period.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under defined benefit plan is determined based on actuarial valuations. Inherent within these calculations
are assumptions as to discount rates, future salary incremental rate, mortality rates and other demographic factors.
Accounting Treatment Guidance on Temporary relief measures on accounting alternatives in response to the impact of
the Coronavirus 2019 (COVID-19)
The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on Temporary relief measures on
accounting alternatives in response to the impact of the Coronavirus 2019 (COVID-19). Its objectives are to alleviate some
of the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide clarification about accounting treatments
during the period of uncertainty relating to this situation.
On April 22, 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is effective for the
financial statements prepared for reporting periods ending between January 1, 2020 and December 31, 2020.
During the period from the first quarter to the third quarter of 2020, the Group elected to apply the temporary relief measures
on accounting alternatives relating to
Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in accordance with TAS 36,
Impairment of Assets.
Not to take into account forward-looking information when determining expected credit losses, in cases where the
Group uses a simplified approach to determine expected credit losses.
In the fourth quarter of 2020, the Group has assessed the financial impacts of the uncertainties of the COVID-19 Pandemic
on the valuation of assets. As a result, in preparing the financial statements for the year ended December 31, 2020, the
Group has decided to discontinue application of all temporary relief measures on accounting alternatives with no significant
impact on the Group’s financial statements.

6. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
A portion of the Company’s assets, liabilities, revenues, costs and expenses arose from transactions with related companies.
Related parties are those parties controlled by the Company, directly or indirectly or significant influence, to govern the
financial and operating policies of the Company.
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Types of relationship of related companies are as follows:
The Company’s name

Type of business

Type of relationship

The Department of Industrial Works

The Government enterprise

Shareholders and co director

Industrial Estate Authority of Thailand
The Government enterprise
Shareholders and co director
Asia Patana Land Co., Ltd.
Buy, sale, and land or real estate development
Subsidiary
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Industrial waste treatment
Subsidiary
Genco Renewable Co., Ltd.
Renewable energy power plants and manufacturing
Subsidiary
and distributor of medical equipment
Genco Clean Energy Co., Ltd.
Renewable energy power plants
Subsidiary
Genco Otani Co., Ltd.
Operate electroplating wastewater pretreatment plant
Associate
General Logistics Co., Ltd.
Transportation service
Shareholder is a director of such company
I Plus property Co., Ltd.
Buy and sale land or real estate development
Shareholders and director to close member of
the director’s family
Mr. Asawin Wipoosiri
Director
Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Director
Mr. Pasu Loharjun
Director
(Director until September 30, 2019)
Mr. Burin Amorpichit
Director
Mr. Itthirit Wipoosiri
Close member of the director’s family
Mr. Somyot Sangsuwan
Director
Mr. Prakob Vivitjinda
Director
Mr. Thongchai Chawalitpichaet
Director
(Director until September 30, 2019)

Pricing policies for each transaction are described as follows:
Transactions

Pricing policies

Other income

Contractually agreed prices

Cost of Service
Rental and royalty fee
Rental expense
Consultant fee
Other expenses
Purchase and sale of fixed assets

Contractually agreed prices
Contractually agreed prices
Contractually agreed prices
Contractually agreed prices
Contractually agreed prices
Price approximately market price
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Significant revenues and expenses derived from transactions with related parties for the years ended December 31, 2020
and 2019 are summarized as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Other income
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Cost of service
General Logistic Co., Ltd.
Rental and royalty fee
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Rental expense
General Logistic Co., Ltd.
I Plus property Co., Ltd.
Consultant fee
Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Mr. Pasu Loharjun
Mr. Somyot Sangsuwan
Mr. Prakob Vivitjinda
Mr. Thongchai Chawalitpichaet
Mr. Itthirit Wipoosiri
Other expenses
Industrial Estate Authority of Thailand
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Purchase of fixed assets
General Logistics Co., Ltd.
Sale of fixed assets
General Logistics Co., Ltd.

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

-

-

797

747

56,020

71,418

56,020

71,418

-

5,245
2,849

-

5,245
2,849

3,497
608

5,056
-

3,497
-

5,056
-

840
480
600
1,120

630
480
450
800

840
600
1,120

630
450
800

1,801
-

1,733
-

1,801
1,633

1,733
-

3,600

-

3,600

-

-

3,397

-

3,397

Key management’s personnel compensation and directors remuneration for the years ended December 31, 2020 and 2019
are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Key managements personnel compensation and directors
remuneration
Short-term employment benefits
Post-employment benefits
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

7,190
125
7,315

7,835
333
8,168

7,190
125
7,315

7,835
333
8,168
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The balances of related parties as of December 31, 2020 and 2019 are summarized as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Other receivables
Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia) Co.,Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Otani Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Total
Deposit for rent / Deposit
Industrial Estate Authority of Thailand
General Logistics Co., Ltd.
I Plus property Co., Ltd.
Total
Trade and other payables
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
General Logistics Co., Ltd.
Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Mr. Prakob Vivitjinda
Total
Right-of-use assets
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Total
Lease liabilities
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

