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การอนุรักษ์ ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี
คือเจตนารมณ์ที่ GENCO ยึดมั่น
ในการดำเนินงาน และมีความภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อเก็บรักษา
ไว้เป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคต
Conserving the environment is
GENCO’s good intention, which
guides its operations. GENCO is
proud to help create benefit for
Thai society and the environment,
to preserve this precious heritage
for future generations.

SAVE
THE
ENVIRON
MENT...
... For the Young

ภายใต้การบำบัดและกำจัด
กากของเสียด้วยมาตรฐานและ
บริการระดับสากล GENCO
ดำเนินงานควบคู่ไปกับความใส่ใจ 
ห่วงใยในคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
อนามัยของชุมชนในสังคม
GENCO’s collection and
treatment of waste to
international standards and
services is conducted with
awareness and caring for
the quality of life, as well as
the health of communities
in society.

SAVE
THE
ENVIRON
MENT...
... For the Social

SAVE
THE
ENVIRON
MENT...
... For the Earth

ด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
GENCO จึงพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจ
ไม่เฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
หากแต่กับประชาชนทุกระดับ 
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้ โลกใบนี้คงอยู่และสวยงามไปตราบนานเท่านาน
As a member of society, GENCO is
always willing to share its knowledge
and understanding, not only with
industrial factories, but with all levels
of the general public. Together,
we can build and protect our
environment, to maintain this
beautiful world of ours for all time.

สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board

เนื่องจากในปี 2549 นี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครอง
สิรริ าชสมบัติ ครบ 60 ปี บริษัท บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์ท่าน ด้วยการยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ตลอดระยะเวลา 12 ปีของการก่อตัง้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด เพราะเชือ่ ว่าระบบการจัดการองค์กรทีด่ ี จะเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ ะสร้างรากฐาน
ทีแ่ ข็งแกร่งอย่างยัง่ ยืนให้กบั บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความเชือ่ มัน่ ในธุรกิจให้แก่นกั ลงทุนและสาธารณชน
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิจำนวน 14.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2548 จำนวน 1.5
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการทีบ่ ริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจเสริมเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 163.6 และมีตน้ ทุนในส่วนของค่าบริการลดลงร้อยละ 4.9 
อย่างไรก็ดที ศิ ทางทีจ่ ะก้าวต่อไปในปี 2550 บริษัทฯ ยังจะคงยึดมัน่ เจตนารมณ์ ในการนำพาบริษัทฯ มุง่ สูค่ วามเป็น
ผู้นำทางด้านการบริหารจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร รักษาคุณภาพการให้บริการ ไปพร้อมการ
พัฒนาธุรกิจเสริม เพือ่ ความมัน่ คงของรายได้ บนพืน้ ฐานของการจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และมุง่ สูก่ ารเป็นบรรษัทภิบาล
ทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล 
ในนามของคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่าน
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ อี ปุ การะคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงพนักงาน
ทุกคนที่ได้ทมุ่ เทพลังกายและพลังใจต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ สืบไป
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ดร. ดำริ สุโขธนัง

Dr. Damri Sukhotanang

ประธานกรรมการ
Chairman

2006 was a particularly auspicious year as it marked the 60th anniversary of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej’s accession to the throne. General Environmental Conservation Public Company Limited joined in the
expression of loyalty to His Majesty by observing the Royal edicts and conducting our business with ethics and
honesty. In the 12 years since its inauguration, the Company has complied with the principles of good corporate
governance, striving to operate with transparency and upholding its responsibility to society throughout. The
Company firmly believes that good corporate management is an important factor for building a solid foundation
for the business and in particular, creating confidence for investors and the general public. 
The Company’s operating performance results for 2006 recorded a net profit of 14.0 million Baht, an
increase from 2005 by 1.5 million Baht, or 12.1 percent. This was due primarily to revenues generated from real
estate sales, which is a new complementary business that saw a rise in income of 163.6 percent. Simultaneously,
the cost of services decreased by 4.9 percent.
Our direction for striding forward in 2007 will continue with the goals to make the Company the leader in
integrated waste collection and management for industrial factories, while maintaining service quality and
developing complementary business lines for increased revenue stability. All these efforts will be based on
corporate management that is transparent and ethical, to ensure good governance in line with international
standards.
On behalf of the Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited, I
would like to thank our Shareholders and all our loyal patrons who have honoured us with their trust and support
throughout, as well as every one of our employees for their total dedication in performing their duties. With this
support, our Company will continue to prosper into the future.
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คณะกรรมการ

Board of Directors

ดร. ดำริ สุโขธนัง
Dr. Damri Sukhotanang
ประธานกรรมการ / Chairman

การศึกษา

p ปริญญาเอก Ceramic Engineering, 

University of Missouri at Rolla, U.S.A.
p ปริญญาโท Ceramic Engineering, 
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
p ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีเทคนิค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 70/2006
p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 44)
p ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 14 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

p ประธานกรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
p รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

p ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

p อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม
p รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

Education

p Doctor of Engineering (Ceramic Engineering),

University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
p Master of Engineering (Ceramic Engineering),
University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
p Bachelor of Science (Chemical Technique),
Chulalongkorn University
p Certificate, Director Certification Program 
70/2006, Thai Institute of Directors
p National Defence College Diploma (Class 44)
p Certificate, Civil Service Executive Development
Program (Class 14), Office of the Civil Service
Commission

Current Position

p Chairman, General Environmental Conservation Pcl.
p Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry

Working Experience

p Director-General, Office of Industrial Economics,
Ministry of Industry
p Director-General, Department of Industrial
Promotion, Ministry of Industry
p Secretary-General, Department of Industrial
Promotion, Ministry of Industry

นายรัชดา สิงคาลวณิช
Mr. Rachada Singalavanija

รองประธานกรรมการ / Vice Chairman
การศึกษา

p ปริญญาโท MSE (Industrial), 

West Virginia University, U.S.A. 

p ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

p ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

p วุฒิบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 45)
p ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 29 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

p รองประธานกรรมการ บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

p รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
p หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
p ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
p รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

Education

p M.S.E. (Industrial), West Virginia University, U.S.A. 
p Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), 

Chulalongkorn University, Thailand

p Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University,

Thailand

p Diploma, Senior Executive Program (Class 16),

Sasin Graduate Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn University, 
Thailand
p National Defence College Diploma (Class 45)
p Certificate, Civil Service Executive Development 
Program (Class 29), Office of the Civil Service 
Commission

Current Position

p Vice Chairman, General Environmental 

Conservation Pcl.

p Director-General, Department of 

Industrial Works, Ministry of Industry

Working Experience

p Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry 
p Chief of Inspector General, Ministry of Industry
p Inspector General, Ministry of Industry
p Deputy Director-General, Department of 

Industrial Works, Ministry of Industry
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นายอังคณี วรทรัพย์
Mr. Angkhani Vorasaph

กรรมการ / Director
การศึกษา

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University, U.S.A.
p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2)
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด
p กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ 

ประสบการณ์ทำงาน

p ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำ

กระทรวงวัฒนธรรม
p ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด
p ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)
p ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำ
ทบวงมหาวิทยาลัย
p ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 
(มหาชน)
p กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
p ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ 
(เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)

Education

p Master Degree in Public Administration at 

Harvard University, U.S.A. 
p National Defence College Diploma (Class 2)
p Certificate, Director Accreditation Program 
49/2005, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director and Chairman of Audit Committee, 

General Environmental Conservation Pcl.

p Chairman, SFC Co., Ltd.
p Director, Krungdhep Sophon Pcl.

Working Experience

p Chairman of the Audit Committee for the 

Ministry of Culture

p Chairman, Credit Bureau Co., Ltd.
p Advisor to Deputy Prime Minister 

(Capt. Suchart Jaovisidha)

p Chairman of the Audit Committee for the 

Ministry of University Affairs

p Chairman, Siam City Bank Pcl.
p Audit Committee, MFC Asset Management Pcl.
Center for Finance 
p Head of the Co-operation
th

and Privileges (the 13 Asian Game)

พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
Air Chief Marshal Nappres
Mandachitra
กรรมการ / Director

การศึกษา

p ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กองทัพอากาศ) 

สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 40)
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for  
Non-Finance Director รุ่น 18/2005
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28/2005

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพอากาศ

ประสบการณ์ทำงาน

p ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
p ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
p ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ
p รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
p ผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
p รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
p ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

Education

ดร. สมาน ตั้งทองทวี
Dr. Samarn Thangtongtawi
กรรมการ / Director

การศึกษา

p ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สถาบันอินซ่า ประเทศฝรั่งเศส

p ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบัน AIT
p ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์โยธาโครงสร้าง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 53/2005
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 8/2005
p ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for 

Non-Finance Director รุ่น 15/2005

p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28/2004

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p รองผู้ว่าการ (กิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

p ผู้เชี่ยวชาญ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
p รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

p นายช่างใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
p ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

p Bachelor of Science (RTAF) in Aeronautical 

Education

p National Defence College Diploma (Class 40)
p Certificate, Audit Committee Program 3/2004, 

p M.Eng. (Environmental Engineering) 

Engineering

Thai Institute of Directors
p Certificate, Finance for Non-Finance Director 
18/2005, Thai Institute of Directors
p Certificate, Director Accreditation Program 
28/2005, Thai Institute of Directors

Current Position

p Ph.D. (Environmental Engineering) INSA, 

Toulouse, France

Asian Institute of Technology, Thailand

p B.Eng. (Civil Engineering, Structure) 

Chulalongkorn University, Thailand

p Certificate, Director Certification Program 

53/2005, Thai Institute of Directors

p Certificate, Audit Committee Program 

8/2005, Thai Institute of Directors

p Director and Audit Committee, 

p Certificate, Finance for Non-Finance Director 

p Chairman of the Royal Thai Air Force Advisory 

p Certificate, Director Accreditation Program 

General Environmental Conservation Pcl.
Board, RTAF

Working Experience

p Assistant Commander-in-Chief, RTAF
p Senior Royal Thai Air Force Expert
p Senior Air Advisor 
p Deputy Commander Directorate of 

Air Operation Control

p Royal Thai Air Force Institute of 

Higher Education Commandant
p Deputy Commander Air Education and 
Training Command
p Air Command and Staff College Commandant

15/2005, Thai Institute of Directors
28/2004, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director and Audit Committee, 

General Environmental Conservation Pcl.

p Deputy Governor (Special Affairs), 

The Industrial Estate Authority of Thailand 

Working Experience

p Senior Expert, The Industrial Estate Authority 

of Thailand

p Deputy Governor (Industrial Port), 

The Industrial Estate Authority of Thailand 

p Chief Engineer, The Industrial Estate Authority 

of Thailand

p Director, Industrial Safety Center, 

Department of Industrial Works
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คณะกรรมการ

Board of Directors

นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
Mr. Theerasak Kanjanasakchai
กรรมการ / Director

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 14)
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 70/2006

p ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
p ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน 

p กรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
p ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โฮลเซล ดีเวลลอพเม้นท์ จำกัด
p ประธานกรรมการ บริษัท จีโร่ เทคโนโลยี จำกัด
p ประธานกรรมการ บริษัท เดอะจิวเวลรี่ ออฟ เฟ
(ไทยแลนด์) จำกัด

p หลักสูตร Mini Techno M.B.A. 

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงาน

p กรรมการ บมจ. กสท. โทรคมนาคม
p กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
p กรรมการ การประปานครหลวง
p ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง
p ประธานกรรมการ บริษัท เอช.แอล 
(ประเทศไทย) จำกัด

Education

p ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16/2546

p ประกาศนียบัตร กฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2546

มหาวิทยาลัยชินวัตร รุ่นที่ 1

p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 62/2005
p ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for 

Non-Finance Director รุ่น 19/2005

p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 36/2005

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. บริหาร

และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p กรรมการบริหาร บริษัท พิจิตรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
p กรรมการบริหาร บริษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จำกัด
p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด

Education

p Master of Political Science 

(Public Administration), Thammasat University

p Master of Business Administration, 

p Bachelor of Economics, Thammasat University
p Certificate, Public Law, Thammasat University 

p Bachelor of Science (Economics), 

p Certificate, Business Law, Thammasat University 

Kasetsart University

Kasetsart University 
p National Defense College Diploma (Class 14)
p Certificate, Director Certification Program 
70/2006, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director, General Environmental Conservation Pcl.
p Chairman and Managing Director, 

Wholesale Development Co., Ltd.
p Chairman, Gero Technology Co., Ltd.
p Chairman, The Jewelry of Fly (Thailand) Co., Ltd.

Working Experience

p Director, CAT Telecom Pcl.
p Director, The Provincial Waterworks Authority
p Director, The Metropolitan Waterworks Authority
p Chairman, Thai Engine Manufacturing Pcl.
p Chairman, H.L. (Thailand) Co., Ltd.

รายงานประจำปี 2549

กรรมการ / Director

การศึกษา

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
p ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

12

นายเดชพล วิภูศิริ
Mr. Detpon Viphusiri

Class 16/2003
Class 3/2003

p Mini Techno M.B.A., Shinawatra University Class 1
p Certificate, Director Certification Program 

62/2005, Thai Institute of Directors

p Certificate, Finance for Non - Finance Director 

19/2005, Thai Institute of Directors

p Certificate, Director Accreditation Program 

36/2005, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director and Executive Committee, 

General Environmental Conservation Pcl.

p Executive Committee, Phichit Property Co., Ltd.
p Executive Committee, Chanwit Hotel Co., Ltd.
p Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.

นายอัศวิน วิภูศิริ
Mr. Asawin Wipoosiri
กรรมการ / Director

การศึกษา

p ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p Certificate of City Planning, Dominican College, 
San Francisco, U.S.A.
p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
p ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด
p ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น 
จำกัด
p ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด
p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

p ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรเฮ้าส์แอนด์

พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

p นายกสมาคมบ้านจัดสรร

Education

p Master of Art (Political Science), 

Ramkhamhaeng University
p Bachelor of Art (Political Science), 
Ramkhamhaeng University
p Certificate of City Planning, Dominican College, 
San Francisco, U.S.A.
p National Defence College Diploma (Class 18)
p Certificate, Director Accreditation Program 
44/2005, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director, Chairman of the Executive Committee and 
CEO, General Environmental Conservation Pcl.
p Chairman of Executive Committee, 
Pattrakateedin Co., Ltd.
p Chairman of Executive Committee, 
Thanasathon Corporation Co., Ltd.
p Chairman, Chanwit Hotel Co., Ltd.
p Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.
p Director, Genco Engineering Co., Ltd.
p Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience

p Chairman of Executive Committee, 

Pattra House & Property Co., Ltd.

p President of Housing Business Association

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
Mr. Wanchai Palotaitakerng
กรรมการ / Director

ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
Dr. Somyot Sangsuwan
กรรมการ / Director

การศึกษา

การศึกษา

(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
p วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 53/2005
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 31/2005

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารงาน

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
p ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า 

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
p กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
p กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
p กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
p กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
p กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

p กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม
p กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
p ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
p กรรมการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Education

p Master of Business Administration, 

Khon Kean University
p Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), 
King Mongkut’s Institute of Technology Lat Krabang
p Diploma DCP, Thai Institute of Directors
Certificate,
Director Certification Program 
p
53/2005, Thai Institute of Directors
p Certificate, Director Accreditation Program 
31/2005, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director, Executive Committee and Managing 

Director, General Environmental Conservation Pcl.

p Director, Thai Industrial Standards Institute
p Director, Foundation Thailand Productivity Institute
p Director, Thai Aviation Industries Co., Ltd.
p Director and Executive Committee, NFC Fertilizer Pcl.
p Director, Rayong Bulk Terminal Co., Ltd.
p Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.
p Director, Genco Engineering Co., Ltd.
p Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience

p Executive Committee, Office of Small and 

Medium Enterprises Promotion
p Director, The Industrial Estate Authority of Thailand
p Advisor to BOI
p Director, Institute of Small and 
Medium Enterprises Development

p ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร อุตสาหกรรมศึกษา 

(IEM) TUP.

อุตสาหกรรม, U.S.A.

p ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, U.S.A.
p ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ, U.S.A.
p ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้าฯ

p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 40/2004
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 7/2004

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

p กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์รสิ นั คอนเซาร์แทนท์ จำกัด
p กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง 

แมนเนจเม้นส์ จำกัด

p เลขาธิการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Education

p Doctor of Industrial Education Management, TUP.
p Master of Business Administration 

(Industrial Management), U.S.A.

p Master of Art, U.S.A.
p Bachelor of Business Administration, U.S.A.
p Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, 

Thailand

p Diploma in Management of Public Economy, 

College of Politics and Governance, 
King Prajadhipok’s Institute Class 1
p Certificate, Director Certification 
Program 40/2004, Thai Institute of Directors
p Certificate, Director Accreditation 
Program 7/2004, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director, Executive Committee and Deputy 

Managing Director, General Environmental 
Conservation Pcl.
p Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.
p Director, Genco Engineering Co., Ltd.
p Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience

p Executive Committee, Harrison Consultant Co., Ltd.
p Managing Director, Sinsathon Building 

Management Co., Ltd.

p Secretary of Property Management of Thailand
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คณะผู้บริหาร

Management Team

นายอัศวิน วิภูศิริ
Mr. Asawin Wipoosiri

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
Mr. Wanchai Palotaitakerng

ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
Dr. Somyot Sangsuwan

Director, Chairman of the
Executive Committee and CEO

Director, Executive Committee and
Managing Director

Director, Executive Committee and
Deputy Managing Director

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ / 

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p Certificate of City Planning, Dominican College, 
San Francisco, U.S.A.
p ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005

สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
p วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 53/2005
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 31/2005

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารงาน

p ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
p ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด
p ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชัน่
จำกัด
p ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด
p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
p ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
p กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
p กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
p กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
p กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
p กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์

Education

p กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
p ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
p กรรมการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

p ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรเฮ้าส์แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
p นายกสมาคมบ้านจัดสรร
p Master of Art (Political Science), 

p กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

Ramkhamhaeng University
p Bachelor of Art (Political Science), 
Ramkhamhaeng University
p Certificate of City Planning, Dominican College, 
San Francisco, U.S.A.
p National Defence College Diploma (Class 18)
p Certificate, Director Accreditation 
Program 44/2005, Thai Institute of Directors

Education

p Director, Chairman of the Executive Committee 

p Director, Executive Committee and Managing 

Current Position

and CEO, General Environmental Conservation Pcl.
p Chairman of Executive Committee, 
Pattrakateedin Co., Ltd.
p Chairman of Executive Committee, 
Thanasathon Corporation Co., Ltd.
p Chairman, Chanwit Hotel Co., Ltd.
p Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.
p Director, Genco Engineering Co., Ltd.
p Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience

p Chairman of Executive Committee, 

Pattra House & Property Co., Ltd.

p President of Housing Business Association
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กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ / 

รายงานประจำปี 2549

p Master of Business Administration, Khon Kean University
p Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), 

King Mongkut’s Institute of Technology Lat Krabang
p Diploma DCP, Thai Institute of Directors
p Certificate, Director Certification 
Program 53/2005, Thai Institute of Directors
p Certificate, Director Accreditation 
Program 31/2005, Thai Institute of Directors

Current Position
p
p
p
p
p
p
p
p

Director, General Environmental Conservation Pcl.
Director, Thai Industrial Standards Institute
Director, Foundation Thailand Productivity Institute
Director, Thai Aviation Industries Co., Ltd.
Director and Executive Committee, NFC Fertilizer Pcl.
Director, Rayong Bulk Terminal Co., Ltd.
Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.
Director, Genco Engineering Co., Ltd.
Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience

p Executive Committee, Office of Small and 

Medium Enterprises Promotion

p Director, The Industrial Estate Authority of Thailand
p Advisor to BOI
p Director, Institute of Small and Medium 

Enterprises Development

p ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร อุตสาหกรรมศึกษา 

(IEM) TUP.

อุตสาหกรรม, U.S.A.

p ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, U.S.A.
p ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ, U.S.A.
p ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้าฯ

p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 40/2004
p ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 7/2004

ตำแหน่งปัจจุบัน

p กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
p กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

p กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์รสิ นั คอนเซาร์แทนท์ จำกัด
p กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง 

แมนเนจเม้นส์ จำกัด

p เลขาธิการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Education

p Doctor of Industrial Education Management, TUP.
p Master of Business Administration 

(Industrial Management), U.S.A.

p Master of Art, U.S.A.
p Bachelor of Business Administration, U.S.A.
p Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, Thailand
p Diploma in Management of Public Economy, 

College of Politics and Governance, 
King Prajadhipok’s Institute Class 1
p Certificate, Director Certification 
Program 40/2004, Thai Institute of Directors
p Certificate, Director Accreditation 
Program 7/2004, Thai Institute of Directors

Current Position

p Director, Executive Committee and 

Deputy Managing Director, General Environmental 
Conservation Pcl.
p Director, Asia Pattana Land Co., Ltd.
p Director, Genco Engineering Co., Ltd.
p Director, General Logistics Co., Ltd.
Working Experience
p Executive Committee, Harrison Consultant Co., Ltd.
p Managing Director, Sinsathon Building
Management Co., Ltd.
p Secretary of Property Management of Thailand

นายธีรโชค มุขดี
Mr. Theerachok Mookdee

นายสมบัติ ปิยะสัจจบูลย์
Mr. Sombat Piyasachaboon

นางสาวจิราภา สมใจเจริญ
Ms. Jirapa Somjicharoen

Assistant Managing Director

General Manager, MTP Office

General Manager, SMD Office

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / 

ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด /

การศึกษา

การศึกษา

(สาขาการแต่งแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
p ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
p ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for 
Non-Finance Director รุ่น 27/2006

(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
p ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for 
Non-Finance Director รุ่น 29/2006

p ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 

ตำแหน่งปัจจุบัน

p ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนา

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน

p ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

p ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. บริหารและพัฒนา

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

p ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด

Education

p Master of Engineering (Mining Engineering), 

Chulalongkorn University 
p Bachelor of Science (Geology), 
Chiang Mai University 
p Certificate, Finance for Non-Finance 
Director 27/2006, Thai Institute of Directors

Current Position

p Assistant Managing Director, 

General Environmental Conservation Pcl.

p ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

ตำแหน่งปัจจุบัน

p ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน

p ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. บริหารและพัฒนา

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Education

p Bachelor of Engineering 
(Mechanical Engineering), King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi
p Certificate, Finance for Non-Finance Director 
29/2006, Thai Institute of Directors

Current Position

p General Manager, MTP Office, 

General Environmental Conservation Pcl.

Working Experience

p Operation Manager, General Environmental 

Conservation Pcl.

ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ / 

การศึกษา

p ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

p ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตำแหน่งปัจจุบัน

p ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน

p ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการห้องทดลอง บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

p หัวหน้าส่วนปฎิบัติการห้องทดลอง บมจ. บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

p หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพด้านเคมี 

บริษัท ผาแดง-พุงซาน เมทัลล์ จำกัด

Education

p Master of Business Administration (Marketing), 

Ramkhamhaeng University

p Bachelor of Science (Chemical), 

Ramkhamhaeng University 

Current Position

p General Manager, SMD Office, 

General Environmental Conservation Pcl.