567
22
589

-

7
220
3
567
22
819

161
161

15
2,000
160
2,175

15
2,000
2,015

15
2,000
2,015

15
2,000
2,015

49
548
6,682
630
450
8,359

2,322
545
11,611
14,478

1,323
49
548
6,682
630
450
9,682

2,322
545
11,611
14,478

18,670
11,944
30,614

-

18,670
11,944
30,614

-

32,262
13,401
45,663

-

32,262
13,401
45,663

-

Significant contracts with related parties are as follows:
a) The Company entered into a waste transportation contract with General Logistics Co., Ltd. (“Contractor”), whereby
the contractor agreed to hire the waste transportation to be treated at the Company’s location. The contractor must
provide transportation vehicles with driver as specified by the Company. Furthermore, the company will pay the service
charge to the Contractor based on the actually waste quantity as specified in Manifest report. The contract is scheduled
for 3 years, starting from January 1, 2019 to December 31, 2021.
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b) The Company entered into renew a rental and exclusive right agreement with the Department of Industrial Works
whereby the Company is granted the right to operate in the Industrial Waste Facility at Samae Dam including the
Research and Development Center for Environmental Conservation (Ratchaburi) for a period of 10 years starting from
October 1, 2016 to September 30, 2026. The Company is committed to pay 1) land lease fee to Treasury Department
at the rate fixed by Treasury Department. At the present, it is in process to make an agreement 2) monthly royalty
fee at a certain percentage of waste served which minimum fee is not less than Baht 0.2 million per month.
Furthermore, as described in the agreement, the lesser has to invest not less than Baht 77 million for maintenance
and developing its operational center which is leased according to a maintenance and developing plan of lessee or
such plan of lesser which has an approval from lessee and will be transferred the ownership to the Department of
Industrial works at the maturity date.
c) The Company entered into three land lease agreements with The Industrial Estate Authority of Thailand (which is one
of the Company’s shareholders) for a period of 30 years up to May 2026, August 2026 and March 2031. The Company
is committed to pay rental fees at the rate specified in the agreements.

7. CASH AND CASH EQUIVALENTS
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Cash
Bank deposits
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

166
162,696
162,862

136
172,085
172,221

141
70,503
70,644

129
81,847
81,976

As at December 31, 2020 and 2019, the Group has bank deposits in saving accounts, the interest rates at 0.05% - 0.55%
per annum and 0.38% - 0.75% per annum, respectively. (Separate Financial Statements: at 0.05% - 0.13% per annum
and 0.38% per annum, respectively).

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Other receivables - Related parties (Note 6)
Trade and other receivables - Other parties
Trade receivables
Unbilled receivables
Total
Less : Allowance for expected credit losses
(2019: Allowance for doubtful accounts)
Net
Other receivables
Advance payments
Others
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

589

-

819

161

25,180
8,622
33,802

31,542
15,757
47,299

25,180
8,622
33,802

31,542
15,757
47,299

(1,783)
32,019

(2,059)
45,240

(1,783)
32,019

(2,059)
45,240

1,480
8,992
10,472

2,094
9,722
11,816

1,474
7,244
8,718

2,094
9,529
11,623
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In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Less :		Allowance for expected credit losses
(2019: Allowance for doubtful accounts)
Net
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

(738)
9,734
42,342

(544)
11,272
56,512

(530)
8,188
41,026

(544)
11,079
56,480

As at December 31, 2020 and 2019, trade receivables are classified by aging as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Current
Overdue
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over 12 months
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

16,861

20,175

16,861

20,175

7,159
10
296
854
25,180

10,195
161
62
949
31,542

7,159
10
296
854
25,180

10,195
161
62
949
31,542

As at December 31, 2020 and 2019, unbilled receivables are classified by due to be collected as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over 12 months
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

7,782
840
8,622

14,870
887
15,757

7,782
840
8,622

14,870
887
15,757

The movements of allowance for expected credit losses of trade and other receivables for the years ended December 31,
2020 and 2019 were as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Balance as at January 1,
Add Provision for expected credit losses (Reversal)
Less Written - off bad debts (not effected to profit or loss for the
period)
Balance as at December 31,

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

2,603
(68)

2,462
141

2,603
(276)

2,462
141

(14)
2,521

2,603

(14)
2,313

2,603
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9. CONTRACT ASSETS
9.1 Contract balances
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Contract assets
Unbilled receivables

2020

2019

1,237

-

9.2 The changes of contract assets during the years were as follow:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Balance as at January1,
Revenue recognition during the year
Transfer to trade receivables
Balance as at December 31,

2020

2019

12,370
(11,133)
1,237

-

On February 18, 2020, the Company (Contractor) entered into a service contract in relevant to Solar Rooftop for supply
and installation for such project with a non-related company (Employer). The contract value is Baht 12.4 million and
operation period is approximately 4 months. In addition, the Company entered into the solar rooftop equipment and
installation contracts with a subcontractor. The company has already delivered the project to employer on September 30,
2020.

10. REAL ESTATE DEVELOPMENT COSTS
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Commercial building for sales
Condominium for sales
Total
Less Allowance for decline in value of real estate development
costs
Net

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

254,193
63,565
317,758

298,039
80,760
378,799

101,909
35,564
137,473

123,083
38,192
161,275

(11,040)
306,718

(13,368)
365,431

(4,234)
133,239

(6,562)
154,713
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The Movements of real estate development costs for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:
In Thousand Baht

Net book value as at January 1, 2019
Purchases/transfer in
Disposals
Transfer to investment property
Reversal of allowance for decline in value of real estate development costs
Net book value as at December 31, 2019
Purchases/transfer in
Disposals
Transfer to investment property
Net book value as at December 31, 2020

Consolidated Financial
Statements

Separate Financial
Statements

460,834
334
(17,287)
(81,324)
2,874
365,431
109
(17,873)
(40,949)
306,718

203,886
(10,247)
(40,800)
1,874
154,713
9
(4,480)
(17,003)
133,239

The Movements of allowance for decline in value of real estate development costs for the years ended December 31, 2020
and 2019 were as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Balance as at January 1,
Additional (reversal) during the year
Less : Reversal due to sales
Transfer to investment property
Balance as at December 31,

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

13,368
(2,328)
11,040

20,290
(2,874)
(819)
(3,229)
13,368

6,562
(2,328)
4,234

11,673
(1,874)
(820)
(2,417)
6,562

The Group recorded provision for decline in value of real estate development costs for Commercial buildings and
Condominium of old projects based on a comparison between the market value which appraise by an independent valuer,
using the Market Comparison Approach and the Hypothetical development or residual valuation as the basis for determining
the valuation of assets.