Working Experience

p Laboratory Manager, 

General Environmental Conservation Pcl.

Working Experience

p Laboratory Supervisor, General Environmental 

General Environmental Conservation Pcl.
p Operation Manager, General Environmental 
Conservation Pcl.
p Plant Manager, Tak Mining Co., Ltd.

p Chemical Control Supervisor, Padaeng Poogsan

p General Manager, SMD Office, 

Conservation Pcl.
Metals Co., Ltd.
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โครงสร้างองค์กร

Organization Chart
คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Director’s Consultant

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

ฝ่ายกำกับดูแลบริษัทย่อย
Subsidiary Supervision Dept.

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Dept.
รองกรรมการผู้จัดการ
Deputy Managing Director

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Assistant Managing Director

สำนักงานมาบตาพุด
MTP-Office
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สำนักงานพัฒนาธุรกิจ
Business
Development
Office

สำนักงานแสมดำ
SMD-Office

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการ
Operation Dept.

ฝ่ายพลังงานทดแทน
Alternative
Energy Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการ
Operation Dept.

สำนักกรรมการผู้จัดการ
Managing
Director Office

ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administrative
Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลอง
Laboratory Dept.

ฝ่ายจัดการ
กากอุตสาหกรรม
Waste Management
Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลอง
Laboratory Dept.

ฝ่ายบัญชี
Account Dept.

ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Environmental
Health & Safety
Dept.

ฝ่ายวิศวกรรม
Engineering Dept.

ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Environmental
Health & Safety
Dept.

ฝ่ายการเงิน
Finance Dept.

ฝ่ายขนส่ง
Transportation
Dept.

ฝ่ายขนส่ง
Transportation
Dept.

ฝ่ายสารสนเทศ
MIS Dept.

ฝ่ายการตลาด
Marketing Dept.

ฝ่ายการตลาด
Marketing Dept.
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ฝ่ายวางแผนงาน
และบริหารโครงการ
Planning & Project
Management Dept.

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

Company’s Information

ชื่อ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำกัด (มหาชน)

Company’s Name
General Environmental Conservation
Public Company Limited.

เลขทะเบียนบริษัท
บมจ. 643

Register Number
Bor Mor Jor 643

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 900 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

Registered Capital
Registered capital of 900 Million Baht
Paid up capital of 900 Million Baht
Par value 1 Baht per share

ประเภทธุรกิจหลัก
ให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม

Type of Major Business
Industrial Waste Treatment and Disposal Service

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-0900-99 โทรสาร 0-2502-0999

Head Office
447 Bondstreet Road, Bangpood,
Parkkred, Nonthaburi 11120
Tel : 0-2502-0900-99  Fax : 0-2502-0999

สำนักงานสาขาที่ 1
ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4096-101 โทรสาร 0-3868-4561

Branch 1
Map Ta Phut Waste Treatment Facilities (MTP)
5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road,
Muang Rayong, Rayong 21150  
Tel : 0-3868-4096-101  Fax : 0-3868-4561

สำนักงานสาขาที่ 2
ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ
เลขที่ 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2452-8314-33 โทรสาร 0-2415-3817

Branch 2
Samaedum Waste Treatment Facilities (SMD)
68/39 Moo 3, Samaedum Road, Samaedum,
Bangkhuntien, Bangkok 10150  
Tel : 0-2452-8314-33  Fax : 0-2415-3817

โฮมเพจ
http://www.genco.co.th

Home Page
http://www.genco.co.th
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Significant Financial Data
งบการเงิน

Financial Statements

			 (หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)
				
2549
2548
2547
2006
2005
2004
				
ฐานะการเงิน
Financial Status
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
Total Current Assets
481,231
474,726
502,781
สินทรัพย์รวม
Total Assets
1,208,325
1,162,446
1,261,899
หนี้สินหมุนเวียนรวม
Total Current Liabilities
129,830
93,692
163,727
หนี้สินรวม
Total Liabilities
144,279
93,692
166,227
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity
1,064,046
1,068,754
1,095,672
ผลการดำเนินงาน
Performance
รายได้ค่าบริการ
Service Income
390,020
401,589
390,507
รายได้จากการขายRevenues from Sales-Real Estate
26,063
9,965
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		 Development Business
รายได้รวม
Total Revenues
427,486
446,658
406,381
ต้นทุนบริการ
Cost of Sevices
321,893
351,025
383,116
ต้นทุนขายCost of Sales-Real Estate
13,099
5,142
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		 Development Business				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative and 	
78,454
77,965
266,574
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		 Other Expenses
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net (Loss) Income
14,041
12,526
(245,365)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
Basic Earnings (Loss) per Share
0.02
0.01
(0.27)

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำคัญ

Significant Financial Ratio
				
				
อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง
Liquidity Ratio
อัตราส่วนหนี้สิน
Total Debt to
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 Shareholder’s Equity
อัตรากำไรสุทธิ
Net Profit Magin
อัตราการเติบโต
Growth Ratio
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity
รายได้รวม
Total Revenues
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หน่วย
Unit

2549
2006 	

2548
2005

2547
2004

เท่า/Times
เท่า/Times

3.70
0.13

5.07
0.09

3.07
0.15

%

3.3

2.80

(60.38)

%
%
%
%

3.95
53.99
(0.44)
(4.29)

(17.88)
(43.64)
(2.46)
9.91

(14.72)
19.85
(18.30)
(1.65)

1,095,672

1,068,754

1,162,446

1,200,000

1,064,046

1,400,000

1,208,325

1,600,000

1,261,899

สรุปข้อมูลทางการเงิน ปี 2547-2549
Summary of Financial Status for the year 2004-2006
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

1,000,000
800,000

สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity

93,692

200,000

144,279

400,000

166,227

600,000

2549 p 2006

2548 p 2005

0

2547 p 2004

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2547-2549
Summary of Performance for the year 2004-2006
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)
700,000

(245,365)

390,507
406,381

400,000

390,020
427,486

500,000

401,589
446,658

600,000

300,000

12,526

100,000

14,041

200,000

2549 p 2006

2548 p 2005

0

รายได้ค่าบริการ
Service Income
รายได้รวม
Total Revenues
กำไรสุทธิ
Net Income

2547 p 2004
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ประวัติความเป็นมา
Background

จากการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเพิ่มจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษอันเนื่องจากของเสียและสารพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์กำจัดกากของเสียขนาดใหญ่เพื่อรองรับและกำจัดกากของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม จึงประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยให้รัฐ
เข้าร่วมถือหุ้นบางส่วนเพื่อกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาใช้บริการและประชาชนทั่วไป
บริษั ท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
กำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท จี.ซี.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
หนึ่งดิน จำกัด) ได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2537
ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใน 3 ปี
นับแต่วันลงนามในสัญญา รวมทั้งให้ดำเนินการนำหลักทรัพย์ของบริษั ทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเร็ว และในเดือนกันยายน 2543 บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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Development, industrialisation and the ensuing rapid growth in the number of industrial factories has led
to rising pollution in the form of waste and toxic substances emitted by these industrial facilities. The Ministry of
Industry is well aware of this problem and saw the need for establishing a large scale treatment centre to handle
the growing volume of waste. The Ministry therefore invited the private sector to submit proposals for founding an
industrial waste treatment centre, in which the State would hold an investment stake. This would allow the public
sector to oversee its operations and create added confidence for industrial factories using its facilities, as well as
to assure the general public.
Thus, the General Environmental Conservation Company Limited (GENCO) was established to operate
this industrial waste treatment centre. The Ministry of Industry and G.C.N. Holding Co., Ltd (currently known as
Nueng Din Co., Ltd.) signed a joint venture agreement to found GENCO on 11 November 1994.
The joint venture registered its new status as a public company on 8 August 1997. This was in accordance
with the conditions of the joint venture agreement, which required the transition to public company status within
3 years of signing the agreement. The business was also obliged to be listed on the Stock Exchange of Thailand in
a timely manner. This latter obligation was duly fulfilled in September 2000.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

ธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

ธุรกิจหลักของบริษั ทฯ เป็นการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็น
อันตราย ซึง่ รวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพือ่ นำไปบำบัดหรือกำจัด บริษัทฯ มีศนู ย์บริการกำจัด
กากอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่

1) 	ศูนย์ ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ศูนย์มาบตาพุด)

		 ศูนย์มาบตาพุดตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนทีด่ นิ แปลง R 26 และ R 27 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 

62.5 ไร่ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และส่วนขยายบนทีด่ นิ แปลง S8S14 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 70 ไร่ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม สามารถ
รองรับการให้บริการได้ประมาณ 7-10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณกากของเสีย โดยพื้นที่ส่วนขยายได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่
เดือนเมษายน 2546 เป็นต้นมา ศูนย์มาบตาพุดได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการจัดการ
จาก Waste Management Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการบำบัดและกำจัดกากของเสีย ดังนี้
		 ระบบฝังกลบ (Secure Landfill) ใช้สำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียอันตรายที่
ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของแข็งแล้ว โดยปัจจุบันเฉพาะการฝังกลบจะดำเนินการบนพื้นที่ส่วนขยาย (แปลง
ทีด่ นิ S8-S14) พืน้ ทีป่ ระมาณ 70 ไร่ สามารถรองรับการให้บริการได้ประมาณ 7-10 ปี
		 ระบบปรับเสถียรและการทำให้เป็นของแข็ง (Stabilization and Solidification) เป็นระบบที่ใช้ในการบำบัดและกำจัด
กากของเสียทีเ่ ป็นอันตราย ด้วยการทำลายความเป็นพิษและทำให้กลายสภาพเป็นของแข็งก่อนทีจ่ ะนำไปฝังกลบ
		 ระบบผสมกากเชื้อเพลิง (Fuel Blending) เป็นระบบที่ใช้ในการผสมและปรับสภาพกากของเสียที่มีค่าความร้อน
(Calorific Content) ให้กลายเป็นพลังงานทดแทนสำหรับโรงงานที่ใช้เตาเผาอุณหภูมสิ งู (Waste to Energy) หรือวัตถุดบิ ทดแทน
สำหรับโรงงานปูนซีเมนต์
		 ในปี 2549 ศูนย์มาบตาพุดให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระยอง
ลำพูน ชลบุรี อยุธยา และสมุทรปราการ
7.8% อื่นๆ
4.0% ฉะเชิงเทรา
4.3% กรุงเทพมหานคร
6.0% ภูเก็ต

27.0% ระยอง

6.1% ปทุมธานี
6.7% สมุทรปราการ
8.8% อยุธยา
12.2% ชลบุรี
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17.1% ลำพูน

Industrial waste treatment and disposal business

The company’s principal business is the management of both hazardous and non-hazardous industrial
waste, offering services for collecting, storing and transporting industrial waste. At present the company has 2
industrial waste disposal facilities as follows:
1) Map Ta Phut Industrial Waste Disposal Facility (Map Ta Phut Facility)
		 The Map Ta Phut Facility is located at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong on land plot numbers
R26 and R27, covering an area of approximately 62.5 Rai. The facility received a category 101 factory license, for
the purpose of operating a general waste quality improvement facility. The services offered were expanded to include
landfill services on land plot S8-S14, with an area of approximately 70 Rai. The facility received a category 105
factory license for use as an industrial waste landfill. This will be sufficient to support services for another 7-10
years into the future, depending on the volume of waste. Operations at this facility were inaugurated in April, 2003.
The Map Ta Phut plant has received the benefit of technology transfers, technical and management assistance
from Waste Management Inc. of the United States of America. The Map Ta Phut Facility has industrial waste treatment
and disposal systems as follows:
Secure Landfill used for non-hazardous industrial waste and hazardous waste that has been stabilized
and solidified. The facility has expanded its service capability with the construction of a landfill on land plot S8-S14,
covering an area of approximately 70 Rai that will have the capacity to support services for 7-10 years.
Stabilization and Solidification Systems are used for the treatment and disposal of hazardous waste by
a process of detoxification and converting waste into a solid form before disposal in the landfill.
		 Fuel Blending System is use for blending and adjusting waste with a high calorific content into
alternative energy sources for factories with high temperature incinerators (waste to energy), or for use as substitute
raw materials for cement factories.
		 In 2006, the Map Ta Phut Facility provided services throughout the country, with the majority of
customers located in Rayong, Lumpun, Chonburi, Ayudhya and Samut Prakarn.
7.8% Other
4.0% Chacheongsao
4.3% Bangkok
6.0% Phuket

27.0% Rayong

6.1% Pathumthani
6.7% Samut Prakarn
8.8% Ayudhya
12.2% Chonburi

17.1% Lumpun
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		 นอกจากนี้ ศูนย์มาบตาพุด ยังเป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ โครงการรวมใจประสานจัดการน้ำมัน
หล่อลืน่ ใช้แล้ว ซึง่ เป็นโครงการรับซือ้ น้ำมันเครือ่ งใช้แล้วจากศูนย์บริการรถยนต์ เพือ่ นำไปกำจัดด้วยวิธกี ารเผาในเตาเผาความ
ร้อนสูง หรือนำมาผสม หรือปรับสภาพเป็นพลังงานทดแทนให้แก่โรงงานที่ใช้เตาเผาความร้อนสูง เป็นต้น

2) ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ศูนย์แสมดำ)

		 ศูนย์แสมดำตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้เช่าและได้รับสิทธิในการดำเนินงานจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามสัญญาเช่าและให้ใช้สทิ ธิศนู ย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ และ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี ตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2539 มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และ
ปัจจุบนั ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2559
		 โดยศูนย์แสมดำได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ลำดับที่
105 การคัดแยกหรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ ลำดับที่ 106 การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธกี ารผลิต
ทางอุตสาหกรรม
		 ศูนย์แสมดำ มีระบบการบำบัดและกำจัดกากของเสีย ดังนี้
ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) โดยใช้วธิ เี คมี-ฟิสกิ ส์และชีวภาพ สามารถบำบัดและกำจัดน้ำเสีย
จากโรงงานฟอกย้อม โรงงานชุบโลหะ และโรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยน้ำเสียทีผ่ า่ นกระบวนการบำบัดเรียบร้อยแล้วจะได้คา่
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายกำหนด และกากตะกอนทีเ่ กิดจากการบำบัดน้ำเสียจะถูกนำไปฝังกลบทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี
		 ระบบปรับเสถียรและการทำให้เป็นของแข็ง (Stabilization and Solidification) เป็นระบบที่ใช้ในการทำลาย
ความเป็นพิษ ของกากของเสียและทำให้กลายสภาพเป็นของแข็งก่อนที่จะนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับศูนย์
มาบตาพุด โดยของเสียที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรแล้วจะถูกนำไปฝังกลบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี
ระบบฝังกลบ (Secure Landfill) ใช้ในการฝังกลบของเสียที่ผ่านการปรับเสถียรและกากตะกอนที่เกิดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียจากศูนย์แสมดำ โดยมีหลุมฝังกลบตัง้ อยูท่ ศี่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี ซึง่ มีพนื้ ที่
ประมาณ 500 ไร่
		 ในปี 2549 ศูนย์แสมดำมีรายได้จากการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียแก่โรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม และ
โรงงานทีม่ กี ากของเสียอันตราย ทีต่ งั้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
นครปฐม และนนทบุรี รวมทัง้ โรงงานอืน่ ๆ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.4% นครปฐม
2.9% ฉะเชิงเทรา
4.4% ชลบุรี
5.5% อยุธยา
8.4% สมุทรสาคร

1.3% นนทบุรี
2.5% อื่นๆ
36.9% กรุงเทพมหานคร

15.4% ปทุมธานี

21.2% สมุทรปราการ
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		 In addition, the Map Ta Phut Facility organises various projects such as Join Hands to Dispose of
Used Lubricants Project. This initiative collects used lubricant oil from auto service shops and disposes of them by
burning them off in high heat incinerators. The used lubricant is also mixed or adjusted so that it may be used as an
alternative energy source for factories with high temperature incinerators.
2) Samaedum Industrial Waste Disposal Centre and Research & Development Centre for
Environmental Preservation (Samaedum Facility)
		 The Samaedum Facility is located in Bang Khuntien District, Bangkok. The company rents 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 Centre and Research & Development Centre
for Environmental Preservation at Ratchaburi. The contract was initially for a duration of 10 years, starting from 1
October 1996. The contract has most recently been extended for an additional 10 years, commencing from 1 October
2006 until 30 September 2016.
		 The Samaedum Facility was granted a category 101 factory license for general waste treatment; a
category 105 license for industrial waste landfill use; as well as a category 106 license for recycling materials
through industrial processes.
		 The Samaedum Facility has the following waste treatment and disposal systems:
Wastewater treatment system: by using chemical, physical and biological methods, wastewater
from electroplating and dying factories as well as other industrial factories can be safely treated. Wastewater that
has been passed through the treatment process has a value that meets the standard specified by law. The
resulting sludge from the treatment process is disposed of in the landfill at the Research & Development Centre for
Environmental Preservation at Ratchaburi.
Stabilization and Solidification System is used for the treatment and disposal of hazardous waste by
detoxification and solidification before disposal, as at the Map Ta Phut landfill. Waste that has been treated by this
system is disposed of at landfill of the Research & Development for Environment Preservation Facility in Ratchaburi.
Secure Landfill for waste that has passed the stabilization process and sludge cake from the wastewater
treatment process at the Samaedum Facility. The secure landfill is located at the Research & Development Centre for
Environmental Preservation in Ratchaburi and covers an area of 500 Rai.
In 2006, Samaedum Facility provided services for industrial waste disposal for electroplating and dying
factories as well as other industrial plants generating toxic sludge, throughout Bangkok, Samut Prakarn, Pathum
thani, Samut Sakorn, Ayudhya, Chonburi, Chacheongsao, Nakorn Pathom and Nonthaburi. Services are also offered
to other factories with the prior approval of the Department of Industrial Works.
1.4% Nakorn Pathom
2.9% Chacheongsao
4.4% Chonburi
5.5% Ayudhya
8.4% Samut Sakorn

1.3% Nonthaburi
2.5% Other
36.9% Bangkok

15.4% Pathumthani

21.2% Samut Prakarn
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		 นอกจากธุรกิจหลักในด้านการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังได้เพิม่
เติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมเพื่อขยายฐานรายได้ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่
องค์กร โดยการดำเนินงานเป็นเพียงระยะเวลาเริม่ ต้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก
ทาวน์เฮ้าส์ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง เป็นผูท้ ตี่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยบนพืน้ ที่ใช้สอยพอเพียง
และตัง้ อยู่ในเขตชานเมือง สำหรับโครงการทีบ่ ริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการบ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง)
จังหวัดนนทบุรี บนเนือ้ ที่ 7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา จำนวน 100 ยูนติ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ลกู ค้าทีส่ นใจจองซือ้ แล้ว
ถึงร้อยละ 95
อาคารพาณิชย์ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลาง ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยบนทำเลค้าขายในเขต
ชานเมือง สำหรับโครงการทีบ่ ริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 ตัง้ อยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี บนเนือ้ ที่ 799 ตารางวา จำนวน 39 ยูนติ ปัจจุบนั ก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้ โครงการและเปิดให้ลกู ค้าทีส่ นใจจองซือ้ แล้ว
สำหรับโครงการอาคารพาณิชย์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 2 ตั้งอยู่ ในเขต
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 688 ตารางวา จำนวน 25 ยูนิต และอาคารพาณิชย์บางส่วนในโครงการบ้านนวรัตน์
(รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 ยูนติ โดยคาดว่าทัง้ สองโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและสามารถเปิด
ขายได้ในปี 2550 นี้
อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ รี ายได้ระดับกลางถึงสูง ทีต่ อ้ งการทีพ่ กั อาศัยแบบ
ทันสมัย เนื้อที่จำกัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก สำหรับโครงการอาคารชุด
ทีบ่ ริษัทฯ กำลังจะเริม่ ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการสาทรคอนโดมิเนียม ตัง้ อยู่ในเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บนเนือ้ ที่ 627 ตารางวา จำนวน 163 ยูนติ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี
นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมาบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งโดยการจัดตัง้ บริษัทย่อย เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และสามารถให้บริการได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบมากยิง่ ขึน้ ประกอบด้วย
1) บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด (เดิมชือ่ บริษัท เจ็นโก้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) เพือ่ ประกอบกิจการซือ้ ขาย
และพัฒนาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริษัทฯ
ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
		 ทัง้ นี้ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อย ได้แก่
		 1.1) บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการให้บริการบำบัดและ
กำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยมีทนุ จดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริษัท เอเซีย
พัฒนา แลนด์ จำกัด ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2) บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการกาก
ของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีทนุ จดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริษัทฯ
ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
3) บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด (เดิมชือ่ บริษัท เจนโก้ ทรี อาส์ จำกัด) จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ โดยมีทนุ จดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์
กากของเสียในห้องปฏิบตั กิ าร โดยมีทนุ จดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุน้ คิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนได้มกี ารจดทะเบียนยกเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่ วัน
ที่ 27 กันยายน 2549 ตามมติพเิ ศษของผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่
วันที่ 8 กันยายน 2549 และวันที่ 25 กันยายน 2549
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In addition to the primary business of industrial waste treatment and disposal, the Company has
expanded its operating objectives to include the property development business as a complementary activity. This
will help expand the revenue base and enhance organisational stability. This venture is still in the initial phase of
operations, with further details provided below.