11. INVENTORIES
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Finished goods
Raw materials
Supplies
Work in process
Total
Less : Allowance for decline in value of inventories
Net

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

11,854
5,208
1,200
225
18,487
(7,998)
10,489

4,066
4,066
(2,678)
1,388

1,200
1,200
1,200

4,066
4,066
(2,678)
1,388
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Movements of the allowance for decline in value of inventories for the years ended December 31, 2020 and 2019 are
summarised below.
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Balance as at January 1,
Add : Loss on decline in value of inventories
Less : Written - off allowance for decline in value of inventories
Balance as at December 31,

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

2,678
7,998
(2,678)
7,998

2,678
2,678

2,678
(2,678)
-

2,678
2,678

12. DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTION PLEDGED AS COLLATERAL
As at December 31, 2020 and 2019, the Company used its saving accounts and fixed deposit account totaling Baht 0.8
million to secure credit facilities of utility usage.
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100
100
100
100

100

100
100
100

2019

200,000
14,000
14,000

530,000

2020

200,000
14,000
14,000

530,000

2019

Paid - up share capital

200,000
14,000
14,000
758,000

530,000

2020

200,000
14,000
14,000
758,000

530,000

2019

Investments

(79,893)
(14,000)
(93,893)

-

2020

(79,893)
(5,900)
(85,793)

-

2019

Allowance for
impairment loss

Separate Financial Statements

120,107
14,000
664,107

530,000

2020

Net

120,107
8,100
14,000
672,207

530,000

2019

-

-

2020

-

-

2019

Dividend

In Thousand Baht

		

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, held on February 25, 2019 of Asia Patana Land Co., Ltd. approved the capital increase from the existing share capital
of Baht 430 million to Baht 630 million by increasing the share capital of Baht 200 million divided into 20,000,000 common shares at par value of Baht 10 per share, and 50% paid-up,
amounting to Baht 100 million. The Company has invested such capital increase amounting to Baht 100 million in February 2019. The increase in the share capital of the subsidiary did
not change the Company’s proportionate holding in the equity of such subsidiary.

Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management
(Asia) Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co.,Ltd.
Total

2020

Percentage of holdings

13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
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14. INVESTMENT IN ASSOCIATE
In Thousand Baht

Company’s name
Genco Otani Co., Ltd.

Country of
Nature of business incorporation
Operate electroplating
Thailand
wastewater pretreatment
plant

Consolidated Financial Statements
Percentage (%) of
shareholdings
At Equity
2020
60

2019
60

2020
12,872

2019
17,722

In Thousand Baht
Separate Financial Statements

Company’s name
Genco Otani Co., Ltd.

Nature of business
Operate electroplating
wastewater pretreatment
plant

Country of
incorporation
Thailand

Less Impairment losses of
investment
Net

Percentage (%)
shareholdings
2020
60

2019
60

At Cost

Dividends

2020
18,000

2019
18,000

2020
-

2019
-

(5,100)

-

-

-

12,900

18,000

-

-

The Company has recognized its share of loss from investment in associate in the consolidated financial statements for
years ended December 31, 2020 and 2019 as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Share of loss from investment in associate

2020

2019

4,850

184

Summarized financial information of associate
Financial information of associate is summarized as follow:
Summarised information about financial position as at December 31, 2020 and 2019
In Thousand Baht
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Net assets
Shareholding percentage (%)
Carrying amounts of associates based on equity method

2020

2019

4,535
17,497
(579)
21,453
60
12,872

4,699
25,198
(360)
29,537
60
17,722
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Summarised information about comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019
In Thousand Baht
Revenue
Loss for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income

2020

2019

4
(8,083)
(8,083)

41
(307)
(307)

15. LAND HELD FOR DEVELOPMENT
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
At Cost
Balance as at January 1,
Purchases during the year
Disposals
Balance as at December 31,
Accumulated Impairment loss
Balance as at January 1,
Increase during the year
Balance as at December 31,
Net book value as at December 31,

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

488,235
488,235

416,702
71,533
488,235

200,285
200,285

200,285
200,285

(52,930)
(52,930)
435,305

(52,930)
(52,930)
435,305

200,285

200,285

Year 2019
The Board of Director’s Meeting of the Subsidiary No.7/2019, held on August 21, 2019, approved to acquire 3 plots of land
from non - related persons as follows :
1) 1 plot of land with total area of 28-2-41.2 rai located at Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani totaling Baht 68.5 million.
The company paid for such land on August 23, 2019, and transfer the ownership on August 26, 2019.
2) 2 plots of land with total area of 0-100-0 rai located at Pak Kret District, Nonthaburi totaling Baht 3.0 million.
The company paid for such land on August 30, 2019, and transfer the ownership on September 2, 2019.
The Group engaged an independent valuer to appraise the fair value of plots of land held for development of the Group,
using the Market Comparison Approach as the basis of determining the valuation of assets. The independent appraiser
exceeded their net carrying amount.
As at December 31, 2020 and 2019, the Company mortgaged its 8 plots of land held for development for guarantee short-term
loan and long-term loan agreements from two local financial institutions with net book value amounting to
Baht 131.3 million.
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16. INVESTMENT PROPERTY
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements

At Cost
Balance as at January 1, 2019
Transfer in/ (out)
Disposal
Balance as at December 31, 2019
Transfer in/ (out)
Disposal
Balance as at December 31, 2020
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2019
Depreciation for the year
Disposal
Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Disposal
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020
Fair value at December 31, 2020

Commercial
building for rent

Condominium
for rent

Apartments for rent

Total

5,005
53,817
58,822
40,096
(7,684)
91,234

27,507
27,507
853
(2,476)
25,884

82,010
82,010
82,010

87,015
81,324
168,339
40,949
(10,160)
199,128

-

11,140
4,700
15,840
7,027
(269)
22,598
152,499
176,530
216,824

41
695
-

-

736
2,173
(166)
2,743

528
1,377
(103)
1,802

11,099
3,477
14,576
3,477
18,053

58,086
88,491
108,068

26,979
24,082
26,806

67,434
63,957
81,950

528
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In Thousand Baht
Separate Financial Statements

At Cost
Balance as at January 1, 2019
Transfer in (out)
Disposal
Balance as at December 31, 2019
Transfer in (out)
Disposal
Balance as at December 31, 2020
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2019
Depreciation for the year
Disposal
Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Disposal
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020
Fair value at December 31, 2020

Commercial
building for rent

Condominium
for rent

Total

1,226
14,072
15,298
17,003
32,301

26,728
26,728
(843)
25,885

1,226
40,800
42,026
17,003
(843)
58,186

27
228
255
697
952

514
514
1,328
(40)
1,802

27
742
769
2,025
(40)
2,754

15,043
31,349
34,168

26,214
24,083
26,806

41,257
55,432
60,974

The Company had rental income from investment properties to other parties for the years ended December 31, 2020 and
2019 amounting to Baht 11.2 million and Baht 7.4 million, respectively. (Separate Financial Statements : Baht 2.8 million
and Baht 1.3 million, respectively).
Its fair value assessed by professional appraisers, which comprised of land using Market Comparison Approach, Hypothetical
Development Approach or residual technique and Cost Approach. The fair value of investment properties has been
categorized as a level 3 to use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly. In
addition, the Group provides the fair value of the Group’s investment property portfolio on every 2 years.