Real estate business

The Company offers residential townhouses, commercial buildings and condominiums, focusing primarily
on the greater Bangkok area.
Townhouses : the Company targets mid-income range customer groups, or those who want housing
with sufficient space and a suburban location. A successfully completed project is Baan Naowarat (RattanathibetBang Bua Thong) in Nonthaburi Province encompassing an area of 7 Rai, 3 Ngan and 97 square wah. A total of 100
units have been constructed, with 95 percent already reserved or bought by interested clients.
Commercial buildings: the Company focuses on mid-income target clients who are looking for
commercial locations on the city outskirts. A successfully completed project is Asia Commercial 1, located in Ban
Bua Thong District, Nonthaburi Province on a land area of 799 square wah. There are a total of 39 units, all of which
have been constructed and are currently available for sale.
Other commercial building projects currently under construction are Asia Commercial 2, located in Ban
Bua Thong District, Nonthaburi Province covering an area of 688 square wah and comprising 25 units. A total of
10 commercial buildings will also be available in Baan Naowarat (Rattanathibet-Bang Bua Thong) in Nonthaburi
Province. Both projects are scheduled for completion and will available for sale within 2007.
Condominiums: target customers are in the mid-income to high-income range, with demand for
compact, modern housing with efficient use of space. Value and convenient transportation options are important
factors for these target customers. A project that the Company is currently commencing construction work on is the
Sathon Condominium, located in Klong Sarn District, Bangkok. The project covers an area of 627 square wah and will
offer 163 units. Construction is expected to be completed within 2 years.
Furthermore, the Company has expanded into related businesses with the establishment of subsidiary
companies, in order to capitalise on its competitive capabilities and to offer more integrated, comprehensive
services. Details are provided below:
1) Asia Pattana Land Co., Ltd. (formerly Genco Development Co., Ltd.) was established to engage in the
business of the purchase, sale and development of land, with registered capital of 200 million Baht. This comprises
ordinary shares with a par value of 10 Baht per share. The Company holds a 99.99 percent share of registered capital.
		 Asia Pattana Land Co., Ltd. has in turn established its own subsidiary as below.
1.1 Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd. was established for the purpose of offering industrial
waste treament and disposal services with registered capital of 60 million Baht, comprising ordinary shares with a
par value of 10 Baht per share. Asia Pattana Land Co., Ltd. holds a 99.99 percent share in this subsidiary’s registered
capital.
2) Genco Engineering Co., Ltd. was established with the objective of operating a waste separation
and recycling business. (The firm was originally founded as a construction business. Subsequently, in 2005,
management policy directives changed the nature of business into waste treatment for recycling). The subsidiary’s
registered capital is 20 million Baht, categorised as ordinary shares with a par value of 10 Baht per share. The Company
currently holds a 99.99 percent of the subsidiary’s registered capital.
3) General Logistics Co., Ltd. (formerly “Genco 3R’s Co., Ltd.) was established for the purpose of operating a
domestic transport and off-loading service. (This subsidiary was originally founded for the purpose of waste separation
and recycling. In 2005, management policy changed the nature of business to domestic transport and off-loading
services). The subsidiary has registered capital of 5 million Baht, categorised as ordinary shares with a par value of 10
Baht per share. The Company currently holds a 99.99 percent stake in the subsidiary’s registered capital.
The subsidiary known as General Laboratory Co., Ltd. was established for the purpose of offering industrial
waste analysis services in a laboratory setting. The company was founded with registered capital of 15 million Baht,
comprising ordinary shares with a par value of 10 Baht per share. The Company held 99.99 percent of this subsidiary’s
registered capital. However, this business was formally removed from the registrar of registered companies with the
Department of Business Development, the Ministry of Commerce on 27 September 2006 in accordance with the special
resolution of the shareholders of General Laboratory Co., Ltd. at the Extraordinary Meeting of Shareholders convened on
8 September 2006 and 25 September 2006.
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โครงสร้างรายได้
Income Structure

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2547 - 2549 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

%
ดำเนิน การถือหุ้น 2549		%
2548		%
2547
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
%
การโดย
รายได้
รายได้
รายได้
		
ของบริษัทฯ
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบำบัด
และกำจัดกากอุตสาหกรรม
แยกเป็น								
ศูนย์มาบตาพุด
บริษัทฯ
283,176 66.2 273,962 61.3 277,390 68.3
ศูนย์แสมดำ
บริษัทฯ
106,844 25.0 127,627 28.6 113,117 27.8
รายได้จากการขายในธุรกิจ
บริษัทฯ
26,063
6.1
9,965 2.2
อสังหาริมทรัพย์	
รายได้อื่นๆ
บริษัทฯ
11,403
2.7 35,104 7.9 15,874
3.9
รวม
427,486 100.0 446,658 100.0 406,381 100.0

จำแนกประเภทของรายได้ตามกลุม่ ธุรกิจในปี 2549
รายได้จากการขาย
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
26,063

รายได้ค่าบริการ
จากศูนย์มาบตาพุด
283,176
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(หน่วย : พันบาท)
รายได้อื่นๆ 11,403
รายได้ค่าบริการ
จากศูนย์แสมดำ
106,844

Income Structure from the Operation of the Company and Subsidiaries for the years 2004-2006 as follows :
(Unit : Thousand Baht)
			
% of						
Operated
shares
held 2006
2005
2004
Product Line/Type of Business
		
by
by the Income		% Income		%
Income %
			
Company
Revenue from Service-Industrial
Waste Treatment Service
Map Ta Phut Waste Treatment
283,176 66.2 273,962 61.3 277,390 68.3
Facilities (MTP)
Company
Samaedum Waste Treatment
106,844 25.0 127,627 28.6 113,117 27.8
Facilities (SMD)
Company
Revenue from Sales-Real Estate Company
26,063 6.1
9,965 2.2
Development Business
Other Income
Company
11,403 2.7 35,104 7.9 15,874 3.9
Total		
427,486 100.0 446,658 100.0 406,381 100.0

Classicfield by Type of Service Income for the Year 2006
Revenue from SalesReal Estate Development
Business 26,063

(Unit : Thousand Baht)
Other Income 11,403
Revenue from Service
Samaedum Waste Treatment
Facilities (SMD) 106,844

Revenue from Service
Map Ta Phut Waste Treatment
Facilities (MTP) 283,176
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การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2550
Industrial Analysis and Trends for 2007

แม้ ในปี 2549 การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการบริ โภคภายในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณ
ของเสียรวม มีอัตราชลอตัวลง แต่การที่กากของเสียอุตสาหกรรมที่ส่งเข้ามาบำบัดและกำจัดในระบบอย่างถูกต้องยังมีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ สาเหตุหลักมาจากการทีภ่ าครัฐได้มงุ่ เน้นให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลโรงงานมิให้มกี ารประกอบกิจการส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง
การกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2549 เป็นต้นมา มีบทลงโทษผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการนำกากอุตสาหกรรมไปกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในอัตราสูงสุดถึงสองแสนบาท ส่งผลให้
ผู้ประกอบการโรงงานมีความตื่นตัวในเรื่องการกำจัดของเสียเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากสถิติปริมาณของเสียอันตรายและ
ไม่อันตรายจากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 84.5 และ 32.1
ตามลำดับ (ที่มา: สำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
หน่วย: ล้านตัน

ประเภท
		ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม		
		ของเสียไม่อันตรายจากอุตสาหกรรม		
		รวม			

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

1.90
13.25
15.15

1.03
10.03
11.06

1.06
4.38
5.44

และการที่ของเสียจากอุตสาหกรรมยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันยังคงมีผู้ยื่นขอเป็นผู้ ให้บริการบำบัดและ
กำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมในโรงงานลำดับที่ 101 ประเภทโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม โรงงานลำดับที่ 105 ประเภท
โรงงานคัดแยกและ/หรือฝังกลบของเสีย และโรงงานลำดับที่ 106 ประเภทโรงงานนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันยังมีในปริมาณสูง
สำหรับในปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้บริการกำจัดกากของเสียอันตรายและไม่อันตรายจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น
117,762 ตัน แยกเป็นของเสียอันตรายประมาณ 107,024 ตัน หรือประมาณร้อยละ 5.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสีย
อันตรายในปี 2549 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำสำรวจไว้ โดยแยกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค
อุตสาหกรรมชุบโลหะ
อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมแก้ว (เลนส์)
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
16.9
15.2
8.9
6.7
5.3
4.8
3.7
3.5
2.7
32.3
100.00

ส่วนแนวโน้มปี 2550 คาดว่าหากภาครัฐยังคงเข้มงวดต่อผู้ประกอบการโรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงงานเข้าสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลมากขึ้น ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูก
ต้องก็จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตลาดของการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมจึงยังมีโอกาสขยายตัวได้ในอนาคต
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Although in 2006 the output of the industrial sector and domestic consumption - which are the key factors
influencing the volume of waste - experienced a slowdown, the volume of waste entering the system for legitimate treatment increased nonetheless. A principal reason was the State’s focus on the importance of regulating industrial factories
to raise awareness of their impact on the environment and the general public. The Department of Industrial Works and
the Ministry of Industry issued a new Ministerial Notification concerning the treatment of waste or used materials for
2005, which was enforced as of 26 April 2006 onwards. The new announcement carries a penalty for improperly treated
industrial waste equivalent to a maximum fine of two hundred thousand Baht. This encouraged industrial factory operators to increase their consciousness of pollution management and was evidenced by statistics of toxic and non-toxic
industrial waste entering the legitimate treatment system: the figures indicated an increase for 2006 and 2005 of 84.5
percent and 32.1 percent respectively. (Source: Water Technology and Industrial Pollution Management Bureau, the
Department of Industrial Works).
Units : million tons

			

Category		

2006

2005

2004

		Hazardous industrial waste		
		Non-hazardous industrial waste		
		Total			

1.90
13.25
15.15

1.03
10.03
11.06

1.06
4.38
5.44

The rising volume of industrial waste has led to a corresponding increase in the number of applications
for industrial waste treatment factories under Category 101; general pollution stabilization factories under Category
105; separation and/or landfill facilities under Category 106; and recycling facilities. Thus, competition in this field
remains high.
In 2006, the Company treated hazardous and non-hazardous waste from factories all over the nation
amounting to a total volume of 117,762 tons. Of this amount, hazardous waste accounted for approximately 107,024
tons or around 5.63 percent compared to the volume of hazardous waste in 2006 as surveyed by the Department
of Industrial Works. The details are categorised as follows.

Industry Category
Electronics industry 	
Electroplating industry 	
Automobile industry
Steel industry 	
Chemicals industry
Glass industry (Lens) 	
Petrochemicals industry
Oil refinery industry 	
Textiles industry
Others
Total

Percent
16.9
15.2
8.9
6.7
5.3
4.8
3.7
3.5
2.7
32.3
100.00

Trends for the industry in 2007 predict that if the State continues to get serious with industrial factories
and supports these facilities to meet international standards for environmental management, the volume of
industrial waste entering the legitimate collection system will still carry on rising. Thus, the market for industrial
waste treatment will have the opportunity to grow into the future.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ปัจจัยเสีย่ งด้านเทคนิคและการดำเนินงานในธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจการให้บริการกำจัดกากของเสีย ผู้ ให้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่รับกากของเสียจากโรงงานของลูกค้าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเสียไปจนถึงการกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย หากการดำเนินงาน
มีข้อบกพร่อง อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม อาจเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชน
นอกจากนี้ ศูนย์มาบตาพุดและศูนย์แสมดำ ซึ่งให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ดังนั้นสังคมและ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์ทั้งสองแห่งอาจได้รับผลจากกระบวนการบำบัดของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ อาจถูกร้องเรียนจาก
ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือในกรณีที่รุนแรงที่สุด คือ บริษั ทฯ อาจจะต้องหยุดการให้บริการจนกว่าจะได้แก้ไขเรื่องดังกล่าว
แล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
ดังนี้
1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ยึดมั่นและปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และระบบ
การบริหารคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งนี้ระบบ
มาตรฐานที่ปัจจุบันบริษั ทฯ ได้การรับรอง ได้แก่ ศูนย์มาบตาพุดและศูนย์แสมดำได้รับการรับรอง มาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบัน TUV NORD มาตั้งแต่ปี 2545 ศูนย์มาบตาพุดและศูนย์แสมดำได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก. 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
มาตั้งแต่ปี 2546 และต่อมาศูนย์แสมดำยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 จาก
สถาบัน TUV NORD ตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งปัจจุบัน
4) กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ
ด้วยการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ เพือ่ ทำหน้าทีก่ ำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว
5) จัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินงานของบริษั ทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่ ได้รบั
ความเสียหายหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการดำเนินงานของบริษั ทฯ จะได้รับการเยียวยาแก้ไขและชดใช้ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
6) บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงและห่างไกลได้รู้จักบริษั ทฯ และเข้าใจกระบวนการบำบัดกากของเสียของ
บริษัทฯ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านราคาในช่วงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเสรีส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามาทำธุรกิจให้บริการบำบัดกากของเสีย ผูป้ ระกอบการทีม่ ธี รุ กิจขนาดเล็กกว่าจะทำการแข่งขันด้านราคาทำให้เกิด PRICE WAR
อย่างรุนแรง เพือ่ พยายามให้ได้มาซึง่ ฐานลูกค้า ดังนัน้ การตัดราคาจึงเป็นหนทางเดียวทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดึงดูด
ลูกค้า และถ้าหากบริษั ทที่มีขนาดใหญ่กว่าตอบโต้การกระทำดังกล่าวโดยการเข้าร่วมแข่งขันด้านราคา จะทำให้อุตสาหกรรม
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Risk factors associated with technical aspects and operations in the industrial waste treatment
business
Risk from operations
Due to the nature of the industrial waste treatment business, the service provider is responsible for any
ensuing damage, from the collection of waste from clients’ factories - the source of waste - until the final phase
of waste disposal. If there are any shortcomings with this process, it could affect the health of people and the
environment, which in turn could lead to complaints from communities. Furthermore, the Map Ta Phut and
Samaedum Facilities - which provide industrial waste treatment and disposal services - are located in populated areas. Consequently, societies and communities adjacent to both these facilities may be impacted by the
Company’s waste treatment processes. This could potentially result in petitions filed against the Company in the
event of any damages. In a worst-case scenario, the Company would be forced to cease operations until the
failing in question has been corrected. Naturally, this would affect the Company’s revenues.
The Company appreciates the potential for such damage and so has implemented measures to control and
prevent this risk with the following measures:
1) strictly comply with environmental impact reduction measures, as well as environmental impact
assessment measures (EIA) as approved by the Office of Environmental Policy and Planning Committee, the Ministry
of Natural Resources and the Environment.
2) strictly comply with the announcements, rules, regulations and codes issued by official agencies relevant
to the Company’s operations.
3) conduct operations in accordance with environmental management systems standards, in relation to
hygiene and quality management systems. This ensures that the Company’s activities will not disrupt either the environment or communities. Since 2002, the Map Ta Phut and the Samaedum Facilities have been awarded ISO 14001
standard certification from TUV NORD. Since 2003, both plants have received the TIS18001 safety management certification for hygiene and the environment from the ISO Certification Institute. Following this, in 2004, the Samaedum
Facility was granted the ISO 9001 quality management standard certification from TUV NORD and has continued to
be recognised with this award.
4) oversee that operations comply with the Company’s own rules, regulations, codes, operational authority
manual and policies. To this end, an Executive Management Systems Committee has been established with the duty of
supervising and monitoring corporate operations to ensure that these rules, regulations, codes, manuals and policies
are adhered to.
5) establishment of a protection fund to provide coverage for potential damages that may be caused by the
Company’s actions. This creates a degree of security that any parties impacted as a result of the Company’s operations will be attended to and compensated for any resulting damages.
6) the Company has educated the communities in adjacent areas, while also providing consistent support.
Moreover, the Company participates in community activities, to foster a greater understanding of the corporation’s
environmental waste management processes amongst both the immediate areas and other more distanced locales.
Risk from competition
This risk is associated with the intense price competition arising from the Ministry of Industry’s liberalisation of the market, which has encouraged private sector businesses to offer waste management services. Small-scale
operators engage in fierce price wars, in an effort to gain a customer base. Slashing prices becomes the swiftest and
most efficient method to achieve this goal. If the larger operators respond with similar price cuts, the effect will be
to pull down the entire industry. The margin between revenues and expenditures then becomes increasingly thinner.
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ตกต่ำลง ส่วนต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกบีบให้เล็กลง สิ่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นผลร้ายต่อสถานะทางการเงินแต่ยังทำให้
เกิดผลกระทบด้านลบแก่ลูกค้า เนื่องจากคุณภาพในการดำเนินงานรวมถึงการบริการต่างๆ จะต่ำลงมากกว่ามาตรฐาน
แม้ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันด้านราคาที่ไม่สมเหตุสมผล แต่บริษัทฯ เชื่อว่า กลยุทธ์ด้านราคาจะเพียงแค่
ทำให้เกิดการรับรู้ในหมู่ผู้ใช้บริการ แต่จะไม่สามารถดำเนินอยู่ได้นานในธุรกิจนี้ เนื่องจากธุรกิจนี้จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวน
มากในการสร้างหลุมฝังกลบที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล และบริษั ทฯ เน้นคุณภาพของการ
บริการซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความผูกพันและเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า และบริษั ทฯ เชื่อว่า การที่บริษั ทฯ
ประกอบธุรกิจด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ จะช่วยดึงดูดและรักษาลูกค้าให้มีความผูกพันกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาจากความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ถือได้ว่าบริษัทฯ ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันหลายประการ ได้แก่
1) บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบำบัดและกำจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่
101 105 และ 106 ซึ่งสามารถให้บริการด้านการกำจัดกากของเสียให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
2) บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 18001 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาการ
ส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
3) บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริกา
4) บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้ามาเป็นสถาบันในด้านบริหาร
สิ่งแวดล้อม
5) บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
6) บริษั ทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
7) ลูกค้าให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจในเรื่องการกำจัดและบำบัดกากของเสีย

ความเสี่ยงอันเกิดจากต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษ โดยต้อง
อาศัยการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์จากการทำงานเป็นหลัก ดังนัน้ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรผูม้ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจนี้ ไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ย่อมจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได้มมี าตรการในการลดความเสีย่ งจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชัน้
มีโอกาสเข้าอบรมและพัฒนาตนเองในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

ความเสี่ยงจากความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย

บริษั ทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษั ทฯ ซึ่งหากมีภัยพิบัติหรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการและกระแสเงินสดของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของบริษั ทฯ บริษั ทฯ ได้ทำกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สนิ ไว้กบั บริษัทประกันภัยทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ โดยทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยเป็นทรัพย์สนิ สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ กรมธรรม์จะคุ้มครองทรัพย์สินและวินาศภัยให้กับศูนย์มาบตาพุดและศูนย์แสมดำ

ปัจจัยเสีย่ งจากการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมของบริษั ทฯ เพื่อขยายฐานรายได้ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร และ
การดำเนินงานเป็นเพียงระยะเวลาเริ่มต้น จึงอาจจะยังไม่ได้แข่งขันอย่างเต็มตัว แต่ถึงอย่างไรธุรกิจจัดสรรบ้านและที่อยู่อาศัย
ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ปริมาณการก่อสร้างบ้านและอุปทานของบ้านจะทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อปริมาณ
บ้านมีมากเกินกว่าความต้องการ และเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง ผู้จัดสรรก็จะแข่งขันกันลดราคาลงเพื่อเร่งการขายให้ได้ตาม
เป้าหมาย การแข่งขันจะยิ่งรุนแรงขึ้น ดังนั้นบริษั ทฯ จึงต้องติดตามภาวะตลาดบ้านจัดสรรและทิศทางเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิด อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่ของบริษั ทฯ เป็นที่อยู่อาศัยราคาถูกเพื่อรองรับตลาดล่างเป็นหลัก แต่ด้วยคุณภาพ
และการให้ความสำคัญด้านบริการเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะทำให้การดำเนินงานด้าน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ต่อไป
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This is not only detrimental to businesses’ financial status, but also negatively affects customers, as the quality of
operations and various services falls below standard.
Although this category of risk arises from unreasonable price competition, the Company believes such
a strategy will only serve to create awareness amongst users, but will not guarantee longevity in the industry for
these operators. This business requires a considerable amount of capital to create sufficiently safe landfills for
waste disposal that meet international standards. The Company emphasises the quality of its services as the key
to building customer relations and loyalty. It is confident that its philosophy of conducting business with sincerity
and honesty will attract and retain customers for the long-term. In business terms, the Company enjoys several
advantages over its competitors, which may be summarised as follows.
1) The Company has received a license to operate a waste treatment facility under categories 101, 105
and 106. This allows it to offer truly comprehensive waste disposal services for its clients.
2) The Company has received ISO 9001, ISO 4001 and TIS 18001 certifications, which is an important
consideration in the transportation of industrial waste from customers’ factories which operate under industrial
standards certification systems.
3) The Company’s waste management standards meet EU and US standards.
4) The Company’s major shareholder is the Ministry of Industry, thereby allowing it the opportunity to be
an environmental management institution.
5) Customers are supported by a highly efficient emergency team, on-call 24 hours a day.
6) The laboratory facility of the 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 the Company’s system of industrial waste
disposal and treatment.
Risk from reliance on personnel with specialised skills
The industrial waste management and treatment business relies on personnel with specialised
knowledge and skills, acquired through training and experience. Thus, if the Company should lose such specialist
personnel for any reason, this will inevitably have an effect on its operations.
The Company attempts to reduce the risk from losing skilled personnel by affording all levels of employees
the opportunity to undergo training and development in their related fields as appropriate.
Risk from insurance coverage
The Company is exposed to a degree of risk from its normal operations. An accident or incident beyond its
control could significantly impact its ability to operate and in turn, its cash flows.
To offer protection against damage to its assets, the Company has taken out insurance coverage with a
reputable insurance firm. The insured assets are of an important nature, utilised in its operating activities. The insurance
policies offer coverage for the assets and against disasters at both the Map Ta Phut and the Samaedum Facilities.

Risk Factors from operations in the property business
Risk from competition
The property business is the Company’s secondary business, which serves to expand its revenue base
and ensure greater organisational stability. Since this area of operations is still in the initial phase, the Company
has not yet fully explored its competitive capabilities. Nonetheless, the residential housing market is currently
characterised by intense competition. Construction and supply of new homes is rapidly expanding. When supply
overtakes demand and the economy slows down, developers compete with price reductions in order to push sales
targets. Consequently, competition becomes increasingly severe. The Company therefore closely monitors the
residential housing market and economic direction indicators. However, the majority of the Company’s projects
comprise inexpensive housing for the lower market segment. With its emphasis on quality and service to ensure
customer satisfaction, the Company is confident that it will be able to grow steadily into the future.
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ความเสี่ยงจากวัสดุขึ้นราคา

มีหลายปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น แต่ปัจจัยหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผล
ให้ค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาวะขาดแคลนเหล็กก็จะทำให้ราคาเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เมื่อต้นทุน
สูงขึ้น ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มได้ จะทำให้กำไรของการขายลดลง แต่ทั้งนี้โครงการ
ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะทำการจ้างเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา ดังนั้นหากมีการปรับขึ้นราคาวัสดุจึงไม่เป็นภาระแก่บริษัทฯ แต่อาจมี
บางรายการที่บริษั ทฯ ต้องสั่งซื้อวัสดุเอง บริษั ทฯ จะทำการซื้อขายวัสดุล่วงหน้า โดยคำนวณปริมาณที่จะใช้ทั้งปีและทำข้อ
ตกลงไว้ก่อน หากเกิดปัญหาวัสดุปรับขึ้นราคา บริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบน้อยลง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง

ระบบการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั ยังเป็นระบบที่ใช้แรงงาน ในบางสถานการณ์จงึ เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึน้
โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี ทำให้ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างเหมาก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น กระทบถึงต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมี
ปัญหาเรือ่ งการก่อสร้างล่าช้า
บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขโดยการใช้ผรู้ บั เหมาซึง่ มีแรงงานประจำของตนเอง ประกอบกับโครงการของบริษัทฯ บางส่วน
เป็นการจัดซือ้ โครงสร้างทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จมาทำการปรับปรุง จึงยังไม่ตอ้ งใช้แรงงานจำนวนมากนัก

ปัจจัยเสีย่ งทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วบริษั ทฯ ยังมีสัญญาที่จะ
สามารถชำระหนี้ก่อนกำหนดได้อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำไว้กับ
บริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และจำกัดการอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อ มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดง
ในงบดุล

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง ซึ่งโดยปกติบริษั ทฯ และ
บริษั ทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้
เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษั ทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษั ทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น จำเป็น
ต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้น หากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่
เป็นไปตามแผน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอ จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบริษัทฯ คาดว่า
บริษั ทย่อยจะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในไม่ช้านี้ โดยการลงทุนของบริษั ทฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถ
ส่งเสริมบริการของบริษัทฯ ในอนาคต
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Risk from increases in material prices
There are many variables that cause an increase in material prices, but the main cause is an increase in
oil prices, which affects the cost of transportation. In addition, steel shortages make the cost of steel utilised in
construction higher. When costs rise and if the Company is unable to adjust its prices to reflect such increases,
the resulting effect erodes profit margins on sales. However, the Company normally pays for construction and
contractors on a bulk basis, so that a rise in material costs is not borne by the Company. Nonetheless, there are certain
items which the Company must purchase itself, which it does so on a forward contract basis. An estimate is therefore
prepared for the volume of material to be used for the year ahead and a deal made in advance with the supplier.
Thus, if the price of the material in question does indeed increase, the impact to the Company will be cushioned.
Risk from shortages of construction labour
The construction industry is still a labour intensive business. In some circumstances, there are labour
shortages, especially for skilled labour. This leads to an increase in labour costs and construction contractor costs.
Not only does this impact overall costs, but may also lead to construction delays as well.
For resolution, some projects are contracted out, with each contractor already in possession of their own
respective manpower teams. However, since some of the Company’s project are purchased partially built and then
renovated accordingly, this cuts the need for labour significantly.