Cost
Balance as at January 1, 2019
Acquisitions
Transfer in (out)
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2019
Acquisitions
Transfer in (out)
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2020
Accumulated depreciation and
accumulated impairment loss
Balance as at January 1, 2019
Depreciation for the year
Loss on impairment for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Loss on impairment for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2020
184,034
125
1,137
185,296
659
185,955

83,871
8,806
92,677
8,961
18,125
119,763

176,762
4,195
180,957
4,444
185,401

Buildings
and building
improvements

260,833
255
2,050
263,138
168
263,306

Land and
land rental
improvements

17. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

282,264
6,606
23,543
(17)
312,396
7,605
1,820
(3,459)
318,362

384,750
6,279
(34)
390,995
14,458
17
(3,557)
401,913

Machinery
and equipment

35,819
2,409
(67)
38,161
1,571
(366)
39,366

40,505
490
(69)
40,926
327
(250)
41,003

Furniture, fixtures
and office equipment

23,048
2,087
(1,800)
23,335
2,048
(1,258)
24,125

27,512
4,586
(1,800)
30,298
(2,337)
27,961

Vehicles

Consolidated Financial Statements

33,290
1,197
34,487
1,104
35,591

43,213
43,213
56
43,269

Containers

-

2,847
2,473
(3,187)
(1,710)
423
199
(557)
(65)
-

Construction in
progress

635,054
25,300
23,543
(1,884)
682,013
25,733
19,945
(5,083)
722,608

943,694
14,208
(3,613)
954,289
15,699
(372)
(6,209)
963,407

Total

In Thousand Baht
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Cost
Balance as at January 1, 2019
Acquisitions
Transfer in (out)
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2019
Acquisitions
Transfer in (out)
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2020

Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020
Depreciations included in profit or loss
for the years
2019
2020

184,034
126
1,137
185,297
311
185,608

Buildings
and building
improvements

Land and
land rental
improvements

260,833
255
2,050
263,138
168
263,306

92,619
66,192

Buildings
and building
improvements

82,181
77,905

Land and
land rental
improvements

384,750
6,279
(34)
390,995
4,151
17
(3,557)
391,606

Machinery
and equipment

78,599
83,551

Machinery
and equipment

(2,337)
25,012

24,163
3,186
27,349

Vehicles

-

43,270

43,214
43,214
56

Containers

-

8,726
7,678

Containers

-

Construction in
progress
2,276
2,473
(3,187)
(1,140)
422
200
(557)
(65)

25,300
25,733

272,276
240,799

Total

934,640
12,804
(1,236)
946,208
5,033
(372)
(6,209)
944,660

Total

In Thousand Baht

423
-

Construction in
progress
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(250)
35,858

35,370
485
(62)
35,793
315

Furniture, fixtures
and office equipment

6,963
3,836

Vehicles

Separate Financial Statements

2,765
1,637

Furniture, fixtures
and office equipment

Consolidated Financial Statements

In Thousand Baht
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Accumulated depreciation and
accumulated impairment loss
Balance as at January 1, 2019
Depreciation for the year
Loss on impairment for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Loss on impairment for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020
Depreciations included in profit or loss
for the years
2019
2020
83,871
8,806
92,677
8,614
18,125
119,416
92,620
66,192

82,182
77,906

Buildings
and building
improvements

176,762
4,194
180,956
4,444
185,400

Land and
land rental
improvements

78,598
76,950

282,264
6,606
23,543
(16)
312,397
5,718
(3,459)
314,656

Machinery
and equipment

2,164
1,530

32,229
1,462
(62)
33,629
1,087
(388)
34,328

Furniture, fixtures
and office equipment

4,732
2,153

21,077
1,540
22,617
1,500
(1,258)
22,859

Vehicles

Separate Financial Statements

8,727
7,679

33,290
1,197
34,487
1,104
35,591

Containers

422
-

-

Construction in
progress

23,805
22,467

269,445
232,410

629,493
23,805
23,543
(78)
676,763
22,467
18,125
(5,105)
712,250

Total

In Thousand Baht
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In 2020, the Group has an impairment of certain building and machineries, then the Group appointed an independent
professional valuer to determine the impairment of such building and machineries. The fair value of building and machineries
were determined at Cost Approach. Based on the result of the assessment, the Group recognized an impairment loss of
Baht 19.9 million (Separate financial statement: Baht 18.1 million), which is included in the statement of comprehensive
income. The fair value measurement has been categorized as a Level 3 fair value.
Depreciations included in the Statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019 as
follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Cost of sales and services
Administrative expenses
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

17,693
8,040
25,733

16,293
9,007
25,300

15,590
6,877
22,467

16,293
7,512
23,805

As at December 31, 2020 and 2019, certain buildings and equipment of the Group fully depreciated but are still in use,
their original cost, amounted to Baht 355.6 million and Baht 349.4 million, respectively. (Separate financial statements:
Baht 349.6 million and Baht 347.8 million, respectively)
As at December 31, 2020 and 2019, the Company’s buildings and machineries at Map Ta Phut Industrial Waste Treatment
Facilities and land and building at head office are mortgaged as collateral for a letter of guarantee line obtained from a
local bank. The net carrying value of such amounted to approximately Baht 14.6 million and Baht 17.5 million, respectively.

18. NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Equity investment measured at fair value through other comprehensive income (loss)

2020

2019

3,215

2,529

The details of equity investments measured at fair value through other comprehensive income (loss) as at December 31,
2020 and 2019 was as follow:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Equity investment measured at fair value through other comprehensive income
(loss) consist of
Marketable equity securities
At the beginning of the year
Add changes in fair value
At the end of year

2020

2019

2,529
686
3,215

3,273
(744)
2,529

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

As at December 31, 2019, the Company recoqnized its marketable equity securities by using fair value method which was
presented as other long-term investment - available-for-sale.
Fair value
The fair value measurements of equity investment has been categorised as a level 1 fair value based on the quoted price
in active markets and the Company can access at the measurement date. During the period, there were no transfers within
the fair value hierarchy.

19. COST OF LANDFILLS
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
At Cost
Balance at January 1,
Additions
Disposals /write - off
Balance as at December 31,
Accumulated amortization
Balance at January 1,
Amortization during the year
Balance as at December 31,
Net book value as at December 31,
Amortization included in costs of sales and services

2020

2019

174,281
311
174,592

155,236
19,045
174,281

127,047
1,307
128,354
46,238
1,307

126,167
880
127,047
47,234
880

Cost of landfills consist of cost of hazardous industrial waste landfills and non-hazardous industrial waste landfill. The nonhazardous industrial waste landfill has started to operate during the year 2019. Cost of landfills included the provision costs for
landfill relating to the actual costs to cap the completed landfills when each individual landfill was fully used. As at December
31, 2020 and 2019, the Company had provision costs for landfill capping amounting to Baht 53.1 million and Baht 53.0 million,
respectively.
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20. TRADE AND OTHER PAYABLES
Trade and other payables as at December 31, 2020 and 2019 consisted of:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Related parties (Note 6)
Trade payables
Other payables
Other parties
Trade payables
Other payables
Retentions
Accrued expenses
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

6,682
1,677
8,359

11,883
2,595
14,478

6,682
3,000
9,682

11,883
2,595
14,478

9,128
8,998
2,297
9,482
29,905
38,264

8,155
8,169
2,290
19,402
38,016
52,494

9,128
6,888
1,000
8,019
25,035
34,717

8,155
7,979
1,127
17,392
34,653
49,131

21. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION
In Thousand Baht
Loan

Credit line
(In Million Baht)

Interest rate
(% p.a.)

1
2

74.0
60.5

MLR-0.5
MLR-0.5

Total
Less Current portion
Net

Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
2020

2019

24,173
18,229
42,402
(26,764)
15,638

39,922
27,847
67,769
(25,090)
42,679

On May 26, 2016, the Company entered into a loan agreement with a local financial institution totaling of Baht 134.5 million
for building construction and machineries. Such loan bears interest at MLR-0.5% p.a. and loan is repayable for 72 monthly
installments and 96 monthly installments. Such loan is secured by guarantee of land held for developments as described
in note 15 to the financial statements. The loan agreements contain covenant that among other things require the Company
to maintain debt to equity ratio with no excess of 2 : 1. The Company had already withdrawn the loan in full amount.
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The movements of long - term loans from financial institution for the years ended December 31, 2020 and 2019 are
summarized as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Balance as at January 1,
Less repayment
Balance as at December 31,

2020

2019

67,769
(25,367)
42,402

91,354
(23,585)
67,769

22. LEASES
The Group as a lessee
The Group has lease contracts for various items of assets used in its operations. The significant of lease contracts was
described in note 6 to the financial statements.
a) Right-of-use assets
The net book value of right-of-use assets for the year ended December 31, 2020 are presented below.
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements

Balance as at January 1, 2019
Cumulative effects of changes in accounting polices (Note 4)
Balance as at January 1, 2020
Depreciation for the year
Balance as at December 31, 2020

Land and land
improvements

Building, machinery
and equipment

Total

30,448
30,448
(3,992)
26,456

14,021
14,021
(2,077)
11,944

44,469
44,469
(6,069)
38,400

b) Lease liabilities
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Lease liabilities
Less Deferred interest
Total
Less Current portion
Net

2020

2019

69,782
(9,307)
60,475
(13,771)
46,704

290
(12)
278
(256)
22
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As at December 31, 2020 and 2019, the Company has lease liabilities which the period of payments is as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements
2020
Future
minimum lease
payment
Payment due 1 year
Payment due over 1 year to 5
years
Payment due over 5 years
Total

c)

Deferred
interest

2019
Present value
Future
of minimum minimum lease
lease payment
payment

Deferred
interest

Present value
of minimum
lease payment

16,244

(2,473)

13,771

268

(12)

256

40,689
12,849
69,782

(5,808)
(1,026)
(9,307)

34,881
11,823
60,475

22
290

(12)

22
278

Expenses relating to leases that are recognized in profit or loss for the year ended December 31, 2020
In Thousand Baht

Depreciation expense of right-of-use assets
Interest expense on lease liabilities
Expense relating to short-term leases
Expense relating to leases of low-value assets

Consolidated Financial
Statements

Separate Financial
Statements

6,069
2,651
4,268
178

6,069
2,651
3,660
178

d) The Group had total cash outflows for leases for the year ended December 31, 2020 of Baht 12.5 million (Separate
financial statement: Baht 11.8 million)

23. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The Company paid retirement benefits and pension in accordance with the regulation of Labor Protection Act B.E. 2541
for the retirement benefit and other long-term benefit entitled to the employees based on their right and length of services.
Employee benefit obligations in statements of financial position as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Post-employment benefits Legal severance payment plan

2020
7,530

2019
10,010

Separate Financial
Statements
2020
7,210

2019
9,658
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Movements of the present value of the defined benefit obligations as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Defined benefit obligations as at January 1,
included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Termination benefit
included in other comprehensive income (loss)
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Benefits paid during the years
Defined benefit obligations as at December 31,