Risk from financial considerations
Risk from interest rates
Fluctuations in future interest rates naturally impact the Company’s operations and cash flows, owing to
its loan contracts made with floating interest rates. However, since at present the money markets are encountering
a situation of over-liquidity, interest rates continue to remain low.
The Company closely monitors interest rate changes. It therefore predicts that it will not be impacted
by rate fluctuations whatsoever; in addition, the terms of the Company’s loan contracts permit it to repay its
borrowings ahead of schedule.
Risk from credit
Credit risk occurs when contract partners are unable or unwilling to comply with the terms of prior
contracts or agreements made with the Company. The Company has a policy to reduce risk in this area by analysing the financial status of its trading partners and determining credit ceilings. The ceiling for credit risk is the book
value of the account in question with an allowance for doubtful debt, as shown in the Balance Sheets.
Risk from liquidity issues
Risk associated with liquidity is attributed to shortcomings in cash and cash equivalent items. Normally,
the Company and its subsidiaries monitors liquidity risks and maintains sufficient levels of cash and cash equivalents
for operating needs, in order to reduce the risk of cash flow fluctuations.
Risk from investments in subsidiaries
In the event that the Company’s subsidiaries are unable to raise funds for investments in expansion, in
its capacity as a major shareholder, the Company is obliged to provide capital assistance for the new projects.
If the subsidiaries’ performance subsequently fails to meet targets, the 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.
The Company has a strong financial position, so this category of risk has no significant effect on its
liquidity. Nonetheless, the Company expects that the operations of its subsidiaries will reach optimum performance
shortly. The Company’s investments stress business expansion and include investments in businesses that will
support its services in the future.
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โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholders Structure
บริษั ทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผูถ้ อื หุน้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 เมษายน 2549 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549)

ผู้ถือหุ้น
1. กระทรวงอุตสาหกรรม			
2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)		
3. กลุ่มวิภูศิริ				
		 นายปิยวิทย์
วิภูศิริ จำนวนหุ้นที่ถือ 19,711,100
		 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ จำนวนหุ้นที่ถือ 19,679,400
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด			
5. นางสาวอรพรรณ จารุมนต์			
6. นายนพดล
อนุรักษ์ชัยวิทย์		
7. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
8. นางสาวรัดเกล้า สายพานิช			
9. นายพรเทพ
แท้ประสาทสิทธิ์		
10. นางนิจ
วิวัฒน์เศรษฐชัย		

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

150,000,000
49,090,000
39,390,500

16.67
5.45
4.38

24,354,400
16,237,100
15,120,000
15,000,000
9,130,000
8,970,400
7,500,000

2.71
1.80
1.68
1.67
1.01
1.00
0.83

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
ดร. ดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ นายรัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ กลุ่มวิภูศิริได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการบริษั ทฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษั ทฯ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเดชพล วิภูศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร นอกจากนี้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จดั ส่งตัวแทน 1 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ดร. สมาน ตัง้ ทองทวี รองผูว้ า่ การ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มี
เหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ
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The Company has registered capital of 900,000,000 Baht, which is fully paid-up and comprises
900,000,000 ordinary shares with a par value of 1 Baht per share

Shareholders

The top 10 Shareholders of the Company as of 11 April 2006 (the most recent date of the close of the
share registrar for the purpose of the 2006 Annual Meeting of Ordinary Shareholders) are presented as follows.
Shareholder
1. The Ministry of Industry			
2. United Securities Public Company Limited		
3. The Wipoosiri group			
Mr. Piyawit Wipoosiri holds 19,711,100 shares
Mr. Charnwit Wipoosiri holds 19,679,400 shares
4. Thai NVDR Co., Ltd.			
5. Ms. Orapahan Jarumon 		
6. Mr. Noppadol Anurakchaiwit		
7. The Industrial Estate Authority of Thailand		
8. Ms. Radklao Saiphanich			
9. Mr. Pornthep Taeprasartsithi		
10. Ms. Nij 	
Wiwatsethachai

No. of shares held

Percent

150,000,000
49,090,000
39,390,500

16.67
5.45
4.38

24,354,400
16,237,100
15,120,000
15,000,000
9,130,000
8,970,400
7,500,000

2.71
1.80
1.68
1.67
1.01
1.00
0.83

In its capacity as a majority shareholder, the Ministry of Industry appointed 2 representatives to serve on
the Board of Directors of the Company: Dr. Damri Sukhotanang, the Deputy Permanent Secretary of Ministry of
Industry, who currently serves as Chairman of the Board of Directors; and Mr. Rachada Singalavanija, DirectorGeneral of the Department of Industrial Works, who currently serves as Vice Chairman. Likewise, the Wipoosiri
group of shareholders appointed 2 representatives to serve on the Board of Directors of the Company: Mr. Asawin
Wipoosiri, who currently serves as a Director, Chairman of the Executive Committee and Chief Executive Officer;
and Mr. Detpon Viphusiri, who currently serves as a Director and Executive Director. The Industrial Estate Authority
of Thailand appointed 1 representative to the Board of Directors, namely Dr. Samarn Thangtongtawi, Deputy
Governor of the Industrial Estate Authority of Thailand, who currently serves as a Director.

Dividend payment policy

The Company has a dividend payment policy that aims to provide Shareholders with a payout of approximately
50 percent of net profit after taxes. This is dependent that there no other essential requirements, such as business
expansion for the Company’s projects in the future and so long as the payment of dividends does not have a significant
impact on the normal operations of the Company.
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การจัดการ

Management
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั ฯ

ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดของ
กรรมการปัจจุบัน ดังนี้
1) ดร. ดำริ
สุโขธนัง
ประธานกรรมการ
2) นายรัชดา สิงคาลวณิช
รองประธานกรรมการ	
3) นายอังคณี วรทรัพย์*
กรรมการ
4) พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร*
กรรมการ	
5) ดร. สมาน ตั้งทองทวี*
กรรมการ
6) นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย*
กรรมการ	
7) นายเดชพล วิภูศิริ
กรรมการ	
8) นายอัศวิน วิภูศิริ
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
9) นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
10) ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
หมายเหตุ  *กรรมการอิสระ

กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามแทนบริษทั ฯ

กรรมการผูม้ อี ำนาจลงลายมือชือ่ แทนบริษัทฯ ได้แก่ นายรัชดา สิงคาลวณิช นายอัศวิน วิภศู ริ ิ นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
ดร. สมยศ แสงสุวรรณ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 	

การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษทั ฯ

ข้อบังคับของบริษั ทฯ กำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกำหนด
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล
		 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
		 (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
		 (4) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
		 (5) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้นเป็นผู้
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		 (6) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลง
คะแนนเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน
กรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
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Management structure

The management structure of General Environmental Conservation Public Company Limited comprises
the Board of Directors of the Company and 3 sub-committees: the Audit Committee, the Executive Committee
and the Nomination and Remuneration Sub-Committee. Each has duties and responsibilities as detailed below.

The Board of Directors of the Company

In accordance with the Ministry of Commerce certification dated 1 December 2006, the Board of Directors of
the Company comprises 10 members. Of this number, 4 are Independent Directors, 3 Directors also serve as Executives,
while 3 Directors are not Executives, with details as follows.
1) Dr. Damri 	
Sukhotanang
Chairman
2) Mr. Rachada 	 Singalavanija
Vice Chairman
3) Mr. Angkhani Vorasaph*
Director
4) Air Chief Marshal Nappres Mandachitra*
Director
5) Dr. Samarn
Thangtongtawi*
Director
6) Mr. Theerasak Kanjanasakchai*
Director
7) Mr. Detpon 	
Viphusiri
Director
8) Mr. Asawin 	 Wipoosiri
Director (Director serve as Executives)
9) Mr. Wanchai 	 Palotaitakerng
Director (Director serve as Executives)
10) Dr. Somyot 	
Sangsuwan
Director (Director serve as Executives)
		 Note * Independent Directors

Directors with signatory rights on behalf of the Company

Directors with signatory rights on behalf of the Company are Mr. Rachada Singalavanija, Mr. Asawin Wipoosiri,
Mr. Wanchai Palotaitakerng and Dr. Somyot Sangsuwan. The signature of any two of these four authorised signatories
is required, together with the Company seal.

Appointment and removal of Company Directors

The Company’s regulations determine the composition, appointment, removal or termination of Directorial
positions. The significant issues are summarised 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) Directors are selected on an individual basis
		 (2) Each shareholder has one vote for each share held
		 (3) Each shareholders has a total number of votes equivalent to the total number of shares held, wherein
one share carries one vote
		 (4) Each shareholder is required to use all of his votes in voting for Directorial candidates
		 (5) Candidates receiving the most votes in successively descending order will be appointed as Directors
according to, but not exceeding, the number of Directors to be appointed on that particular occasion
		 (6) In the event that two candidates secure an equal number of votes for the final position of Director, the
Chairman of the Meeting will cast the deciding vote
3) At each Annual General Meeting of the Company, one in three of the number of Directors are required to
vacate their positions. If the number of Directors to be vacated may be divisible by three, the number should be the
closest to the value of one in three.
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4) ให้กรรมการซึ่งอยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจาก
ตำแหน่งไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5) กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือ
ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
6) หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และ
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ
2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ
โดยรวมของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3) คณะกรรมการบริษั ทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) คณะกรรมการบริษั ทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้
ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7) คณะกรรมการบริษั ทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
บริษั ทฯ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษั ทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2546 และครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษั ทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) นายอังคณี วรทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
กรรมการตรวจสอบ
3) ดร. สมาน ตั้งทองทวี
กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) กำกับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
4) กำกับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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4) Directors who served the longest are to vacate their positions first. If a decision cannot be reached with regards
to the order of Directors to vacate their posts, a ballot will be cast. Directors who vacate their post may be re-elected.
5) Directors may also leave their posts due to fatality; submission of resignation notice prior to the completion
of term; the Meeting passes a resolution to remove a Director; or a Director lacks the qualifications as specified in the
Company regulations.
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 forbidden characteristics as a replacement at the
following 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 periof of time remaining to completion of such term.

The duties and responsibilities of the Board of Directors

The Company has determined the authorities and duties of Directors, with the main details outlined below.
1) The Board of Directors of the Company is charged with ensuring the Company operates and observes its
duties in accordance with the Law, the Company objectives and the resolutions of Shareholder Meetings with honesty
and care, to safeguard the interests of the Company.
2) The Board of Directors has the duty to formulate policies, plans, business direction and strategic goals,
including the overall business operating plans of the 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.
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 the 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 the 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.

The Audit Committee

The Meeting of the Board of Directors No. 4/2003 held on 29 April 2003; No. 5/2003 held on 13 May 2003; and
No. 12/2004 held on 15 December 2004 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 Chief Marshal Nappres  Mandachitra 	
Audit Committee Director
3) Dr. Samarn
Thangtongtawi
Audit Committee Director

The duties and responsibilities of the Audit Committee

1) Govern, oversee and review that the financial reporting systems accurately and adequately meet the
requirements of accounting standards as specified by Law.
2) Review that the Company has internal control systems and internal audits that are suitable and effective
in accordance with international standards.
3) Ensure that the Company complies with Laws relating to securities and the stock exchange and/or other
Laws relevant to the Company’s business
4) Oversee, review and provide recommendations with regard to the operations of internal auditors
5) Oversee the selection, propose the appointment of and remuneration for, the corporate auditors
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6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษั ทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษั ทฯ มอบหมาย และในการปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษั ทฯ ที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 และครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2547 และครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรม
การบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1) นายอัศวิน วิภูศิริ
ประธานกรรมการบริหาร	
2) นายเดชพล วิภูศิริ
กรรมการบริหาร	
3) นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
กรรมการบริหาร
4) ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการนำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษั ทฯ กำหนดไป
ปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษั ทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการจัดการ
5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะ
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1) นายอังคณี วรทรัพย์
ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) ดร. สมาน ตั้งทองทวี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่
เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษั ทฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษั ทฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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6) Consider the disclosure of information in the event of related party transactions, or transactions with
potential conflict of interest, to ensure accuracy and completeness.
7) Prepare a Corporate Governance Report by the Audit Committee, for disclosure in the Company’s
Annual Report. The Report must be signed by the Chairman of the Audit Committee
8) Any other tasks as specified by Law or as assigned by the Board of Directors. With its duties and
authorities, the Audit Committee has the right to summons and instruct management, department heads or relevant
Company employees, to provide their opinions, attend meetings or submit documents as deemed necessary.

The Executive Committee

The Meeting of the Board of Directors No. 11/2003 held on 28 October 2003; Meeting No. 7/2004 held on
14 July 2004; and Meeting No. 12/2004 held on 12 December 2004 passed a resolution to establish the Executive
Committee with members appointed from the Board of Directors. The Executive Committee currently comprises the
following members :
1) Mr. Asawin 	 Wipoosiri		 Chairman of the Executive Board
2) Mr. Detpon 	 Viphusiri		 Executive Director
3) Mr. Wanchai 	 Palotaitakerng		 Executive Director
4) Dr. Somyot Sangsuwan		 Executive Director

The duties and responsibilities of the Executive Committee

1) Carry out duties in accordance with the polices, 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 the 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 the Company.

The Nomination and Remuneration Sub-Committee

The Meeting of the Board of Directors No. 2/2004 held on 25 February 2004 and Meeting No. 6/2005 held on
21 June 2005 passed a resolution to establish the Nomination and Remuneration Sub-Committee. The Sub-Committee
Directors are selected from the Board of Directors of the Company and currently comprise the following members :
1) Mr. Angkhani 	Vorasaph 	
Chairman of the Audit Committee
2) Air Chief Marshal Nappres  Mandachitra
Audit Committee Director
3) Dr. Samarn Thangtongtawi
Audit Committee Director

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Sub-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 the 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
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ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษา 2 ท่านได้แก่
1) นายเมธี
เอื้ออภิญญกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
2) นายโฆสิต สุวินิจจิต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

ผูบ้ ริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจของ
บริษัทฯ และนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มิใช่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3
ท่าน ประกอบด้วย
1) นายธีรโชค มุขดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2) นางสาวจิราภา สมใจเจริญ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ
3) นายสมบัติ ปิยะสัจจบูลย์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด
		 หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับ
บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร
รายที่ 4 ทุกราย

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
1) การสรรหากรรมการ

	 	 เมือ่ ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีค่ ดั เลือก สรรหา
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องตามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจี่ ะเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ และมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ
เช่น จริยธรรมดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังและความซือ่ สัตย์
		 โดยขั้นตอนเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะอนุกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนจะนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษั ทฯ ส่วนการเลือกตั้ง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ ไม่ ใช่เนื่องมาจากการครบวาระต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

2) การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษั ทฯ สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ำกว่าผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัด
เลือกและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่าน ในปี 2549 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,125,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนใน
รูปของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร และค่าตอบแทนในรูปโบนัส ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 แล้ว ดังมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

		 ในปี 2549 บริษั ทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ 12 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมรวม 1,825,000
บาท และโบนัสกรรมการบริษัทฯ รวม 310,000 บาท โดยสามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคลได้ ดังนี้
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Advisor to the Board of Directors

The Board of Directors has appointed an Advisory Committee to the Board, for the purpose of providing
advice and recommendations to the Board in various areas relating to the Company’s operations. The Company
currently has 2 Advisors:
1) Mr. Metee Auapinyakul
Advisor to the Board of Directors
2) Mr. Kosit
Suvinijjit
Advisor to the Board of Directors

Management

The Chief Executive Officer is responsible for nominating and appointing individuals with knowledge,
capability and experience of the Company’s business field, as well as providing reports to the Board of Directors.
At present, there are 3 management individuals who are not Directors of the Company, as follows:
1) Mr. Theerachok Mookdee
Assistant Managing Director
2) Ms. Jirapa
Somjicharoen
General Manager, Samaedum Office
3) Mr. Sombat
Piyasachaboon
General Manager, Map Ta Phut Office
	    Note - Management refers to the Chief Executive Officer, the Managing Director and/or individuals
holding the next 4 management positions after the designation of Chief Executive Officer, including all designations
equivalent to the 4th. management rank.

Nomination of Directors and Executives
1) Nomination of Directors
		 When a Directorial position in the Company becomes vacant, the Nomination and Remuneration SubCommittee 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 the 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 Sub-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. 	
2) Nomination of Executives
The management team considers the nomination of Executive candidates with the appropriate qualifications for
appointment as high-ranking Executives (the 4 successive Executive positions after the designation of Chief Executive
Officer). The nominees are proposed for authorisation by the Board of Directors. For the appointment of management
positions lower than the rank of General Manager, the Executive for each relevant operational field will be responsible
for the selection of candidates and subsequent authorisation by the Chief Executive Officer.

Remuneration of Directors and Executives
1) Monetary remuneration
		 The total remuneration for 12 Directors in 2006 amounted to 3,125,000 Baht. The remuneration was in
the form of perdiems for meetings of the Board of Directors and sub-committees including the Audit Committee and
the Executive Committee. The remuneration was also provided in the form of a bonus, duly authorised by the 2006
Annual General Meeting of Shareholders, with details presented below.
(1) Directors’ remuneration
			 In 2006, the Company convened a total of 12 Board of Directors’ Meetings, with an allocated
Meeting perdiem of 1,825,000 Baht and a Directorial bonus of 310,000 Baht. The details for each individual are shown
as follows:
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รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
1. นายดำริ
สุโขธนัง*
2. นายรัชดา สิงคาลวณิช*
3. นายอังคณี วรทรัพย์
4. พล.อ.อ. ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
5. ดร. สมาน ตั้งทองทวี
6. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
7. นายเดชพล วิภูศิริ
8. นายอัศวิน วิภูศิริ
9. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
10. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
11. นายอิสสระ โชติบุรการ**
12. นายโสภณ ผลประสิทธิ์**

จำนวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

รวม
(บาท)

1/1
1/1
12/12
12/12
9/12
4/12
11/12
9/12
11/12
10/12
8/10
9/10

20,000
15,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
200,000
150,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
40,000
30,000

20,000
15,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
240,000
180,000

หมายเหตุ * กรรมการเข้าใหม่
		
** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

		 ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมรวม 200,000 บาท
และโบนัสกรรมการตรวจสอบรวม 32,000 บาท โดยสามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคลได้ ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายอังคณี วรทรัพย์
2. พล.อ.อ. ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
3. ดร. สมาน ตั้งทองทวี

จำนวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

รวม
(บาท)

6/6
6/6
5/6

90,000
60,000
50,000

12,000
10,000
10,000

102,000
70,000
60,000

		 (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
		 ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมรวม 510,000 บาท
และโบนัสกรรมการบริหาร รวม 248,000 บาท โดยสามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคลได้ ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหาร
1. นายอัศวิน
2. นายเดชพล
3. นายวันชัย
4. ดร. สมยศ

วิภูศิริ
วิภูศิริ
ผโลทัยถเกิง
แสงสุวรรณ

จำนวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

รวม
(บาท)

12/12
11/12
12/12
10/12

180,000
110,000
120,000
100,000

74,000
58,000
58,000
58,000

254,000
168,000
178,000
158,000

		 (4) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด และผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ ในปี 2549 จำนวน 6 ท่าน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,906,814 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
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Name of Company Director
		
1. Mr. Damri Sukhotanang*
2. Mr. Rachada Singalavanija*
3. Mr. Angkhani 	Vorasaph
4. Air Chief Marshal Nappres Mandachitra
5. Dr. Samarn Thangtongtawi
6. Mr. Theerasak Kanjanasakchai
7. Mr. Detpon Viphusiri
8. Mr. Asawin Wipoosiri
9. Mr. Wanchai 	 Palotaitakerng
10. Dr. Somyot  	 Sangsuwan
11. Mr. Issra
Shoatburakarn**
12. Mr. Sophon Pholprasit**

Number of
Meetings attended
1/1
1/1
12/12
12/12
9/12
4/12
11/12
9/12
11/12
10/12
8/10
9/10

Meeting
Perdiem (Baht)
20,000
15,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
200,000
150,000

Bonus
(Baht)
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
40,000
30,000

Total
(Baht)
20,000
15,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
240,000
180,000

Note * Newly appointed Directors
			 ** Directors who resigned during the year

(2) Audit Committee’s remuneration
		 In 2006, the Company convened a total of 6 Audit Committee Meetings, providing a total Meeting perdiem of
200,000 Baht and a bonus for Audit Committee Directors of 32,000 Baht. The details for each individual are shown as follows:
Name of Audit Committee Director
		
1. Mr. Angkhani 	Vorasaph
2. Air Chief Marshal Nappres Mandachitra
3. Dr. Samarn 	 Thangtongtawi

Number of
Meetings attended
6/6
6/6
5/6

Meeting
Perdiem (Baht)
90,000
60,000
50,000

Bonus
(Baht)
12,000
10,000
10,000

Total
(Baht)
102,000
70,000
60,000

(3) Executive Committee’s remuneration
		 In 2006, the Company convened a total of 12 Executive Committee Meetings, providing a total Meeting perdiem
of 510,000 Baht and a bonus for Executive Directors of 248,000 Baht. The details for each individual are shown is follows:
Name of Executive Comittee Director
		
1. Mr. Asawin  	 Wipoosiri
2. Mr. Detpon  	 Viphusiri
3. Mr. Wanchai 	 Palotaitakerng
4. Dr. Somyot  	 Sangsuwan

Number of
Meetings attended
12/12
11/12
12/12
10/12

Meeting
Perdiem (Baht)
180,000
110,000
120,000
100,000

Bonus
(Baht)
74,000
58,000
58,000
58,000

Total
(Baht)
254,000
168,000
178,000
158,000

(4) Management’s remuneration
		 Remuneration for management, comprising the Chief Executive Officer; Managing Director; Deputy
Managing Director; Assistant Managing Director; General Manager of the Map Ta Phut Facility; and the General
Manager of the Samadeum Facility in 2006, for a total of 6 persons, amounted to 6,906,814 Baht. This amount does
not include remuneration for management of the Accounting and Finance Department.
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รายงานการกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance Report

บริษั ทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
เสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษั ทฯ มีนโยบายในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษั ทฯ ได้มีการ
ปรับปรุงการดำเนินงานในหลายๆ ด้านเพื่อให้เป็นตามหลักการดังกล่าว โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดี มีความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทำให้บริษั ทฯ เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

สิทธิของผูถ้ อื หุน้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ
ได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ และแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งบริษั ทฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญที่จะจัดการ
ประชุมให้มีความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิ ในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของ
บริษัทฯ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในด้านวัน เวลา สถานที่ประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษั ทฯ จะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษั ทฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษั ทฯ ในเรื่อง
ดังกล่าว
นอกจากนี้ในหนังสือเชิญประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ ฝ่ายจัดการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม
และระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม และใน
ส่วนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ทำอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1
หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษั ทฯ ได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็น
จำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการ
บันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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The 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 organisation with a structure, systems, management
process and operations that is focused on efficiency. Details of activities in this regard are provided as follows.