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

10,010

7,403

9,658

7,208

786
147
7,395

861
260
1,575
-

746
142
7,262

831
255
1,571
-

173
151
(11,132)
7,530

1,383
824
(2,145)
(151)
10,010

165
146
(10,909)
7,210

1,355
808
(2,219)
(151)
9,658

As at December 31, 2020, the Group has not estimates of cash flows to be pay of post-employment benefits during the
next year.
As at December 31, 2020, the weighted average duration of the liabilities for post-employment benefits of the Group in
the consolidated financial statements estimated 9 years - 21 years and separate financial statements estimated 13 years.
The principal actuarial assumptions used for the years ended December 31, 2020 and 2019 as follows :
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate

2020

2019

(Percentage)

(Percentage)

1.50, 1.17, 1.82
4.00
5.73-34.38
(Depend on age of employees)
100 (Thai Mortality Table 2017)

1.71, 1.50, 2.09
4.00
5.78-34.38
(Depend on age of employees)
100 (Thai Mortality Ordinary Table 2017)
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The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit
obligation as at December 31, 2020 and 2019 are summarized below:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Discount rate
Increase 1%
Decrease 1%
Salary increase rate
Increase 1%
Decrease 1%
Turnover rate
Increase 20%
Decrease 20%

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

(771)
887

(1,007)
1,167

(747)
858

(978)
1,133

827
(736)

1,096
(967)

800
(712)

1,064
(940)

(981)
1,167

(1,297)
1,567

(948)
1,126

(1,257)
1,516

24. PROVISION COSTS FOR LANDFILL CAPPING
Movements of provision costs for landfill capping for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Balance as at January 1,
Provision made
Provision paid
Balance at December 31,

2020

2019

52,976
135
53,111

34,000
18,976
52,976

25. PREMIUM ON SHARE AND LEGAL RESERVE
Premium on share capital
Section 51 of Public Companies Act. B.E. 2535, Premium on share capital is share subscription monies received in excess
of the par value of the shares. Share premium is not available for dividend distribution.
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act. B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual
net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches
an amount not less than 10% of the registered authorized capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
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26. OTHER INCOME
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Revenue from rental
Revenue from sale of scraps
Gain on sale of investment property
Gain on sale of fixed assets
Interest income
Others
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

11,187
1,863
4,687
378
425
12,511
31,051

7,395
2,345
1,003
4,586
15,329

2,794
797
247
378
171
10,196
14,583

1,336
747
453
2,048
4,584

27. EXPENSES BY NATURE
The significant expenses classified by nature for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Costs of sales - real estate development costs
Purchase of inventories and costs of subcontractor
Changes in inventories
Employee benefit expenses
Management benefit expenses
Depreciation and amortization
Bad debt and doubtful accounts (Reversal)
Loss on decline in value of real estate development costs
(Reversal)
Loss on decline in value of inventories
Loss on impairment of investment in subsidiaries and associate
Loss on impairment of building and machinery
Transportation expenses
Chemical, supplies and lab analysis expenses
Rental fee
Other expenses
Total

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

31,561
25,727
(17,286)
71,348
7,315
40,752
(51)

17,287
79,020
8,168
31,771
141

5,262
11,042
64,392
7,315
32,463
(259)

10,247
73,915
8,168
26,318
141

7,998
19,946
56,665
33,737
6,554
38,979
323,245

(2,873)
23,543
71,443
35,850
14,658
48,847
327,855

13,200
18,126
56,665
33,141
5,946
31,676
278,969

(1,874)
5,900
23,543
71,443
35,850
14,658
39,461
307,770
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28. INCOME TAX
Income tax income (expense) recognised in profit or loss for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Current income tax expenses:
Income tax expenses for the year
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Income tax income (expenses) reported in the statement of
comprehensive income

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

-

-

-

-

(1,712)

229

(1,918)

222

(1,712)

229

(1,918)

222

Reconciliation of effective tax rate for the years ended December 31, 2020 and 2019 as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
2020
Rate (%)
Accounting loss before tax
Income tax by applicable tax rate
Share of loss from investments in associate
Expenses not deductible for tax purposes
Loss carry forward
Current year losses for which no deferred tax asset was recognised
Effects of elimination entries on consolidation
Current income tax
Change in temporary differences
Income tax income (expenses) reported in the statement of
comprehensive income

2019
Amount

Rate (%)

(46,036)
20

-

9,207
(970)
(5,465)
798
(3,634)
64
(1,712)
(1,712)

Amount
(35,042)

20

-

7,008
(37)
(5,035)
(1,936)
229
229

ANNUAL REPORT 2020

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

In Thousand Baht
Separate Financial Statements
2020
Rate (%)

2019
Amount

Accounting loss before tax

Rate (%)

Amount

(44,418)

Income tax by applicable tax rate
Expenses not deductible for tax purposes
Current year losses for which no deferred tax asset was
recognised
Current income tax
Change in temporary differences
Income tax income (expenses) reported in the statement of
comprehensive income

20

(36,083)

8,884
(5,753)

20

7,217
(6,228)

-

(3,131)
(1,918)

-

(989)
222

-

(1,918)

-

222

The amount of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended December 31,
2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Deferred tax relating to
Actuarial (gain) loss from employee benefit plan

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

65

12

62

(11)

The components of deferred tax assets as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
(Charged) / Credited to:
January 1,
2019

Deferred tax assets
Trade and other receivables
Inventories
Real estate development costs
Employee benefits obligations
Lease liabilities
Others
Total

384
536
1,416
1,480
1,239
5,055

Other
Profit or comprehensive
loss
income (loss)

28
(103)
509
(205)
229

12
12

December
31, 2019

412
536
1,313
2,001
1,034
5,296

Cumulative
effects of
changes in
accounting
polices

2,904
2,904

(Charged) / Credited to:
Profit
or loss

(55)
(536)
(466)
(561)
(128)
34
(1,712)

Other
comprehensive December
income (loss) 31, 2020

65
65

357
847
1,505
2,776
1,068
6,553
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In Thousand Baht
Separate Financial Statements
(Charged) / Credited to:
January 1,
2019

Deferred tax assets
Trade and other receivables
Inventories
Real estate development costs
Employee benefits obligations
Lease liabilities
Others
Total

384
536
1,416
1,441
944
4,721

Other
Profit or comprehensive December
loss
income (loss)
31, 2019

28
(103)
501
(204)
222

(11)
(11)

412
536
1,313
1,931
740
4,932

Cumulative
(Charged) / Credited to:
effects of
changes in
Other
accounting
comprehensive December
polices Profit or loss income (loss) 31, 2020

2,904
2,904

(55)
(536)
(466)
(551)
(128)
(182)
(1,918)

62
62

357
847
1,442
2,776
558
5,980

As at December 31, 2020 and 2019, the Group had temporary differences for future tax deductible which has not been
recognized as deferred tax assets in the Consolidated financial statements amount of Baht 270.6 million and Baht 214.2
million, respectively (Separate Financial Statements: Baht 192.5 million and Baht 174.3 million, respectively), since it is
not probable that it will be able to utilise the tax benefit in the foreseeable future.