Corporate governance policies

The Company has adopted the guidelines for good corporate governance. In 2006, the Company implemented
improvements in many areas of operations, in order to comply with these guidelines. The Company is confident
that adopting standards for good corporate governance will encourage greater transparency, while an adherence to
ethics will allow it to gain acceptance and create confidence for Shareholders, investors and all related parties. This
will ultimately benefit the business in the long-term.

Rights and equality of shareholders

The Company accords a high priority to the rights and equality of shareholders, as owners of the business,
by ensuring they are informed of the firm’s operating results and participate in decision making. The Meeting of
Shareholders is therefore held in accordance with the regulations and guidelines of the relevant governing bodies.
The Company deems it an important duty and responsibility to organise 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. The Company attempts to facilitate the greatest convenience
for Shareholder Meetings in terms of the determination of the date, time and venue for Meetings.
The Annual Shareholders’ Meeting is held within 4 months of the closing of the yearly balance sheet. The
Company distributes the summons letter to Shareholders at least 14 days prior to the Shareholders’ Meeting date,
which contains the agenda and sufficient supporting information for decision making and voting on each agenda
item. Each agenda is clearly identified as being for information, or for review and is accompanied by the Board of
Directors’ opinions on each issue.
In addition, the summons letter informs Shareholders to prepare the necessary documentation on the
Meeting date, in order to maintain their full rights to attendance. A proxy form is also attached, to allow Shareholders wishing to transfer their proxy rights to any particular individual, or any Director, to attend the Meeting on their
behalf. The Company allows Shareholders to register for attendance at the Meeting at least 1 hour prior to
commencing the Meeting.
At the Meeting, the Company’s management clarifies the method for casting votes and counting votes
prior to the commencement of the Meeting. During the Meeting, Shareholders have equal opportunity to express
their opinions. 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. The Company records the resolutions of the Meeting according to votes in
agreement; votes not in agreement; and abstaining 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.
ANNUAL REPORT 2006
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สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษั ทฯ ได้ ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจะได้รับการ
คุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติจากบริษั ทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษั ทฯ ได้มีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
p ลูกค้า: บริษั ทฯ มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและ
คุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการทำสัญญา
p คู่ค้า: บริษั ทฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการ
ในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น
p คู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพือ่ ทำลายชือ่ เสียงทำให้คแู่ ข่งเสียหาย
p เจ้าหนี้: บริษั ทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ๆ พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ
p พนักงาน: บริษั ทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษั ทฯ ทุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และ
ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและ
สวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และ
ประกันชีวิต และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม
p สังคม: บริษั ทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะได้อยู่
อาศัยในสภาพแวดล้อมทีด่ ี ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมของชุมชน เพือ่ ให้การดำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นทีย่ อมรับและสามารถอยูร่ ว่ มในสังคมได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อบทบาทต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในการสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดแสมดำ ในการสนับสนุนไม่วา่ จะเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ การอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมของเยาวชน และโครงการพัฒนากลุ่มนักวิทยาศาสตร์น้อยป่าชายเลน โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินการอนุรักษ์
ป่าชายเลนทีห่ ลงเหลืออยู่ให้คงสภาพอยู่ เพือ่ ให้เยาวชนได้ตระหนักในการรักษาสิง่ แวดล้อม
		 ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนละแวกใกล้เคียงที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษั ทฯ มีการออก
หน่วยตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชาวบ้านโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยในรอบๆ พืน้ ที่โรงงานทุกๆ 4 เดือน โดยคณะแพทย์ทมี่ าให้ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และ
ชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ี และรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ีให้คงอยูก่ บั ประเทศไทยสืบไป
	 

การประชุมผูถ้ อื หุน้

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งครั้ง คือ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ในวันที่ 27
เมษายน 2549 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูล
ครบถ้วนเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และยังได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษา
ไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ในวันประชุมบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งที่ผ่านมา มีวาระการประชุมที่สำคัญหลักๆ ได้แก่
p อนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการ: บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยได้ให้รายละเอียด
ประวัติกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
p อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษั ทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน
เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
p อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ: บริษั ทฯ ได้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
และได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออก
เสียงในแต่ละวาระ และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อผู้
ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
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Rights of parties with interests in the Company

The Company recognises the importance of all parties with interests in the Company by protecting their
rights and ensuring equal, fair treatment for all. The Company addresses the rights of persons with interests in the
business as follows.
p Customers: the Company is dedicated to improving the efficiency of its services; fair pricing; quality of
services; as well as honesty and integrity when entering into contracts and conducting negotiations.
p Trading partners: a manual has been compiled which clearly specifies operating procedures for the
procurement of products and services. The Company observes the conditions of trade and contracts of which it is a
party to; payments are promptly arranged; and full cooperation is provided to the sellers of products and services
regarding essential information.
p Competitors: the rules for fair competition are strictly observed and involvement in disinformation which
could potentially damage the reputation of its competitors is actively discouraged.
p Creditors : the Company complies with the lending conditions specified in its agreements and observes
its obligations to business creditors.
p Employees: the importance of employees at every level of the organisation is emphasised,
irrespective of nationality, religion or gender. All employees have equal rights and receive equal treatment. Appropriate
remuneration and benefits are provided to all employees, comprising a salary, employee provident fund, social
security, medical expenses coverage and life insurance. An employee benefits committee has also been established
to oversee the rights of personnel in a just manner.
p Society: the Company values and respects the way of life of communities, including the rights
of individuals to live in a quality environment. The Company therefore emphasises the quality of life and the
environment with communities, in order to gain acceptance for the business and allow it to reside in long-term
harmony. The Company stresses its role to society and the environment in instilling a social conscious in the
young through various activities. It cooperates with the Department of Industrial Works, the Bangkok Office of
Education and Wat Samae School by supporting projects such as the Youth Science Project Contest for Environmental
Conservation and the Young Scientists Development Project for Mangrove Forests. The purpose of these programs
is to preserve the integrity of remaining mangrove areas, inspiring environmental conservation in youngsters in the
process.
		 To promote the quality of life of the communities and areas adjacent to the factory, to which the
Company has a strong sense of belonging, free medical mobile units are provided for villagers in these locales. The
service is offered every 4 months by a team of medical physicians who are on-hand to offer advice and public health
knowledge. The Company has supported this activity on an ongoing basis, fostering the relations between itself and
the community. This is another example of creating something beneficial to preserve the environment for Thailand
into the future.

Shareholders’ Meetings

In 2006, the Company held one Shareholders’ Meeting, which was the 2006 Annual General Meeting of
Shareholders, on 27 April 2006. The Company forwarded the summons to attend the Meeting, proxy form and agenda
details, containing sufficient information for Shareholders’ consideration. The documentation was distributed to
Shareholders 14 days prior to the Meeting. Notice of the summons for Shareholders to attend the upcoming Meeting was
published in a Thai daily news journal for at least 3 consecutive days. On the day of the Meeting, registration officers
were on hand to assist shareholders and proxy holders. A voting form was also distributed for each of the Meeting’s
agenda, allowing shareholders added convenience in exercising their votes for each issue.
The previous General Meeting of Shareholders contained the following significant agenda.
p appointment of Directors: the Company allowed Shareholders the opportunity to nominate individual
Directors, providing the background details and complete attendance records at Board Meetings of each Director
p appointment of corporate auditors: the Company provided the details of the auditors’ names, audit office, audit fees and reasons for the selection of such auditors, which had been duly screened beforehand by the Audit
Committee
p remuneration for Directors: the Company presented the details of the proposed remuneration, according
to the conditions as screened by the Nomination and Remuneration Committee
During the Meeting, the Company allowed Shareholders the chance to direct queries and equal opportunity
to express their opinions. The Chairman answered such questions and provided suitable information in response.
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 and will be proposed for Shareholders’ certification at the next
Shareholders’ Meeting.
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ภาวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีบทบาทในการกำหนด ให้
ความเห็นชอบ ทบทวนนโยบายสำคัญ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษั ทฯ
กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษั ทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษั ทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาให้บริษั ทฯ มีการ
เปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน หากบริษั ทฯ จำเป็นต้องมีรายการที่เกี่ยวโยงเพื่อประโยชน์ของบริษั ทฯ บริษั ทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต กรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคนมี
ภาระร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษั ทฯและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังยึดมั่นในจรรยาบรรณ กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความรู้
ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มุ่งมั่นในการให้บริการกำจัดกากของเสียตามที่กฎหมายกำหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้
กับประชาชน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้
องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันนำพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
บริษั ทฯ ตระหนักถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการทำธุรกิจของบริษั ทฯ บริษั ทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะ
ต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม ศาสนา และการสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้
เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น

การถ่วงดุลของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษั ทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ มี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เพียง 3 ท่าน องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษั ทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการบริษั ทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุม กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน
สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
2) ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผูส้ อบบัญชีและทนายความที่ให้บริการแก่บริษัทฯ และพ้นจาก
ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว มากกว่า 1 ปี
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Leadership and vision

With its vital role of leading the organisation 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 optimising interest for the Company with honesty, integrity and business ethics.

Conflict of interest

The Company has clearly defined procedures for overseeing transactions that may pose potential conflicts
of interest. As a result, the Board of Directors established the Audit Committee, comprising 3 Independent Directors.
The Committee oversees that the Company offers accurate and complete disclosure of information, with regard to
connected transactions or transactions with potential conflict of interest. If it is necessary for the Company to enter
into connected transactions in its own interests, it complies with the guidelines of the Stock Exchange of Thailand.

Business ethics

The Company adheres to the practice of conducting its business with transparency and integrity. Likewise,
the Company’s Directors, Executives and all employees have a joint obligation to conduct their duties in accordance
with the scope of responsibilities, both to the Company itself and to parties with interests in the business. They are
required to do so with integrity, within the framework of the Law and the Company’s regulations.
Moreover, the Company’s Directors and Executives uphold ethics and corporate governance with
knowledge, understanding and cautious judgment for the highest safety of the general public, as well as the
protection of the environment. They are also concerned with ensuring the Company benefits society and remain
committed to adequate waste disposal as required by the Law, to the highest standards. The firm’s management
appreciates the importance of organisational structuring with vision and strategy. This allows it 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 all parties with interests in the Company.
The Company is also mindful of the opportunity that society has afforded it in allowing it to operate this
business. The Company therefore views one of its fundamental responsibilities as supporting activities that benefit
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.

Directorial balance of checks

In accordance with the 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 4 Independent
Directors. In order to ensure further checks and balances between non-Executive and Executive Directors, there are
a total of 7 non-Executive Directors and only 3 Executive Directors. 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.
Independent Directors are required to meet the following qualifications:
1) May not hold more than 5 percent of the total shares with voting rights in the Company, related or
associated companies, or parties with potential conflict of interest with the Company.
2) No involvement in management; no relations with the corporate auditors or legal counsel; or has
previously resigned from such positions for more than 1 year.
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3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษั ทฯ เป็น
ตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่หนึ่งที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร

การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการจะได้ รั บ การกลั่ น กรองและพิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว นถึ ง ความ
เหมาะสมประการต่างๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของ
บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษั ทฯ จะทำการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ สำหรับปีต่อไปตลอดทั้งปี ให้กรรมการทุกท่าน
ได้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยปกติเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษั ทฯ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และเลขานุการคณะกรรมการบริษั ทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่ ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษั ทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2549 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตาม
ความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1. ดร. ดำริ สุโขธนัง*
2. นายรัชดา สิงคาลวณิช*
3. นายอังคณี วรทรัพย์
4. พล.อ.อ. ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
5. ดร. สมาน ตั้งทองทวี
6. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
7. นายเดชพล วิภูศิริ
8. นายอัศวิน วิภูศิริ
9. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
10. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
11. นายอิสสระ โชติบุรการ**
12. นายโสภณ ผลประสิทธิ์**

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

รายงานประจำปี 2549

ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2549

1/1	
1/1	
12/12
6/6		
2/2	
12/12
6/6		
2/2
เข้าร่วม
9/12
5/6		
1/2
เข้าร่วม
4/12	
11/12		
11/11		
เข้าร่วม
9/12		
12/12		
เข้าร่วม
11/12		
12/12		
เข้าร่วม
10/12		
10/12		
เข้าร่วม
8/10				
เข้าร่วม
9/10				
เข้าร่วม

หมายเหตุ * กรรมการเข้าใหม่
		
** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

56

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สรรหาและ
กำหนด
ค่าตอบแทน

3) No business ties, interests or claims - whether direct or indirect - relating to the finances or management
of either the Company, related or associated companies, including parties with potential conflict of interest with the
Company, in such a way as would compromise Directorial independence.
4) No close family relations with management or major shareholders, with the obligation to disclose any
other ties which could compromise Directorial independence.

Merge or separation of designations

The Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer are not the same individual, in order
to clearly differentiate their respective roles, responsibilities and encourage a balance of authority. The Company’s
current Chairman of the Board is a representative of the Ministry of Industry, which is the major shareholder in the
firm, as shown in the Shareholding Composition section.

Remuneration of Directors and Executives

The consideration of remuneration for Directors and Executives is carefully screened and reviewed by the
Nomination and Remuneration Committee, to ensure that the appropriate criteria are satisfied. Such deliberation
includes comparisons and cross references with various same-industry variables. The remuneration is then proposed
at the Shareholders’ Meeting for authorisation, 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.

Board of Directors’ Meetings

The 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 monthly basis
and extraordinary agenda item Meetings may be convened as appropriate. The agenda for each Meeting is clearly
categorised. 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 2006, a total of 12 Board of Directors’ Meetings were convened, with sub-committee meetings held as
required. The attendance of each Director is summarised as follows.
				
		
Board of
Audit

Meeting
Executive Nomination 	
2006
Name of Director
Directors Committee Committee
and
AGM of
					
Remuneration Shareholders
					
Committee
1. Dr. Damri
Sukhotanang*
2. Mr. Rachada Singalavanija*
3. Mr. Angkhani Vorasaph
4. Air Chief Maeshal Nappres Mandachitra
5. Dr. Samarn  	 Thantongtawi
6. Mr. Theerasak Kanjanasakchai
7. Mr. Detpon  	 Viphusiri
8. Mr. Asawin  	 Wipoosiri
9. Mr. Wanchai  	 Palotaitakerng
10. Dr. Somyot  	 Sangsuwan
11. Mr. Issra
Shoatburakarn**
12. Mr. Sophon Pholprasit**

1/1
1/1
12/12
6/6		
2/2
12/12
6/6		
2/2
9/12
5/6		
1/2
4/12
11/12		
11/11		
9/12		
12/12		
11/12		
12/12		
10/12		
10/12		
8/10				
9/10				

In attendance
In attendance
In attendance
In attendance
In attendance
In attendance
In attendance
In attendance

Note * Newly appointed Directors
			 ** Directors who resigned during the year
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่ง
p ดร. ดำริ สุโขธนัง
				
p นายรัชดา สิงคาลวณิช
				
p นายอิสสระ โชติบุรการ
p นายโสภณ ผลประสิทธิ์

รับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 และได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549
รับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 และได้รับแต่งตั้งเป็น
รองประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

ทั้งนี้ จำนวนและตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วน
ของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิ ใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอำนาจและสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน
นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษั ทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จำกัดจำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละคนจะได้รบั การเลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ หรือการจำกัดอายุเกษียณ
ของแต่ละท่าน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษั ทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรอง
งานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหาร
3) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษั ทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษั ทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จ้าง บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจะมีการ
รายงานผลการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ
หน้าที่สอบทาน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีหน้าทีจ่ ดั ทำรายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบและภายในเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่า
ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และกำหนดให้ผู้บริหารส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษั ทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อย โดยแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส
และเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

58

รายงานประจำปี 2549

Directors’ Appointment Details
Dr. Damri  	 Sukhotanang
				
p Mr. Rachada Singalavanija
				
p Mr. Issra  	 Shoatburakarn
p Mr. Sophon  	Pholprasit
p

Appointed Company Director on November 9, 2006 and appointed
Chairman of the Board of Directors on December 21, 2006
Appointed Company Director on November 9, 2006 and appointed
Vice Chairman of the Board of Directors on December 21, 2006
Resigned as Company Director on November 1, 2006
Resigned as Company Director on November 1, 2006

The current number and designations of the 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 the 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.

Sub-Committees

The Board of Directors has established specialised sub-committees in order to oversee and screen tasks
for each aspect of operations, thereby allowing Shareholders to remain assured the Company exercises prudence
in conducting its activities. Each sub-committee has a clearly defined scope, duties, as well as responsibilities
and reports to the Board of Directors. The sub-committees comprise:
1) The Audit Committee
2) The Executive Committee
3) The Nomination and Remuneration Sub-Committee

Controls and Internal Audit

The Company implements management and internal control systems that are satisfactory and effective,
in order to realise operations that are efficient and provide information that is complete and credible. Its operations defer to Company regulations in all respects, including the economical and efficient utilisation of corporate
resources, while simultaneously protecting the Company’s property. In 2006, the Company hired RPJM Coaching
Co., Ltd. as its internal auditors. The firm had the duty to analyse, audit, evaluate and provide consultancy and
recommendations to support various business activities. The results of the audit were duly reported for the
consideration and review of Executives, as well as the Audit Committee. The Audit Committee had a duty to
review such performance, thereby ensuring that the Company had appropriate and effective internal control systems
and internal auditing.
In addition, Directors and Executives are required to report their shareholdings in the Company and
any subsequent changes therein - applicable to themselves, their spouses and children who are minors - in
accordance with the forms and timeframe as specified by the Company regulations concerning reporting of
holdings. Management are obliged to submit a copy of such holdings reports to the Company on the same date
of submitting reports to the Securities and Exchange Commission.

Report of the Board of Directors

The Board of Directors has a duty and responsibility to the financial statements of the 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.
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ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษั ทฯ ให้ความสำคัญกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความ
รวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ข้อมูล
ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่
รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข้อมูลที่มี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน

ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่รัดกุม มี
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือมี
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยพลการ รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่
เป็นความลับ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษัทฯ จะให้พนักงานได้รับทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้
อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษั ทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถือว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง

บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวนทั้งสิ้น 262 คน ประกอบด้วย
พนักงาน

สำนักงานใหญ่
ศูนย์มาบตาพุด
ศูนย์แสมดำ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
47
122
93
262

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วย
46,883,192.00 บาท
p เงินเดือน
1,958,248.00 บาท
p กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1,723,735.00 บาท
p ประกันสังคม
ค่
า
รั
ก
ษาพยาบาล
949,836.00 บาท
p
573,189.00 บาท
p ค่าเบี้ยประกันชีวิตพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ สวัสดิการด้านอืน่ ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบีย้ ประกันชีวติ พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษัทฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้อง
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานของ
บริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ๆ โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมมา
ปรับใช้และถ่ายทอดให้พนักงานในฝ่ายต่อไป โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
สัมมนา และช่วยสนับสนุนงานต้นสังกัดในการจัดการฝึกอบรม
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Investor relations

Information disclosures represent an important component of good corporate governance. The 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. The
Office of the President 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.

Insider information controls

With regard to insider information and apart from measures required by Law, the Company adheres to a
code of ethics, as well as honesty and integrity in its business dealings with clients, trading partners, investors and
Shareholders. The 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 unauthorised access
to data. 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. Employees who reveal confidential corporate
information to outsiders are deemed to have committed a serious breach of discipline.

Manpower

As of 31 December 2006, the Company had a total of 262 employees, as follows.
Employees

Head Office
Map Ta Phut Facility
Samaedum Facility
TOTAL

Number (persons)

47
122
93
262

The Company had no significant change in the number of its employees, nor any significant labour disputes.
The total remuneration provided for employees as of 31 December 2006 comprise:
46,883,192.00 Baht
p Salary
Employee
provident
fund
1,958,248.00 Baht
p
1,723,735.00 Baht
p Social security
Medical
expenses
coverage
949,836.00 Baht
p
p Employee life insurance premiums	     573,189.00 Baht
The Company’s policy of remuneration for its employees is provided in the form of monthly salaries, rewards
(bonuses), provident funds and other benefits, including medical treatment fees, staff life insurance and annual
physical check-ups. The Company has also established a Corporate Welfare Committee in accordance with the
regulations of the Ministry of Labour and Social Welfare, comprising both the employer and employees. The Committee
has the task of reviewing benefits for employees.

Employee development policies

The Company values the importance of employee development highly, since the nature of the corporate
business requires its staff to be knowledgeable, capable and informed of the latest developments, in order to apply
such skills with operations. Employees are therefore sent for regular training, so that the knowledge gained in this
way will be adopted and passed on to other staff in their departments. The Human Resources Department is
responsible for drawing up the training and seminar programs, and supports the respective Company departments
with their training plans.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินThe

The Board of Directors’ Report on Responsibility for the Financial Statements

คณะกรรมการบริษั ท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้
ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี ไม่มีรายการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษั ทฯ แล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี
2549 นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษั ทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ โดยรวมอยู่ ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ
แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

(ดร. ดำริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการ
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(นายอัศวิน วิภูศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

The Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited appreciates the
importance of its duties and responsibilities in overseeing that the Company’s operations comply with good
corporate governance policies; ensure that the financial statements and financial information presented in the
Annual Report is accurate, complete and provides sufficient disclosures. The financial statements were prepared in
accordance with generally accepted accounting standards employed in Thailand. Appropriate accounting policies
were adopted for consistent use and prudent judgment exercised. The Company also implemented effective internal
controls. This allows reasonable confidence in the credibility of the financial statements. Moreover, there is satisfactory
protection provided for Company assets. No evidence of corrupt or abnormal transactions was found. In addition,
the Company defers to the Laws and relevant regulations. The Audit Committee duly reported its findings to the
Board of Directors and reported its opinions in this matter, as presented in the Report of the Audit Committee of this
2006 Annual Report.
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 31 December 2006. The corporate auditors have audited the statements in accordance with generally
accepted accounting standards. They are of the opinion that the Company’s financial statements indicate its
financial status, operating results and cash flows correctly and as appropriate with regard to significant information,
in accordance with generally certified accounting principles.

(Dr. Damri Sukhotanang)
Chairman of the Board of Directors

(Mr. Asawin Wipoosiri)
Chief Executive Officer
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รายการระหว่างกัน

Related Party Transactions
1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2549 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

1.1 รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

		 บริษั ทฯ ขายกากรี ไซเคิลให้กับบริษั ทย่อย และการใช้บริการรถขนส่งกับบริษั ทย่อย ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

1.2 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

		 (1) บริษั ทฯ ทำสัญญาเช่าศูนย์แสมดำและให้ ใช้สิทธิ ในการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการดำเนินงาน 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2549 และได้เช่าศูนย์แสมดำ (ส่วนขยาย) มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมาได้มีการขยายอายุสัญญาเช่าทั้งสองฉบับออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
		 (2) บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
			 p ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26 R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่
				 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี
			 p ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S7-S14 เนื้อที่ 86 ไร่ 1 งาน 87.10 ตารางวา
				 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี

1.3 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

		 เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีการ
คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทั้งนี้ได้มีการแสดงรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 ข้อ 3 แล้ว
แม้ว่าในปี 2549 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 10 และมีรายการระหว่างบริษัทย่อย ซึง่ บริษัทย่อยมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 แต่เนือ่ งจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ได้รบั ยกเว้นไม่ถอื ว่าเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จึงไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2547
ตารางแสดงรายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี 2549 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ดังนี้
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1. Nature of related party transactions

In 2006, the Company recognised various related party transactions, as categorised by the Announcement
of the Securities and Exchange 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 Trade transactions involving the Company’s normal business or supporting normal operations
		 The Company sells recycled waste to its subsidiaries, including transport services to subsidiaries as per
its normal business operations, under customary trading conditions and for the Company’s highest benefits
1.2 Transactions involving assets or services
		 1) The Company has entered into a contract for the rental and operation rights of the Samaedum
Facility and an environmental Research and Development Centre in Ratchaburi Province. The contract is for a period
of 10 years, commencing from 1 October 1996 to 30 September 2006. The Company also signed a contract for the
extension to the Samaedum Facility for a period of 2 years, from 1 October 2004 to 30 September 2006. Both contracts
have since been re-extended for a period of 10 years, commencing from 1 October 2006 until 30 September 2016.
		 2) The Company has rental contracts for land located in the Map Ta Phut Industrial Estate, made with
the Industrial Estates Authority of Thailand as follows:
			 p 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). A monthly rent is charged.
			 p Map Ta Phut Facility Extension, land plot number number S7-S14, covering an area of 86 Rai,
				 1 Ngarn and 87.10 square wah. The contract is for a period of 30 years (2001-2031), with a
				 monthly rental charge.
1.3 Transactions involving provision or receipt of financial assistance
		 Such transactions involve the borrowings between the Company and its subsidiaries, which the Company
has reviewed and deemed to be justified. Interest is charged at reasonable rate and determined with the interests of
the Company as a primary consideration.
The aforementioned transactions are detailed in Item3 of the Notes to the Financial Statements of this Annual
Report for the year ended 31 December 2006.
In 2006, the Company had related party transactions with subsidiary companies having connected persons
(but not listed companies) holding an equity stake of not more than 10%.There were also related transactions between
subsidiaries having connected persons (but not listed companies) holding an equity stake of not more than 10%.
However, since these transactions are exempt from classification as related party transactions, there is no requirement
for compliance with the Announcements of the Securities and Exchange Commission information disclosures and
compliance of listed companies of 2004.
Table of related party transactions for 2006, categorised by transaction type
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1. รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั เจนโก้
0.76
4.63
p บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
ซือ้ วัสดุรีไซเคิล จากบริษัทฯ			
เอ็นจิเนียริง่ จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
p มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ				
		 1. นายอัศวิน วิภศู ริ 				
ิ
		 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง				
		 3. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ

เป็นการดำเนินงาน
ตามปกติธรุ กิจ
ทีม่ รี าคาและ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็น
ทางการค้าปกติ

บริษัทฯ ใช้บริการรถขนส่งกาก
0.94
6.70
บริษทั เจนเนอรอล
p บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โลจิสติกส์ จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
ของเสียอุตสาหกรรมของ			
มี
ก
รรมการร่
ว
มกั
น
3
ท่
า
นคื
อ
บริ
ษัท เจนเนอรอล			
p
		 1. นายอัศวิน วิภศู ริ ิ
โลจิสติกส์ จำกัด 			
		 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง				
		 3. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ

เป็นการดำเนินงาน
ตามปกติธรุ กิจ
ทีม่ รี าคาและ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็น
ทางการค้าปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				

2548

2549

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าศูนย์
3.66
3.39
แสมดำ และให้ใช้สทิ ธิในการ			
ดำเนินงานศูนย์วจิ ยั และพัฒนา			
เพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม			
จังหวัดราชบุรี โดย บริษัทฯ			
จะต้องชำระค่าเช่าตามที			
่
กรมโรงงานฯ กำหนด และ			
ค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิตามอัตรา
ของกากของเสียที่ให้บริการ
โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิ
การดำเนินงาน 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2549 และได้เช่าศูนย์
แสมดำ (ส่วนขยาย) มีระยะเวลา
เช่าและให้ใช้สทิ ธิการดำเนินงาน
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมา
ได้มกี ารขยายอายุสญ
ั ญาเช่า
ทัง้ สองฉบับออกไปอีก 10 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

เป็นการดำเนินงาน
ตามปกติธรุ กิจ
ทีม่ สี ญ
ั ญาที่ได้ตกลง
กันตามราคาตลาด
ทัว่ ไป และมี
ผลตอบแทนที่
เป็นการค้าปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				
กระทรวง
p เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รอ้ ยละ
อุตสาหกรรม		 16.67 ของทุนจดทะเบียน
		 บริษัทฯ
p มีผบู้ ริหาร ของกระทรวง
		 อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง
		 เป็นกรรมการบริษัทฯ
		 2 ท่าน คือ		
		 1. ดร. ดำริ สุโขธนัง
		 2. นายรัชดา สิงคาลวณิช
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2548

2549

1. Trade transactions involving the Company’s normal business or supporting normal operations
				
Related company Relationship with the Company

Nature of transaction

				

Value of transaction Justification and
(million Baht) necessity of related
2005 2006 party transactions

Genco Engineering Co., Ltd.  	
0.76
4.63
percent of registered capital purchased recycled materials 			
		 in the subsidiary
from the company			
p There are 3 Directors serving				
		 in both companies :				
		 1. Mr. Assawin 	Wipoosiri				
		 2. Mr. Wanchai Palotaitakerng				
		 3. Dr. Somyot 	 Sangsuwan				

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

The Company used
0.94
6.70
transportation services for			
		 registered capital
recycled materials, provided			
p There are 3 Directors serving by General Logistics Co., Ltd.			
		 in both companies :				
		 1. Mr. Assawin 	Wipoosiri				
		 2. Mr. Wanchai Palotaitakerng				
		 3. Dr. Somyot 	 Sangsuwan				

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

Genco Engineering
Co., Ltd.

p The Company holds 99.99

General Logistics
p The Company holds 99.99
Co., Ltd.		 percent of the subsidiary’s 	

2. Transactions involving assets or services
				
Related company Relationship with the Company

Nature of transaction

				
Ministry of Industry p Major shareholder with a 	
		 16.67 percent equity stake
		 in the Company’s registered
		 capital		
p 2 administrators from the
		 MOI serve as Directors in the 	
		 Company :		
		 1. Dr. Damri 	 Sukhothanang
		 2. Mr. Rachada Singalavanija
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Value of transaction Justification and
(million Baht) necessity of related
2005 2006 party transactions

The Company has entered into
3.66
3.39
a contract for the rental and			
operation rights of the 			
Samaedum Facility and an			
environmental Research and			
Development Centre in			
Ratchaburi Province. The			
contract is for a period of 10			
years, commencing from 1			
October 1996 to 30 September 			
2006. The Company signed a
contract for the extension to
the Samaedum Facility for a
period of 2 years, from 1
October 2004 to 30 September
2006. Both contracts have since
been re-extended for a period
of 10 years, commencing from
1 October 2006 until 30
September 2016

Constitutes normal
business operations,
with the contract
made in
accordance with
generally prevalent
market prices and
remuneration as
per normal trading
practices
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2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ (ต่อ)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2548

2549

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

การนิคมอุตสาหกรรม p เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 1.67 ของ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าทีด่ นิ ใน			 เป็นการดำเนินงาน
แห่งประเทศไทย
ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด			 ตามปกติธรุ กิจ
ทีม่ สี ญ
ั ญาที่ได้ตกลง
p มีผบู้ ริหาร กนอ. ดำรงตำแหน่ง กับการนิคมอุตสาหกรรม			
		 เป็นกรรมการบริษัทฯ
แห่งประเทศไทย ดังนี			
้
กันตามราคาตลาด
		 1 ท่าน คือ
(1) ศูนย์มาบตาพุด
3.4
3.7 ทัว่ ไป และมี
		 1. ดร. สมาน ตัง้ ทองทวี		 แปลงเลขที่ R-26 R-27			 ผลตอบแทนที	
่
					 เนือ้ ทีป่ ระมาณ 62.5 ไร่ 			 เป็นการค้าปกติ
					 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี			
					 (2539-2569) โดยเสีย
					 ค่าเช่ารายปี
				
(2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย
4.3
4.3
					 แปลง S7-S14 เนือ้ ที่ 86 ไร่
					 1 งาน 87.10 ตารางวา
					 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี
					 (2544-2574) โดยเสีย
					 ค่าเช่ารายปี

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
3.1 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั เอเซียพัฒนา p บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริษัทฯ ให้บริษัท เอเซียพัฒนา
100
100
แลนด์ จำกัด กูย้ มื เงิน โดยมี			
แลนด์ จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี			
p มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านคือ
		 1. นายอัศวิน วิภศู ริ 				
ิ
		 2. นายเดชพล วิภศู ริ 				
ิ
		 3. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
		 4. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ				

เป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องให้กบั
บริษัทย่อย โดยคิด
ดอกเบีย้ ในอัตรา
ทีเ่ หมาะสม

บริษัทฯ ให้บริษัท เจนเนอรอล
4
11
บริษทั เจนเนอรอล
p บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โลจิสติกส์ จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
โลจิสติกส์ จำกัด กูย้ มื เงิน โดยมี			
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี 			
p มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
		 1. นายอัศวิน วิภศู ริ 				
ิ
		 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง				
		 3. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ

เป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องให้กบั
บริษัทย่อย โดยคิด
ดอกเบีย้ ในอัตรา
ทีเ่ หมาะสม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
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2548

2549

2. Transactions involving assets or services (Continued)
				
Related company Relationship with the Company

Nature of transaction

				

Value of transaction Justification and
(million Baht) necessity of related
2005 2006 party transactions

The Industrial Estate p Shareholder with a 1.67 	
Authority of Thailand 		 percent equity stake in the

The Company has rental			
contracts for land located in the 			
		 Company’s registered capital Map Ta Phut Industrial Estate, 			
made with the Industrial Estates			
p 1 administrators from the 	
		 MOI serves as Director in the 	 Authority of Thailand as follows:			
		 Company :		
(1) Map Ta Phut Facility, land
3.4
3.7
		 1. Dr. Samarn 	 Thangtongtawi		 plot number R-26, R-27, 			
						 covering an area of 			
						 approximately 62.5 Rai,  			
						 for a period of 30 years 			
						 (1996-2026). A monthly
						 rent is charged.
					
(2) Map Ta Phut Facility,
4.3
4.3
						 Extension Aread, land plot
						 number number S7-S14,
						 covering an area of 86 Rai,
						 1 Ngarn and 87.10 square
						 wah. The contract is for a
						 period of 30 years (2001						 2031), with a monthly rental
						 charge.			

Constitutes normal
business operations,
with the contract
made in
accordance with
generally prevalent
market prices and
remuneration as
per normal trading
practices

3. Financial assistance transactions
		 3.1	 Related party transactions between the Company and its subsidiaries
				
Related company Relationship with the Company

Nature of transaction

				

Value of transaction Justification and
(million Baht) necessity of related
2005 2006 party transactions

The Company provided a loan
100
100
percent of the subsidiary’s 	 facility to Asia Pattana Land			
		 registered capital
Co., Ltd. bearing an annual			
p There are 4 Directors serving 	 interest rate of 3 percent.			
		 in both companies :				
		 1. Mr. Assawin Wipoosiri				
		 2. Mr. Detpon Viphusiri
		 3. Mr. Wanchai Palotaitakerng
		 4. Dr. Somyot Sangsuwan

Provision of
assistance for
liquidity to the
subsidiary, bearing
a reasonable rate
of interest

General Logistics
p The Company holds 99.99
Co., Ltd.		 percent of the subsidiary’s

Provision of
financial liquidity
assistance to the
subsidiary, bearing
a reasonable rate
of interest

Asia Pattana Land
Co., Ltd.

p The Company holds 99.99 	

The Company provided a loan
4
11
facility to General Logistics 			
		 registered capital
Co., Ltd. bearing an annual			
p There are 3 Directors serving 	 interest rate of 3 percent.			
		 in both companies :				
		 1. Mr. Assawin 	Wipoosiri				
		 2. Mr. Wanchai Palotaitakerng
		 3. Dr. Somyot 	 Sangsuwan
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3.2 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย
มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2549

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์
102.5 102.5
เมเนจเม้นท์ (เอเซีย) จำกัด			
กูย้ มื เงินกับบริษัท เอเซียพัฒนา			
แลนด์ จำกัด โดยมีอตั ราดอกเบีย้ 			
ร้อยละ 6 ต่อปี			

เป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องให้กบั
บริษัทย่อย โดยคิด
ดอกเบีย้ ในอัตรา
ทีเ่ หมาะสม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				
บริษทั อินดัสเทรียล p บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์
เวสต์ เมเนจเม้นท์
จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
(เอเซีย) จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
		 อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์
		 (เอเซีย) จำกัด

2548

บริษทั เจนโก้
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
3
3
p บริษัทฯ ถือหุน้ ใน
เอ็นจิเนียริง่ จำกัด		 บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง่
ให้บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์			
		 จำกัด และบริษัท เจนเนอรอล จำกัด กูย้ มื เงิน โดยมีอตั รา			
		 โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ
ดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี 			
		 99.99 ของทุนจดทะเบียน 				
		 บริษัททัง้ สองแห่ง				
p มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
		 1. นายอัศวิน วิภศู ริ ิ
		 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
		 3. ดร. สมยศ แสงสุวรรณ

ดำเนินการจัดซือ้ รถ
เพือ่ ใช้ในธุรกิจเช่า
และรับจ้าง
ขนถ่ายสินค้า
โดยคิดดอกเบีย้
ในอัตราทีเ่ หมาะสม

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับบริษั ทย่อย และเป็นรายการที่
ดำเนินไปตามธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการตลาด ในกรณีที่บริษั ทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ หรือมีการทำรายการ
ระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสม
ในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและคำนึง
ถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การทำรายการระหว่างกันจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน ตลอดจนบริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน หากเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่อาจมีการขัดแย้ง
และ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมถึงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
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		 3.2	 Related party transactions between subsidiaries
				
Related company Relationship with the Company

Nature of transaction

				

Value of transaction Justification and
(million Baht) necessity of related
2005 2006 party transactions

Industrial Waste 	 p Asia Pattana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management
102.5 102.5
Management (Asia)
holds 99.99 percent of
(Asia) Co., Ltd. provided a loan			
Co., Ltd.		 registered capital in Industrial 	 facility to Asia Pattana Land			

Provision of
financial liquidity
assistance for the
subsidiary, bearing
a reasonable rate
of interest

Genco Engineering 	 p The Company holds 99.99
Genco Engineering Co., Ltd.
3
3
Co., Ltd.		 percent of registered capital 	 provided a loan facility to Asia			

For the purchase
of vehicles intended
for rental and for
the transport of
goods

		 Waste Management (Asia) 	 Co., Ltd. bearing an annual			
		 Co., Ltd.		
interest rate of 6 percent.			
								

		 in Genco Engineering Co., Ltd. 	 Pattana Land Co., Ltd. bearing			
		 and General Logistics Co., Ltd. an annual interest rate of			
p There are 3 Directors serving 	 3 percent.			
		 in both companies :
		 1. Mr. Assawin 	Wipoosiri
		 2. Mr. Wanchai 	Palotaitakerng
		 3. Dr. Somyot 	 Sangsuwan 				

2. Necessity and justification of transactions

The majority of the related party transactions arose as a result of assisting subsidiary companies with
their liquidity and represent normal business practice conducted under normal market conditions. In the event that
the 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 the Company is a primary consideration in
this process. Furthermore, the 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 maximisation of benefit
for the Company, as well as parties with interests in the business.

3. Measures or procedure for the authorisation of related party transactions

As the Company is a listed business on the Stock Exchange of Thailand, related party transactions must be
conducted in accordance with the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock
Exchange of Thailand, as well as the Public Companies Act. Moreover, the Company complies with Edition 47 of the
Thai Accounting Standards, concerning information disclosures of persons or businesses with related transactions.
In the event that a related transaction is identified, the Company will comply with the Announcement of the
Stock Exchange of Thailand concerning information disclosures and compliance for listed companies with related
transactions (Edition 2) of 2004.
If the Company enters into any form of contract or related transactions with a subsidiary, persons with
conflict of interest, or outside parties, for the benefit of the Company, the Board of Directors will ensure compliance
with the guidelines of the Stock Exchange of Thailand concerning information disclosures and compliance for
listed companies with related transactions. Furthermore, it will ensure that pricing and conditions are determined
as if such transactions were conducted with outside parties and in accordance with the operational guidelines of
the Securities and Exchange Commission.
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4. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นรายการที่บริษัทฯ ยังคงช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับบริษัทย่อย
และจะเป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการตลาดเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษั ทฯ กับบริษั ทย่อย ดังจะเห็นได้จากบริษั ทย่อย ยังคงต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงมีรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทย่อย ในกรณีที่บริษัทฯ
ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน บริษัทฯ ยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก และใน
กรณีที่บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ
ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก และการเปิดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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4. Trend of future related party transactions

Related party transactions for the Company and its subsidiaries continue to be of a nature wherein the
Company provides its subsidiaries with financial liquidity assistance. The transactions constitute normal business
practice and have conditions that are used in the market. There are no transactions of an outstanding nature, nor
are any particular benefits transferred from the Company to its subsidiaries. This is evidenced by the continued
requirement of the subsidiaries for the Company’s financial assistance to improve their liquidity. Consequently, the
Company will have such transactions with its subsidiaries in the future. In circumstances wherein the Company
provides loans to its subsidiaries, the Company will continue to charge interest at a reasonable rate and with a
primary concern for the Company’s benefit. In the event that related party transactions are conducted that involve
assets or services with its subsidiaries and/or persons with potential conflict of interest, the Company will continue
to consider the suitability of conditions and fair pricing as primary concerns. The disclosure of related party
transactions 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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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
Management Discussion and Analysis
1. ผลการดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

บริษัทฯ มียอดผลกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 14.0 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 ที่แสดงกำไรสุทธิจำนวน 12.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน
1.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

(1) รายได้ค่าบริการ (ค่าบำบัดกาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)

		 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการลดลงจาก 401.6 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 390.0 ล้านบาท ในปี 2549 คิดเป็น
จำนวนเงินลดลง 11.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุดังนี้ คือ 1) สำนักงานมาบตาพุด เพิ่มขึ้นจำนวน 9.2 ล้าน
บาท อันเนื่องมาจาก 1.1) ราคาค่าบริการในปี 2549 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.8 ในขณะที่ปริมาณกากลดลง
ประมาณร้อยละ 3.8 1.2) รายได้จากงานโครงการพิเศษลดลงจำนวน 3.6 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการหยุดรับงานโครงการ
ขุดเจาะน้ำมันดิบ 2) สำนักงานแสมดำ ลดลง 20.8 ล้านบาท อันเนื่องมาจากราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
50.5 ในขณะที่ปริมาณกากที่รับบำบัดลดลงประมาณร้อยละ 44.4

(2) รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

		 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 9.9 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 26.1 ล้านบาทในปี 2549
คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 16.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 163.6 และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 5.1 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 13.1
ล้านบาทในปี 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 8.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156.9

(3) ต้นทุนค่าบริการ

		 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการลดลงจากร้อยละ 87.4 ของรายได้ค่าบริการในปี 2548 เป็นร้อยละ 82.5 ของรายได้
ค่าบริการในปี 2549 โดยมีสาเหตุมาจาก ในปี 2549 ราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและบริษัทฯ มีกากที่สามารถนำมาบริหาร
จัดการบำบัดในอัตราต้นทุนที่ต่ำได้มากกว่าปี 2548

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

		 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 64.5 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 74.7 ล้านบาท ในปี 2549 คิดเป็น
การเพิ่ ม ขึ้ น 10.2 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.8 อั น เนื่ อ งมาจากบริ ษั ท ฯ เริ่ ม มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจากธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์

(5) กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

		 ในปี 2548 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงิน 24.3 ล้านบาท

(6) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว

		 ในปี 2548 บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว เป็นจำนวน 8.2
ล้านบาท

(7) ภาษีเงินได้

		 บริษั ทฯ บันทึกภาษีเงินได้เป็นจำนวน 0.1 ล้านบาท ในปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 1.8 ล้านบาทใน
ปี 2548 คิดเป็นการลดลงจำนวน 1.7 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 94.4
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1. Result of operation (The company and subsidiaries)

The company showed net profit of Baht 14.0 million for the year ended December 31, 2006 comparing
to net profit Baht 12.5 million for the same period of the year 2005. The net profit increased Baht 1.5 million or
12.1% as the result of:
(1) Service Income (Disposal, Landfill and Transportation Charge)
		 The company has service income decreased from Baht 401.6 million in the year 2005 to Baht
390.0 million in the year 2006. The service income decreased Baht 11.6 million or 2.9% by the result of: 1)
Map Ta Put Office: increased Baht 9.2 million which resulted from 1.1) increasing in average service price in the
year 2006 approximately 8.8% while as disposal quantities decreased about 3.8% 1.2) decreased in revenue of
special project Baht 3.6 million which resulted of the company had no revenue of crude oil excavation
project. 2) Samaedum Office: decreased Baht 20.8 million which resulted from increasing in average service
price approximately 50.5% while as disposal quantities decreasing about 44.4%
(2) Revenue from Sale - Real Estate Development Business
		 The company has revenue from sale real estate development increased from Baht 9.9 million in the
year 2005 to Baht 26.1 million in the year 2006. The revenue from sale real estate development increased Baht
16.2 million or 163.6%.
		 The company had cost of sale real estate development increased from Baht 5.1 million in the year
2005 to Baht 13.1 million in the year 2006. The cost of its sale increased Baht 8.0 million or 156.9%.
(3) Costs of Service
		 The company has costs of service decreased from 87.4% of service income in the year 2005 to 82.5%
of service income in the year 2006 since increasing in average service price charge to customer and had more
waste to treat which low operation cost.