29. LOSS PER SHARE
Loss per share is calculated by dividing loss for the year attributable to equity holders of the Company (excluding other
comprehensive income (loss) by the weighted average number of common shares in issue during the year.
Detail of calculation of loss per share for the years ended December 31, 2020 and 2019 was as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Statements
Loss for the year attributable to equity holders of the parent company
Weighted average number of common shares
Loss per share (Baht)

Separate Financial
Statements

2020

2019

2020

2019

(47,748)
1,122,298
(0.043)

(34,813)
1,122,298
(0.031)

(46,336)
1,122,298
(0.041)

(35,861)
1,122,298
(0.032)

30. DIVIDENDS
At the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 26, 2019, approved the dividend payment for the year
2018 at the rate of Baht 0.02 per share, amounting to Baht 22.4 million. The dividend was paid on May 24, 2019. In addition,
the Meeting approved the appropriation of legal reserve amounting to Baht 4.7 million and the Company appropriated for
such legal reserve in the 2018 financial statements.
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31. PROMOTION PRIVILEGES
By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, the Company has been granted privileges
by the Board of Investment relating to fuel blending from non-hazardous waste. The privileges granted include:
a. exemption from payment of import duty on machinery approved by the Board of Investment
b. exemption from payment of corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity not exceeding
100% of investment cost not including cost of land and working capital for a period of 8 years starting from the first
date of income derived from its operation
c. allow to deduct the annual loss of the promoted period from the net profit after the promoted for a period of 5 years,
commencing from the expiry date in (b) above.
As a promoted company, the Company must comply with certain conditions and restrictions provided for in the promotional
certificate.
The Company’s revenue classified under promoted and non-promoted businesses for the years ended December 31, 2020
and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements

Revenues from sale and service

Promoted Business

Non-promoted Business

2020
4,174

2020
202,279

2019
4,551

2019
254,131

Total
2020
206,453

2019
258,682

269

270
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32. BUSINESS SEGMENT INFORMATION
Operating segment information is reported in a manner consistent maker in order to make decisions about the allocation
of resources to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the
directors of the Company. The Group operates the business primarily related to treatment of industrial waste property
development business and other business such as a service contract in relevant to solar power system and distributor of
medical equipment by engaging in domestic.
Major customers
For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Group has revenue from a major customer totaling of Baht 38.2
million and Baht 45.8 million, respectively, from the business primarily related to treatment of industrial waste.
Details of revenues and profit (loss) for each segments of the Group for the years ended December 31, 2020 and 2019
are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31,
Treatment of industrial
waste business

External revenue
Inter-segment revenue
Total revenue
Cost of sales and services
Gross profit (loss)
Unallocated revenue (expenses)
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Loss from operating activities
Finance cost
Share of loss from investments
in associate
Loss before income tax
Income tax expense
Loss for the period
Timing of revenue recognition
At a point in time
Over time
Total

Property development
business

Other business

2020

2019

2020

2019

2020

206,453
206,453
(156,220)
50,233

258,682
258,682
(184,059)
74,623

36,668
36,668
(31,561)
5,107

24,023
24,023
(17,287)
6,736

13,680
13,680
(20,926)
(7,246)

153,140
53,313
206,453

189,552
69,130
258,682

36,668
36,668

24,023
24,023

13,680
13,680

Total

2019

-

-

2020

2019

256,801
256,801
(208,707)
48,094

282,705
282,705
(201,346)
81,359

31,051
(6,100)
(108,439)
(35,394)
(5,792)

15,329
(7,364)
(119,144)
(29,820)
(5,038)

(4,850)
(46,036)
(1,712)
(47,748)

(184)
(35,042)
229
(34,813)

203,488
53,313
256,801

213,575
69,130
282,705
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The segment assets and liabilities as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Treatment of industrial
waste business

Assets
Trade and other receivables
Contract assets
Real estate development costs
Inventories
Deposits at financial institution
pledged as collaterals
Investment in associate
Land held for development
Investment property
Property, plant and equipment
Right-of-use assets
Cost of landfills
Unallocated assets
Total
Liabilities
Trade and other payables
Long - term loans from
financial institution
Lease liabilities
Provision cost of landfill
Unallocated liabilities
Total