(4) Administrative Expense
		 The company has administrative expense increased from Baht 64.5 million in the year 2005 to Baht
74.7 million in the year 2006. The administrative expense increased Baht 10.2 million or 15.8% which resulted of
the company had administrative expenses from real estate development business.
(5) Gain on Sales of Current Investments
		 In the year 2005, the Company had gain on sales of current investment of Baht 24.3 million.
(6) Unrealized Loss on Change in Value of Current Investments
		 In the year 2005, the Company had unrealized loss on change in value of current investments of
Baht 8.2 million.
(7) Income Tax Expenses
		 The company had income tax expensed of Baht 0.1 million in year 2006 comparing to Baht 1.8
million in year 2005. Income tax decreased Baht 1.7 million or 94.4%.
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2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
2.1 สินทรัพย์รวม

		 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,208.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน
1,162.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์รวม 45.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.9
		 สินทรัพย์รวมแบ่งเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 551.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.6
ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า-สุทธิ เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด ภาษีเงินได้หัก
ณ ทีจ่ า่ ย และค่าทีด่ นิ รอรับคืนจากผูข้ าย จำนวน 151.8 ล้านบาท 125.2 ล้านบาท 94.0 ล้านบาท 83.6 ล้านบาท 81.3 ล้านบาท
30.9 ล้านบาท 26.9 ล้านบาท และ 25.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.6 10.4 7.8 6.9 6.7 2.6 2.2
และ 2.1 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ วัสดุคงเหลือ เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ-สุทธิ เงินมัดจำ และอื่นๆ จำนวน 38.1 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของสินทรัพย์รวม

2.2 หนี้สินรวม

		 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 144.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 93.7
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในหนี้สินรวมจำนวน 50.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.0
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การรับเงินมัดจำตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 18.1 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
จำนวน 18.7 ล้านบาท และต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 11.9 ล้านบาท
		 หนี้สินรวมแบ่งเป็น ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย จำนวน 41.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.0 ของ
หนี้สินรวม รองลงมาได้แก่ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เช่าซื้อ เงินมัดจำรับตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินและเจ้าหนี้อื่น จำนวน
33.7 ล้านบาท 18.7 ล้านบาท 18.1 ล้านบาท และ 12.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.3 13.0 12.5 และ 8.4 ของ
หนีส้ นิ รวม ตามลำดับ ส่วนทีเ่ หลือได้แก่ เจ้าหนีผ้ ทู้ เี่ กีย่ วข้องกัน ประมาณการหนีส้ นิ สำหรับค่าขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 19.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.8 ของหนี้สินรวม

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

		 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,064.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน
1,068.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
จำนวน 9.7 ล้านบาท และกำไรสะสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 5.0 ล้านบาท

3. สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
3.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

		 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 3.70 เท่า เมื่อเทียบกับ 5.06 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการลดลงในอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 1.36 เท่า เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
จำนวนร้อยละ 38.6 ซึ่งมีรายการที่สำคัญได้แก่ การรับเงินมัดจำตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน 18.1 ล้านบาท และต้นทุน
หลุมฝังกลบค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาท

3.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

		 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 0.13 เท่า เมื่อเทียบกับ
0.09 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.04 เท่า
เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.0 ซึ่งมีรายการที่สำคัญได้แก่ การรับเงินมัดจำตามสัญญาโอนสิทธิการ
เช่าที่ดิน 18.1 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 18.7 ล้านบาท และต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 11.9
ล้านบาท
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2. Financial Status (The company and subsidiaries)

2.1 Total Assets
		 The company has total assets as at December 31, 2006 in the amount of Baht 1,208.3 million
comparing to Baht 1,162.4 million as at December 31, 2005. The total asset increased Baht 45.9 million or 3.9%.
		 Total assets consisted of Property, Plant and Equipment-net, Real estate development cost, Cash
and cash equivalents, Land and structures held for future development, Current investment, Trade account
receivables-net, Investments in ownership of condominium units, Withholding income tax and Pending refund
to be received from land in the amount of Baht 551.3, 151.8, 125.2, 94.0, 83.6, 81.3, 30.9, 26.9 and 25.0 million
respectively or 45.6%, 12.6%, 10.4%, 7.8%, 6.9%, 6.7%, 2.6%, 2.2% and 2.1% of total assets respectively. The remaining
account consisted of Supply inventory, Advance to director,Other current Assets, Pledged deposit with financial
institution, Cost of landfills-net, Deposits and others in the amount of Baht 38.1 million or 3.1% of total assets.
2.2 Total Liabilities
		 The company has total liabilities as at December 31, 2006 in the amount of Baht 144.3 million
comparing to Baht 93.7 million as at December 31, 2005. The total liabilities increased Baht 50.6 million or 54.0%
which mainly resulted from increasing in deposit receive under leasehold right transfer agreement in the amount
of Baht 18.1 million and increasing in Hire purchase payable in the amount of Baht 18.7 million and increasing in
Accrued cost of landfills in the amount of Baht 11.9 million.
		 Total liabilities consisted of Accrued costs of landfills, Trade account payables, Hire purchase payable,
deposit receive under leasehold right transfer agreement and Other payables in the amount of Baht 41.9, 33.7,
18.7, 18.1 and 12.1 million or 29.0%, 23.3%, 13.0%, 12.5% and 8.4% of total liabilities. The remaining account consisted
of Payables to related parties, Provisions for transportation and treatment of industrial waste and Other current
liabilities in the amount of Baht 19.8 million or 13.8% of total liabilities.
2.3 Shareholders’ Equity
		 The company has shareholders’ equity as at December 31, 2006 in the amount of Baht 1,064.0 million
comparing to Baht 1,068.7 million as at December 31, 2005. The shareholders’ equity decreased Baht 4.7 million or
0.4% which resulted from increasing in unrealized loss on change in value of current investment in the amount of Baht
9.7 million and increasing in retained earnings in the amount of Baht 5.0 million.

3. Liquidity (The company and subsidiaries)

3.1 Current Ratio
		 The company has current ratio as at December 31, 2006 equals 3.70 times comparing to 5.06 times
as at December 31, 2005. The current ratio decreased 1.36 times. Which resulted from increasing incurrent
liabilities approximately 38.6% which mainly resulted from increasing in deposit receive under leasehold right
transfer agreement in the amount of to Baht 18.1 million and increasing in Accrued cost of landfills in the amount of
Baht 11.9 million.
3.2 Debt to Equity Ratio
		 The company has debt to equity ratio as at December 31, 2006 equals 0.13 times comparing to
0.09 times as at December 31, 2005. The debt to equity ratio increased 0.04 times. Which resulted from increasing
in total liabilities in approximately 54.0% which mainly resulted from increasing in deposit receive under leasehold
right transfer agreement in the amount of Baht 18.1 million and increasing in Hire purchase payable in the amount
of Baht 18.7 million and increasing in Accrued cost of landfills in the amount of Baht 11.9 million.
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย นายอังคณี วรทรัพย์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร และ ดร.สมาน ตัง้ ทองทวี เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทาน
ให้บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณา 

คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย 
ในรอบปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาสอบทานเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้บริษัทฯ มีระบบ
การกำกับดูแลทีด่ ี จำนวน 6 ครัง้ ได้แก่
การประชุมครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
การประชุมครัง้ ที่ 2/2549 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม
2549
การประชุมครัง้ ที่ 3/2549 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2549
การประชุมครัง้ ที่ 4/2549 เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2549
การประชุมครัง้ ที่ 5/2549 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2549
การประชุมครัง้ ที่ 6/2549 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานเรือ่ งสำคัญๆ ดังสรุปได้ดงั นี้
1) พิจารณาสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบจากสำนักงาน
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏผลว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่มี
ประเด็นสำคัญทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงและระเบียบทางบัญชีตลอดจนข้อกำหนดของทางราชการ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสม มิให้เกิดความขัดแย้ง
หรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมกับให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานมีความรัดกุมรอบคอบ เพิม่ พูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าทีป่ ฏิบตั ิในปีทผี่ า่ นมา 
นอกจากนีย้ งั ได้มอบหมายให้บริษัทผูต้ รวจสอบภายใน บริษัท อาร์พเี จเอ็ม โค้ชชิง้ จำกัด ได้ตดิ ตามปรับปรุงและ
ให้ขอ้ แนะนำต่อบริษัทฯ เพือ่ ดำเนินกิจการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2549 ได้คดั เลือกให้สำนักงาน เอ. เอ็ม.
ที. แอสโซซิเอท ดำเนินการตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
4) ส่งเสริมให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื
หุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
5) พิจารณารายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
รายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปี 2549 เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้  
คณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันเจตนารมณ์ ในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษั ทฯ ดำเนินงานอย่างโปร่งใส
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สืบต่อไป
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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นายอังคณี วรทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Independent Certified Public Accountants’ Report
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษั ท บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่ง
ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษั ท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

		

นางเกษรี ณรงค์เดช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 76
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

รายงานประจำปี 2549
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งบดุล

Balance Sheets
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  
- เรียกเก็บเงินแล้ว
- ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย
- เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
- เงินทดรองจ่าย
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - วิธีส่วนได้เสีย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ - สุทธิ
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
- เงินมัดจำการเช่าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินมัดจำและอื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
3 และ 5
3 และ 6
3
7
3

26.2
8
9
10
3
11 และ 12

รายงานประจำปี 2549

125,169,417 222,395,097
83,593,623 78,069,800

83,153,867 142,979,117
63,670,920 69,569,800

58,747,678
22,556,454
151,847,778
4,788,956
400,000

53,851,189 59,125,880
21,445,368 22,556,454
79,349,781 132,700,613
4,481,239 4,679,807
300,000
100,000

54,667,523
21,445,368
52,824,440
4,481,239
-0000

25,000,000
-0000
-0000
-0000
-0000 6,000,000
-0000 6,000,000
3,370,803 4,107,772 2,416,129 3,487,772
2,434,325 2,280,849 2,434,325 2,280,849
3,321,820 2,444,867 2,542,050 2,411,990
481,230,854 474,725,962 373,380,045 360,148,098
8,500,000
-0000 8,500,000
-0000
30,940,424
-0000 30,940,424
-0000
94,027,216 64,427,126 40,977,500
-0000
-0000
-0000 223,794,301 23 2,820,818
-0000
-0000 117,537,781 107,355,068
551,295,835 570,841,893 362,315,073 407,600,248

3,493,888 25,167,448 3,493,888 25,167,448
26,943,974 21,389,260 26,663,842 21,385,129
6,700,000
-0000
-0000
-0000
3 และ 24.3
4,348,221 4,348,221 4,348,221 4,348,221
844,810 1,546,684
602,410 1,291,884
727,094,368 687,720,632 819,173,440 799,968,816
1,208,325,222 1,162,446,594 1,192,553,485 1,160,116,914

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

งบดุล (ต่อ)

Balance Sheets (Contiuned)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
2549
2548
2549
2548
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าขนย้ายและ
กำจัดกากอุตสาหกรรม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
- เงินมัดจำรับตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
- อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

3

414,542
33,679,330

305,723
34,662,862

2,679,129
32,646,993

1,308,356
34,306,074

12
13

-0000
4,290,985
12,078,244

2,500,000
-0000
7,243,377

-0000
-0000
10,371,362

2,500,000
-0000
6,256,206

14

4,840,393

4,840,393

4,840,393

4,840,393

41,864,468
18,100,000
5,416,189
9,146,151
129,830,302

29,930,114 41,864,468
18,100,000
5,375,745 5,681,397
8,833,886 8,473,654
93,692,100 124,657,396

29,930,114
-0000
5,400,193
6,821,434
91,362,770

14,448,481
14,448,481
144,278,783

-0000
-0000
93,692,100 124,657,396

-0000
-0000
91,362,770

24.1

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)

Balance Sheets (Contiuned)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร (ภายหลังจากการปรับปรุงทุนของ
กิจการใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547)
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
15

รายงานประจำปี 2549

900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136
(49,192,480) (39,443,600) (45,342,480) (39,443,600)

15 และ 16

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

15

1,400,000

650,000

1,400,000

650,000

16,166,433 11,875,608 16,166,433 11,875,608
1,064,046,089 1,068,754,144 1,067,896,089 1,068,754,144
350
350
-0000
-0000
1,064,046,439 1,068,754,494 1,067,896,089 1,068,754,144
1,208,325,222 1,162,446,594 1,192,553,485 1,160,116,914

งบกำไรขาดทุน

Statements of Income

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
2549
2548
2549
2548
รายได้
รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น
- กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
- รายได้เงินปันผล
- อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
ค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

21

3
3 และ 18
3
3 และ 19

3

20

390,020,428 401,588,944 390,020,428 401,588,944
26,062,500 9,965,000 26,062,500 9,965,000
-0000 24,315,642
-0000 18,315,642
5,402,600 7,206,190 5,202,600 7,206,190
6,000,949 3,581,988 5,673,470 5,947,877
427,486,477 446,657,764 426,958,998 443,023,653
321,892,623 351,025,291 320,540,191 351,251,677
13,099,370 5,142,327 15,958,811 6,619,077
74,747,352 64,468,994 64,039,092 56,388,259
-0000 8,210,730
-0000 8,210,730
3,340,000 2,705,000 3,340,000 2,705,000
-0000
-0000 9,026,517 4,565,176
413,079,345 431,552,342 412,904,611 429,739,919
14,407,132 15,105,422 14,054,387 13,283,734
263,883
767,852
13,562
758,126
102,424 1,811,962
-0000
-0000
-0000
-0000
-0000
-0000
14,040,825 12,525,608 14,040,825 12,525,608
0.02
0.01
0.02
0.01
900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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84
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195,672,136
195,672,136

900,000,000
900,000,000

15

16

17
16

-

-

15

(284,730,850)

480,402,986

-

900,000,000
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ ลดลงจากการ
โอนไปลดขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นซื้อคืน - สุทธิ
ลดลงจากการโอนไปลดขาดทุนสะสม
สำรองตามกฎหมายลดลงจากการ
โอนไปลดขาดทุนสะสม
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
สำรองตามกฎหมาย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
-

-

-

(10,112,447)

-

10,112,447

(9,748,880)
(49,192,480)

(39,443,600)
(39,443,600)

-

-

-

-

750,000
1,400,000

650,000
650,000

(18,700,000)

-

-

14,040,825
(9,000,000)
(750,000)
16,166,433

12,525,608
(650,000)
11,875,608

18,700,000

10,112,447

284,730,850

18,700,000 (313,543,297)

350

350

-

-

-

350

(9,748,880)
14,040,825
(9,000,000)
1,064,046,439

(39,443,600)
12,525,608
1,068,754,494

-

-

-

1,095,672,486

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
						
งบการเงินรวม
						
ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) สะสม
			
ทุนเรือนหุ้น		
ส่วนเกิน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก จัดสรรแล้ว -		
ส่วนของ	
			
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น - การเปลี่ยนแปลง สำรอง		
ผู้ถือหุ้น	
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว มูลค่าหุ้น - สุทธิ หุ้นซื้อคืน - สุทธิ มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร
ส่วนน้อย
รวม

Statements of Changes in Shareholders’ Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2549
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ ลดลงจากการโอนไปลดขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นซื้อคืน - สุทธิ ลดลงจากการโอนไปลดขาดทุนสะสม
สำรองตามกฎหมายลดลงจากการโอนไปลดขาดทุนสะสม
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2548
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
สำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
17
16

16

15
15
15

รวม

900,000,000 480,402,986 10,112,447
-0000 18,700,000 (313,543,297) 1,095,672,136
-0000 (284,730,850)
-0000
-0000
-0000 284,730,850
-0000
-0000
-0000 (10,112,447)
-0000
-0000 10,112,447
-0000
-0000
-0000
-0000
-0000 (18,700,000) 18,700,000
-0000
-0000
-0000
-0000 (39,443,600)
-0000
-0000 (39,443,600)
-0000
-0000
-0000
-0000
-0000 12,525,608 12,525,608
-0000
-0000
-0000
-0000
650,000
(650,000)
-0000
900,000,000 195,672,136
-0000 (39,443,600)
650,000 11,875,608 1,068,754,144
-0000
-0000
-0000 (5,898,880)
-0000
-0000 (5,898,880)
-0000
-0000
-0000
-0000
-0000 14,040,825 14,040,825
-0000
-0000
-0000
-0000
-0000 (9,000,000) (9,000,000)
-0000
-0000
-0000
-0000
750,000
(750,000)
-0000
900,000,000 195,672,136
-0000 (45,342,480) 1,400,000 16,166,433 1,067,896,089

					 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) สะสม
		
ทุนเรือนหุ้น		
ส่วนเกิน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก จัดสรรแล้ว 		
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น - การเปลี่ยนแปลง สำรอง
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว มูลค่าหุ้น - สุทธิ หุ้นซื้อคืน - สุทธิ มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร

(หน่วย : บาท)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2549 และ 2548

Statements of Changes in Shareholders’ Equity (Continued)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกระแสเงินสด

Statements of Cash Flows
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำไรจากการขายอุปกรณ์
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
กำไรจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายบำเหน็จพนักงาน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
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รายงานประจำปี 2549

งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

14,040,825

14,040,825

12,525,608

12,525,608

13,099,370 5,142,327 15,958,811 6,619,077
87,309,663 96,196,409 84,290,867 95,638,195
-0000 6,412,766
-0000 6,412,766
-0000
-0000 9,026,517 4,565,176
-0000
(94,781)
-0000
(94,781)
-0000 (24,315,642)
-0000 (18,315,642)
(68,289)
-0000
(68,289)
-0000
-0000
42,965
20,857

8,210,730
382,971
53,215

-0000
42,965
20,857

8,210,730
382,971
53,215

114,445,391 104,513,603 123,312,553 115,997,315
(6,028,431) (3,492,153) (5,590,300) (4,308,487)
(68,219,957) (58,706,151) (89,834,984) (59,443,517)
(100,000) (300,000) (100,000)
-0000
-0000
-0000 (3,182,713) (3,026,301)
(25,000,000)
-0000
-0000
-0000
-0000 (6,000,000)
-0000 (6,000,000)
(601,177) 4,536,096
589,539
(22,799)
(40,977,500) (577,410) (40,977,500)
-0000
(6,700,000)
-0000
-0000
-0000
(4,852,840) (8,092,914) (4,589,239) (7,986,056)
108,818
25,426 1,370,773 1,028,059
(983,531) (3,736,564) (1,659,081) (4,093,352)
4,834,867 (20,894,384) 4,115,156 (21,881,555)
340,708 2,265,255 1,921,425
658,389
-0000 (18,009,550)
-0000 (18,009,550)
(33,733,652) (8,468,746) (14,624,371) (7,087,854)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

Statements of Cash Flows (Continued)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
		
2549
2548
2549
2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินมัดจำรับตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(15,272,703)
(8,500,000)
(31,150,000)
-0000
18,100,000
-0000
277,865
42,011
(15,489,201)
(51,992,028)

(197,261,151)
-0000
-0000
-0000
-0000
318,966,239
-0000
299,065
(16,716,002)
105,288,151

-0000 (188,761,151)
(8,500,000)
-0000
(31,150,000)
-0000
(7,000,000) (4,000,000)
18,100,000
-0000
-0000 252,966,239
277,865
-0000
-0000
299,065
(5,428,744) (7,320,287)
(33,700,879) 53,183,866

-0000
-0000
(2,500,000)
(9,000,000)
(11,500,000)
(97,225,680)
222,395,097
125,169,417

(7,097,569)
(5,000,000)
(22,500,000)
-0000
(34,597,569)
62,221,836
160,173,261
222,395,097

-0000
-0000
(2,500,000)
(9,000,000)
(11,500,000)
(59,825,250)
142,979,117
83,153,867

-0000
-0000
(22,500,000)
-0000
(22,500,000)
23,596,012
119,383,105
142,979,117

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
263,883
758,126
13,562
758,126
ภาษีเงินได้
13,486,246 7,897,786 11,369,188 7,667,986
2. รายการที่มิใช่เงินสด
2.1 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2549 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต  จำนวนเงิน 11.38 ล้านบาท เป็นที่ดินเพื่อขาย
2.2 ในปี 2549 บริษัทฯ ได้โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน จำนวนเงิน 6 ล้านบาท เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.3 ในปี 2549 เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกและหางพ่วง จำนวนเงิน 18.74 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2549
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

1. ข้อมูลทัว่ ไป

1.1 เรื่องทั่วไป
บริษั ทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษั ทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2537 ต่อมาเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2540 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด 
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทที่ ำการดังต่อไปนี้
ก) สำนักงานใหญ่
p 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข) ศูนย์บริการบำบัดและกำจัดกาก p 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมแสมดำ
 
ค) ศูนย์บริการบำบัดและกำจัดกาก p 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
บริษั ทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ วันสิน้ ปี จำนวน 262 คน ในปี 2549 และ 253 คน ในปี
2548 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับพนักงานสำหรับปี 2549 และ 2548 มีจำนวนเงินประมาณ 82.7 ล้านบาท และ 91 ล้านบาท ตามลำดับ
1.2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและหลักการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรือ่ งกำหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั สำคัญออกแล้ว ดังต่อไปนี้
p บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์
จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบกิจการซือ้ ขาย และพัฒนาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ วันสิน้ ปี จำนวน 5 คน ในปี 2549
และ 4 คน ในปี 2548 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับพนักงานสำหรับปี 2549 และ 2548 มีจำนวนประมาณ 3.9 ล้านบาท และ 2.8 ล้าน
บาท ตามลำดับ
p บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีทนุ จดทะเบียน 20 ล้านบาท เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ วันสิน้ ปี จำนวน 2 คน ในปี
2549 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับพนักงานสำหรับปี 2549 มีจำนวน 0.5 ล้านบาท 
p บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์
จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษั ทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ
p บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเชีย) จำกัด ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 99.99 โดยผ่าน
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเชีย) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดใน
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 โดยมีทนุ จดทะเบียน 60 ล้านบาท เพือ่ ประกอบกิจการโรงงานกำจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม
p บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
กับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2549 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2550
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2. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และต้นทุน
2.1.1 รายได้และต้นทุนบริการ
บริษัทฯ รับรูร้ ายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการ เป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์ คงค้าง
2.1.2 รายได้และต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ
บริษั ทฯ รับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการโอน
แก่ผซู้ อื้ หลังจากได้รบั ชำระจากผูซ้ อื้ แล้ว
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ โดยการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ จริงตามเกณฑ์พนื้ ทีท่ ขี่ าย
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ซึง่ มีกำหนด
ไถ่ถอนเป็นเงินสดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มคี วามเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าอย่างเป็นสาระสำคัญ 
2.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า แสดงมูลค่าตามจำนวนในใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บและจำนวนที่ยังไม่เรียกเก็บ สุทธิจากค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับจำนวนหนี้ที่คาดว่าอาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจาก
ฐานะปัจจุบนั ของลูกหนีเ้ ป็นเกณฑ์ หนีส้ ญ
ู จะถูกตัดจากบัญชีเมือ่ เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้
2.4 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ต้นทุนการ
ก่อสร้าง และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
2.5 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธถี วั เฉลีย่ เคลือ่ นที)่ หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
2.6 เงินลงทุน
2.6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2.6.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลัก
ทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษั ทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลัก
ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จนกระทัง่ จำหน่ายหลักทรัพย์จงึ บันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่านัน้ ในงบกำไร
ขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด จัดเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงตามราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่ การลดราคาของเงินลงทุนทีต่ งั้ ขึน้ โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี (Net Book Value) และปัจจัยอืน่ ประกอบ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.7 เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด แสดงในราคาทุน และเมือ่ มีการขายคืนจะถูกตัดออกจากบัญชีโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่
ตามพืน้ ที่ กำไรจากรายการดังกล่าวบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน
2.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุน และจะปรับลดลงเมือ่ มีการด้อยค่า
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2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ทีด่ นิ แสดงในราคาทุน 
อาคารและส่วนปรับปรุง แสดงในราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ซึ่งประเมิน
ราคาโดยใช้วธิ วี เิ คราะห์มลู ค่าจากต้นทุน (Cost Approach) หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า เมือ่ สินทรัพย์
ถูกขายหรือตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี กำไรหรือขาดทุนจาก
การขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน
งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร และสินทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และบันทึกในราคาทุน ซึง่ ประกอบ
ด้วยต้นทุนในการก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์และต้นทุนทางตรงอืน่ ๆ งานระหว่างก่อสร้างจะไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา จนกว่า
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จและสินทรัพย์นนั้ ๆ ได้ใช้ในการดำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา คำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี้
จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ เช่า
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สำนักงาน
ยานพาหนะ
รถบรรทุกและหางพ่วง
คอนเทรนเนอร์