2020

2019

37,779
1,200

Property development
business
2020

2019

53,586
1,388

4,563
306,718
-

2,926
365,431
-

12,872
104,804
212,165
38,400
46,238

17,722
104,804
239,643
47,234

756
330,501
176,530
22,024
-

756

31,599

45,087

6,424

42,402
60,475
53,111

67,769
52,976

-

Other business
2020

Total

2019

2020

2019

1,237
9,289

-

42,342
1,237
306,718
10,489

56,512
365,431
1,388

330,501
152,499
32,633
-

6,610
-

-

756
12,872
435,305
176,530
240,799
38,400
46,238
215,842
1,527,528

756
17,722
435,305
152,499
272,276
47,234
217,836
1,566,959

7,407

241

-

38,264

52,494

-

-

-

42,402
60,475
53,111
8,768
203,020

67,769
52,976
10,286
183,525

271

272
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33. FINANCIAL INSTRUMENTS
The Group does not engage in derivatives and hedge accounting.
1) Financial risk management objectives and policies
The Group’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, trade and other receivables, other non
- financial assets, trade and other payables, long-term loans from financial institutions, and lease liabilities. The financial
risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.
Credit risk
The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables, deposits with banks and other
financial instruments. Except for derivative financial instruments, the maximum exposure to credit risk is limited to the
carrying amounts as stated in the statement of financial position.
Trade and other receivables and contract assets
The Group manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect
to incur material financial losses. Outstanding trade receivables and contract assets are regularly monitored and any
shipments to major customers are covered by credit insurance obtained from the banks. In addition, the Group does not
have high concentrations of credit risk since it has a large customer base.
An impairment analysis is performed at each reporting date to measure expected credit losses. The provision for expected
credit losses rates are based on days past due for groupings of various customer segments with similar credit risks. The
calculation reflects the reasonable and supportable information that is available at the reporting date about past events,
current conditions and forecasts of future economic conditions. Generally, trade and other receivables and contract assets
are written-off in accordance with the Group’s policy.
Financial instruments and cash deposits
Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the Group’s policy. Investments
are made only with approved counterparties and within credit limits assigned to each counterparty. The credit risk on cash
and financial instrument with financial institutions are limited because the counterparties are banks with high credit-ratings
assigned by domestic credit-rating agencies.

756
13,749

171,057
-

-

67,769
278

Cash and cash equivalents
162,487
Trade and other receivables
Deposits at financial institution pledged
as collateral
Trade and other payables
Long – term loan from financial
institutions
42,402
Lease liabilities
22

2020

2019

-

756
-

-

2019
-

34,881

-

-

2020

-

-

-

2019

1 - 5 years

11,823

-

-

2020

-

-

-

2019

Over 5 years

Fixed Interest rate and maturity in
Within 1 year

2020

Floating
Interest rate

-

38,264

375
42,342

2020

-

52,494

1,164
56,512

2019

Non - interest bearing

Consolidated Financial Statements

42,402
60,475

756
38,264

162,862
42,342

2020

Total

2020

2019

0.10
67,769 4.75 - 5.50
278 4.79 - 7.62

756
52,494

5.50
7.62

0.10
-

172,221 0.05 - 0.55 0.38 - 0.75
56,512
-

2019

Effective interest rate
(% per annum)

In Thousand Baht

As at December 31, 2020 and 2019, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities
that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

The Group’s exposure to interest rate risk relate primarily to their deposits at bank, other financial assets, long-term loans from financial institutions, and lease liabilities. Most of the
Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate

Interest rate risk
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Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Deposits at financial institution pledged
as collateral
Trade and other payables
Long – term loan from financial
institutions
Lease liabilities

42,402
22

-

70,503
-

2020

756
-

-

2020

-

756
-

-

2019

34,881

-

-

2020

-

-

-

2019

1 - 5 years

11,823

-

-

2020

-

-

-

2019

Over 5 years

Fixed Interest rate and maturity in
Within 1 year

67,769
278 13,749

-

81,847
-

2019

Floating
Interest rate

-

34,717

141
41,026

2020

-

49,131

129
56,480

2019

Non - interest bearing

Separate Financial Statements

42,402
60,475

756
34,717

70,644
41,026

2020

Total
2020

0.10
67,769 4.75 - 5.50
278 4.79 - 7.62

756
49,131

81,976 0.05 - 0.13
56,480
-

2019

5.50
7.62

0.10
-

0.38
-

2019

Effective interest rate
(% per annum)

In Thousand Baht
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Liquidity risk
The Group monitors the risk of a shortage of liquidity through the use of bank overdrafts, loans from financial institutions
and lease contracts. The Group has access to a sufficient variety of sources of funding, then this risk is expected to be
minimal.
Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or carrying interest at rates close to the
market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statement
of financial position.

34. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure and
preserves the ability to continue its business as a going concern.
The Group manages their capital position with reference to debt-to-equity ratio in order to comply with a condition in longterm loan agreements with financial institutions. As at December 31, 2020 and 2019, the aforementioned ratio in the
consolidated financial statements is 0.15:1 and 0.13:1, respectively. (Separate Financial Statements : 0.15:1 and 0.13:1,
respectively.).

35. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2020 and 2019, the Group had
1) Commitment in respect of capital expenditure, supply contract and subcontract work amounting to Baht 0.9 million
and Baht 1.0 million, respectively.
2) Contingent liabilities relating to bank guarantees issued by banks on behalf of the Company in respect of certain
performance bonds as required in the normal course of business. The details of letters of guarantee are as follows:
In Million Baht
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
Letters of guarantee related to rental agreements and treatment service agreements
Letter of guarantee related to utility usage
Letter of guarantee for bidding wastes treatment service
Total

2020

2019

36.7
0.8
224.0
261.5

36.8
0.8
37.6

275

276
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36. LAWSUITS
According to two subsidiaries tendering of the electrical plant from industrial wastes in the form of feed-in tariff to the Energy
Regulatory Commission (“ERC”), the result of such tendering on October 28, 2016 was that two subsidiaries had not been
chosen, then they filed appeal. On March 22, 2017, the Office of Energy Regulatory Commission replied that the appeal
was cancelled. Subsequently, on June 16, 2017, such subsidiaries filed a complaint with the President of the Ombudsman
and the Ombudsman’s Office had already received a complaint and investigated the complaint. On April 27, 2018, the
Ombudsman’s Office has issued the decision asking ERC to review the consideration of the proposal to sell electricity and
remedy the damage to the two subsidiaries.
Subsequently, on March 13, 2019, the Ombudsman made a decision for the ERC committee to lead the power plant project
of a subsidiary to consider joining the special power purchase project from industrial waste again, due to the fact that the
subsidiary has not been selected because of the differences in the translation of text according to documents between the
company and ERC only. For the power plant project of another subsidiary, the Ombudsman had a decision to terminate
the compliant. Subsequently on November 7, 2019, the Ombudsman reported that ERC was unable to bring the power
plant project of such subsidiary into the consideration. Therefore, the Ombudsman made a complaint to the National Energy
Policy Council for further consideration. At present, the decision of the National Energy Policy Council has not yet been
announced.
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