ตามอายุสทิ ธิการเช่าทีด่ นิ (10 และ 30)
ตามอายุสทิ ธิการเช่าทีด่ นิ (30)
10 ถึง 25
5 ถึง 20
5
5
5 ถึง 10
10

ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของปริมาณกากที่ฝังกลบกับปริมาณที่จะ
ฝังกลบได้ทงั้ หมดในแต่ละหลุม
2.10 สินทรัพย์ที่ประเมินราคาใหม่
การประเมินใหม่ดำเนินการโดยผูป้ ระเมินอิสระทีม่ กี ฎหมายรับรอง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ได้รบั การประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ในงบดุล 
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ หากทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ โดยสุทธิจากมูลค่าทีเ่ คยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนแล้วเสียก่อน และหากเป็นกรณีที่
มูลค่าของทรัพย์สนิ ลดลงจากการประเมิน จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับ มูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะจำนวนทีม่ ากกว่าส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ทเี่ คยประเมินไว้ครัง้ ก่อน ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สนิ จะถูกตัดบัญชีโอนไปงบกำไรขาดทุน เท่ากับ
ส่วนต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากมูลค่าสินทรัพย์ภายหลังประเมินราคาเพิ่มขึ้นกับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์ ในกรณีทมี่ กี ารจำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ คยประเมินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเฉพาะของสินทรัพย์ทจี่ ำหน่ายจะโอน
ไปยังงบกำไรขาดทุนเพือ่ คำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สนิ
2.11 การบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
บริษั ทฯ บันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งอาคาร เครื่องจักร ส่วนปรับปรุงที่ดินและ
หลุมฝังกลบเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนอาคาร เครือ่ งจักร ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ และหลุมฝังกลบนัน้ ๆ บริษัทฯ จะหยุดบันทึกดอกเบีย้
จ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ เมือ่ การก่อสร้างและติดตัง้ แล้วเสร็จ 
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		 2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนและ
สินทรัพย์อนื่ ๆ เมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ และ
บริษั ทย่อยจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีแต่
เป็นไปในทางทีล่ ดลงโดยบันทึกในบัญชี “รายได้อนื่ ” 
		 2.13 สัญญาเช่าการเงิน
บริษั ทฯ บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์ และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทเี่ ช่า ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวน
ใดจะต่ำกว่า ซึง่ ใช้อตั ราดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าสำหรับการคิดลดเพือ่ คำนวณมูลค่าปัจจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า โดยดอกเบีย้ จ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
ในแต่ละงวด
		 2.14 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุล ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษั ทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพือ่ ชำระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนีส้ นิ ดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสด ที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หนีส้ นิ
		 2.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทเพือ่ การบันทึกบัญชี โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วัน
ทีเ่ กิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีม่ คี า่ เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วย
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยสำหรับปี
		 2.16 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีป่ รากฏในงบดุล ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
นโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการทีเ่ กีย่ วข้องในหมายเหตุนี้
		 2.17 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีดว้ ยจำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน้ำหนักทีอ่ อกจำหน่ายแล้ว

3. รายการบัญชีกบั บุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษั ท เกิดขึ้นจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านีเ้ กีย่ วข้องกันโดยการมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้
ในงบการเงินนีต้ ามเกณฑ์ซงึ่ ต่อรองกันโดยยุตธิ รรมระหว่างบริษัท และบุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สัญญาทีม่ สี าระสำคัญทีท่ ำขึน้ ระหว่างบริษัท และบุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
ก) สัญญาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการดำเนินงาน (หมายเหตุ 24.2)
ข) สัญญาเช่าทีด่ นิ (หมายเหตุ 24.3)
ยอดค้างชำระที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ได้แสดงแยกไว้ต่างหากในงบดุล ส่วนรายการ
บัญชีกบั บุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ มีนยั สำคัญและรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
2548 มีดงั นี้
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ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
ขายสินค้า
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
ค่าขนส่ง
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
ค่าเช่าและค่าสิทธิการดำเนินงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
มีดงั นี้

-0000

-0000

21,600,000

12,000,000

-0000

-0000

4,616,405

762,929

-0000
-0000

-0000
-0000

3,000,000
182,713

3,000,000
26,301

-0000

-0000

6,700,139

937,040

7,852,233
3,392,300

7,670,874
3,663,647

7,852,233
3,392,300

7,670,874
3,663,647

2,656,182
-

2,163,534
-0000

2,656,182
9,026,517

2,163,534
4,565,176

ยอดลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีค้ งเหลือทีเ่ กิดจากรายการกับบุคคล/กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

		
ลูกหนี้การค้า - เรียกเก็บเงินแล้ว
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เงินมัดจำการเช่าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวม
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งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548
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งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

-0000
400,000

-0000
300,000

378,202
100,000

816,334
-0000

2,434,325

2,280,849

2,434,325

2,280,849

4,348,221

4,348,221

4,348,211

4,348,221

-0000
112,054
302,488
414,542

-0000
15,120
290,603
305,723

2,264,587
112,054
302,488
2,679,129

1,002,633
15,120
290,603
1,308,356

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
		
		
		
เงินต้น
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
รวม
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
3.0 ต่อปี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31			
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้น
ลดลง ธันวาคม 2549
100,000,000
4,000,000
104,000,000

-0000
7,000,000
7,000,000

-0000 100,000,000
-0000 11,000,000
-0000 111,000,000

3,328,767
26,301
3,355,068
107,355,068

3,000,000
182,713
3,182,713

-0000
-0000
-0000

6,328,767
209,014
6,537,781
117,537,781

เงินให้กยู้ มื แก่บริษัทย่อยสองแห่ง เป็นเงินให้กยู้ มื ประเภทมีกำหนดระยะเวลา และมีสญ
ั ญาซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ

4. เงินลงทุนชัว่ คราว
		
หลักทรัพย์เผื่อขาย :
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
หัก ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป :
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด - ราคาทุน
เงินฝากประจำ
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

117,513,400 109,013,400 109,013,400 109,013,400
(49,192,480) (39,443,600) (45,342,480) (39,443,600)
68,320,920 69,569,800 63,670,920 69,569,800
-0000
15,272,703
83,593,623

8,500,000
-0000
78,069,800

-0000
-0000
63,670,920

-0000
-0000
69,569,800
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5. ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ คี่ า้ งชำระได้ดงั นี้

		
เรียกเก็บเงินแล้ว :
ลูกหนี้การค้า - ค่าบริการ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า   12 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า   12 เดือนขึ้นไป
รวม
              รวมทั้งสิ้น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บเงินแล้ว - สุทธิ
ยังไม่ ได้เรียกเก็บเงิน :
ลูกหนี้การค้า - ค่าบริการ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

30,857,767

35,482,417

31,016,882

36,256,817

22,181,969
594,566
359,852
6,671,811
60,665,965

15,500,788
254,727
851,724
5,948,963
58,038,619

22,401,056
594,566
359,852
6,671,811
61,044,167

15,542,722
254,727
851,724
5,948,963
58,854,953

2,420,000

275,000

2,420,000

275,000

50,000
20,000
50,000
20,000
70,000
-0000
70,000
-0000
40,000
-0000
40,000
-0000
5,000
-0000
5,000
-0000
2,585,000
295,000 2,585,000
295,000
63,250,965 58,333,619 63,629,167 59,149,953
(4,503,287) (4,482,430) (4,503,287) (4,482,430)
58,747,678 53,851,189 59,125,880 54,667,523
22,591,229 21,480,143 22,591,229 21,480,143
(34,775)
(34,775)
(34,775)
(34,775)
22,556,454 21,445,368 22,556,454 21,445,368

6. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		
บ้านรอการขายและบ้านตัวอย่างรอการขาย
ที่ดินเพื่อขาย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม
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งบการเงินรวม
2549
2548
21,320,535
11,377,410
114,362,065
4,787,768
151,847,778

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

32,966,483 13,550,780
-0000
-0000
40,000,000 114,362,065
6,383,298 4,787,768
79,349,781 132,700,613

6,441,142
-0000
40,000,000
6,383,298
52,824,440

7. ค่าทีด่ นิ รอรับคืนจากผูข้ าย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 บริษั ทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อที่ดินกับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาที่ดินและทำการ
ในอนาคต จำนวนเงิน 25 ล้านบาท ซึง่ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วในวันทำสัญญา ต่อมาบริษัทย่อยได้รบั การ
ติดต่อจากผู้ขายว่าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของบริษั ทย่อยได้ เป็นผลให้ผู้ขายผิดสัญญา ผู้ขายจึงขอจ่ายคืนเงิน
พร้อมดอกเบีย้ ทัง้ หมดให้กบั บริษัทย่อย ดังนี้

วันที่

จำนวนเงิน

2  กุมภาพันธ์ 2550
13 กุมภาพันธ์ 2550
20 กุมภาพันธ์ 2550
ภายในเดือนมิถนุ ายน 2550

4.0 ล้านบาท
2.5 ล้านบาท
6.0 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด

8. เงินลงทุนในกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด

เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซือ้ ห้องชุดกับบริษัทแห่งหนึง่ (ผูข้ าย) จำนวน 205 ห้อง ในราคา
31.15 ล้านบาท และทำสัญญาขายคืน ในราคา 41.30 ล้านบาท โดยผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่บริษัทฯ
ณ วันทำสัญญา แต่ผขู้ ายยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งชำระค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดการ หรือค่าธรรมเนียมอืน่ ใด อันเกีย่ ว
กรรมสิทธิห์ อ้ งชุดให้แก่นติ บิ คุ คลอาคารชุดหรือหน่วยงานใด ไปจนกว่าจะมีการขายคืนตามสัญญา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
		
2549
2548
2549
2548
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
หัก ขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด - สุทธิ

31,150,000
(209,576)
30,940,424

-0000
-0000
-0000

31,150,000
(209,576)
30,940,424

-0000
-0000
-0000

ในปี 2549 กำไรจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด จำนวน 68,289 บาท ได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว

9. ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
		

งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

ที่ดินเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม

80,320,000
12,578,125
1,129,091
94,027,216

40,320,000
-0000
657,500
40,977,500

50,800,000
12,578,125
1,049,001
64,427,126

-0000
-0000
-0000
-
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10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - วิธสี ว่ นได้เสีย
				
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์

ทุนชำระแล้ว
(บาท)

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์
(เอเชีย) จำกัด

ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการ
ของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้ใหม่
ประกอบกิจการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ของเสียในห้องปฏิบัติการ
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและ
ขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ

การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน
การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน
การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน
การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน

199,999,930

ประกอบกิจการโรงงานกำจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม

การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน

59,999,930

19,999,930
14,999,930
4,999,930

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
2548  ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549		
อัตราส่วน
		
การลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย - วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
รวม

		

99.99
99.99
99.99
99.99

199,999,930 185,465,995
19,999,930 19,596,125
14,999,930 14,918,918
4,999,930 3,813,263
239,999,720 223,794,301

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548		
อัตราส่วน
การลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย - วิธีส่วนได้เสีย					
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
99.99 199,999,930 193,387,035
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99.99
19,999,930 19,462,466
บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด
99.99
14,999,930 14,899,235
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
99.99
4,999,930 5,072,082
รวม
239,999,720 232,820,818
96
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ราคาทุนหรือราคาประเมิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
44,993,054
1,576,515
(336,837)
46,232,732
-

163,404,144 189,833,389 101,756,732 296,167,123 288,853,923
-0000
-0000 (206,582,650)
-0000
899,044
-0000
1,930,000
4,154,542
-0000
-0000
-0000
-0000
(37,855)
-0000
(172,207)
-0000
-0000
738,324
-0000
-0000

163,404,144 190,694,578 101,756,732 298,835,447 292,836,258
-0000
-0000 (206,582,650)
-0000

11,460,545
-0000

10,794,541
-0000
666,004
-0000
-0000
-0000
32,947,617
-

8,711,869
24,235,748
-

34,497,717
-0000

34,087,717
-0000
410,000
-0000
-0000
-0000

รวม

(หน่วย : บาท)

1,429,860 1,174,095,630
(206,582,650)

1,811,370 1,140,413,862
(206,582,650)
356,814 34,228,667
-0000
(546,899)
(738,324)
-0000

						 งบการเงินรวม
						
เครื่องตกแต่ง
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและเครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
ที่ดิน
ที่ดินเช่า สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทรนเนอร์ ก่อสร้าง

11. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
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รายงานประจำปี 2549

163,404,144 105,868,540
163,404,144 93,529,613

91,951,138
88,300,696

56,955,270 119,061,447
55,523,748 100,699,761

6,604,135
5,192,080

(97,164,965) (13,456,036) (111,415,498) (192,136,497) (41,040,652)
74,686,449
-

-

(9,805,594) (98,972,434) (169,792,476) (38,388,919)
66,343,231
(3,650,442) (12,443,064) (22,480,769) (2,939,052)
,343,218
136,748
287,319
-

(83,964,849)
(13,237,971)
37,855
-

-

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2549 และ 2548 มีจำนวนเงิน 53,689,748 บาท และ 55,253,750 บาท ตามลำดับ ได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวมแล้ว

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
5,629,071
4,747,692

(6,712,853)
-

(5,165,470)
(1,547,383)
-

7,925,061
29,837,166

11,631,717
8,631,075

(3,110,451) (25,866,642)
-

(786,808) (22,456,000)
(2,323,643) (3,410,642)
-

(490,903,594)
74,686,449

(429,332,550)
66,343,231
(62,032,966)
8,343,218
461,922
-0000

รวม

1,811,370 570,841,893
1,429,860 551,295,835

-

-

งบการเงินรวม
					
						
เครื่องตกแต่ง
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและเครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
ที่ดิน
ที่ดินเช่า สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทรนเนอร์ ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
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ราคาทุนหรือราคาประเมิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
44,777,399
1,374,603
(273,837)
45,878,165
-

9,000,000 189,833,389 101,756,732 296,167,123 288,853,923
(206,582,650)
899,044
1,930,000
440,022
(37,855)
(172,207)
738,324
-

9,000,000 190,694,578 101,756,732 298,835,447 289,121,738
(206,582,650)
-

9,556,350
-

9,556,350
788,260
-

770,000
18,260
-

34,497,717
-

34,087,717
410,000
-

รวม

1,429,860 981,558,847
(206,582,650)

1,811,370 976,614,003
(206,582,650)
356,814
5,428,743
(483,899)
(738,324)
-

						 งบการเงินเฉพาะบริษัท
						
เครื่องตกแต่ง
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและเครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
ที่ดิน
ที่ดินเช่า สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทรนเนอร์ ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
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9,000,000 105,868,540
9,000,000 93,529,613

91,951,138
88,300,696

56,955,270 119,061,447
55,523,748 97,484,223

6,419,444
4,904,573

(97,164,965) (13,456,036) (111,415,498) (191,637,515) (40,973,592)
74,686,449
-

-

(9,805,594) (98,972,434) (169,792,476) (38,357,955)
66,343,231
(3,650,442) (12,443,064) (21,981,787) (2,881,967)
8,343,218
136,748
266,330
-

(83,964,849)
(13,237,971)
37,855
-

-

4,569,994
3,318,258

(6,238,092)
-

(4,986,356)
(1,251,736)
-

331,328
193,027

11,631,717
8,631,075

(595,233) (25,866,642)
-

(438,672) (22,456,000)
(156,561) (3,410,642)
-

(487,347,573)
74,686,449

(428,774,336)
66,343,231
(59,014,170)
8,343,218
440,933
-

1,811,370 407,600,248
1,429,860 362,315,073

-

-

รวม

ค่าเสือ่ มราคา สำหรับปี 2549 และ 2548 มีจำนวนเงิน 50,670,952 บาท และ 54,695,536 บาท ตามลำดับ ได้รวมในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรทีต่ ดั ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ มีราคาทุนเดิมจำนวน 53.6  ล้านบาท และ 46.5 ล้านบาท ตามลำดับ
สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรทีศ่ นู ย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจำนองเพือ่ เป็นประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ เป็นจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 และเพือ่ เป็นประกันตามสัญญากูย้ มื (ดูหมายเหตุ 12) เป็นจำนวน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ 2548 มีจำนวนเงินประมาณ 101.1 ล้านบาท และ 117.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

						 งบการเงินเฉพาะบริษัท
						
เครื่องตกแต่ง
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและเครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
ที่ดิน
ที่ดินเช่า สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทรนเนอร์ ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)

12. เงินกูย้ มื ระยะยาว

บริษัทฯ มีสญ
ั ญากูย้ มื กับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ ในวงเงิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้
เบิกใช้เงินกูย้ มื นีแ้ ล้วเป็นจำนวน 50 ล้านบาท เงินกูย้ มื นีม้ ภี าระดอกเบีย้ ในอัตราทีแ่ ตกต่างกันตลอดอายุของสัญญากู้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 เงินกูย้ มื นีม้ ดี อกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี เงินกูย้ มื มีกำหนดชำระคืน เป็นรายงวด 3 เดือน รวมทัง้ สิน้
16 งวด เริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2546 (ตามบันทึกแก้ไขเพิม่ เติมสัญญากูเ้ งิน ครัง้ ที่ 1) ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญากู้ บริษัทฯ ต้อง
ดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญา และตกลงโอนสิทธิการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ จดทะเบียนจำนองลำดับสองสำหรับสิง่ ปลูกสร้าง และเครือ่ งจักรทีศ่ นู ย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ส่วนของวงเงินกู้ยืมที่เหลือจำนวน 50 ล้านบาท ได้พ้น
กำหนดการเบิกใช้แล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงแสดงเงินกูย้ มื ส่วนทีค่ รบชำระภายในหนึง่ ปี โดยถือตามจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายชำระใน
แต่ละงวดตามสัญญาจนกว่าจะมีการชำระเต็มจำนวนเงินกูย้ มื ที่ได้เบิกใช้จริง

13. เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อยมีเจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ ดังนี้

		
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - รถบรรทุกและหางพ่วง
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2549
2548
18,739,466
(4,290,985)
14,448,481

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548
-

-

14. ประมาณการหนีส้ นิ สำหรับค่าขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม

ตามที่บริษั ทฯ ถูกร้องเรียนว่าได้ทำการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษั ทฯ ได้
ปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้น และขณะนีห้ น่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างการสอบสวนหาผูล้ กั ลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิง้
บริเวณดังกล่าว เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้รบั หนังสือขอความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกีย่ วกับการขน
ย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมรวมทั้งขุดลอกหน้าดินที่ปนเปื้อนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยให้บริษั ทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ในปี 2547 บริษั ทฯ ได้ขนย้ายกากอุตสาหกรรมดังกล่าวมาที่ศูนย์กำจัด
กากอุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้ว บริษัทฯ ประมาณค่าใช้จา่ ยในการขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวทัง้ หมดประมาณ
20.6 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ในปี 2547 เป็นเงินประมาณ 15.8 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือประมาณ 4.8 ล้านบาท บริษัทฯ
บันทึกเป็น “ประมาณการหนีส้ นิ สำหรับค่าขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม” ภายใต้หนีส้ นิ หมุนเวียนในงบดุล อย่างไรก็ตาม
จำนวนเงินทีบ่ ริษัทฯ จะได้รบั คืนสำหรับค่าใช้จา่ ยดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ผลการสอบสวนหาผูร้ บั ผิดชอบจากหน่วยงานราชการดังกล่าว 

15. การลดขาดทุนสะสม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ
โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 313.5 ล้านบาท ไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
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16. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทัง้ สิน้ 1.4 ล้านบาท และ 0.65 ล้านบาท ตามลำดับ สำรอง
ตามกฎหมายนีจ้ ะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

17. การจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ใน
อัตราหุน้ ละ 0.01 บาท

18. ต้นทุนบริการ

ต้นทุนบริการประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยดังนี้

		
ค่าขนส่ง
เงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและค่าวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

73,425,403 86,164,327 80,125,542 87,101,367
56,049,377 65,158,078 56,010,945 65,158,078
79,382,194 87,649,199 76,764,970 87,301,062
59,171,483 57,623,723 56,150,178 57,623,723
53,864,166 54,429,964 51,488,556 54,067,447
321,892,623 351,025,291 320,540,191 351,251,677

19. ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยดังนี้
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งบการเงินรวม
2549
2548

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

เงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายสำนักงานและรถยนต์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

31,212,404
7,927,469
19,588,736
16,018,743
74,747,352

26,703,100
7,525,897
15,961,209
13,848,886
64,039,092
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28,755,812
8,547,211
12,584,981
14,580,990
64,468,994

25,913,699
8,337,133
11,220,205
10,917,222
56,388,259

20. ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษั ท ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
เนื่องจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่ยกมา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจาก
สิทธิพเิ ศษที่ได้รบั จากการส่งเสริมการลงทุน

21. สิทธิพเิ ศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยสังเขปดังต่อไปนี้
21.1 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครือ่ งจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
21.2 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม 8 ปี นับแต่
วันทีม่ รี ายได้จากการประกอบกิจการ
21.3 ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รบั จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็น
เวลา 5 ปี นับจากวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลาตาม 21.2
21.4 ได้รบั อนุมตั ิให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่
มีรายได้จากการประกอบกิจการ
21.5 ได้รบั อนุมตั ิให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือ
ไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
ในฐานะทีเ่ ป็นบริษัทฯ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข และข้อกำหนดต่างๆ ทีก่ ำหนดใน
บัตรส่งเสริมโดยเคร่งครัด
รายได้คา่ บริการสำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จำแนกตามกิจการที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน
และที่ไม่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุนปรากฏดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
			
2549		 2548
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวม

283,176,537
106,843,891
390,020,428

273,961,600
127,627,344
401,588,944

22. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงานทีจ่ ดทะเบียน

บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ตามระเบียบกองทุนบริษัทฯ และพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานจะ
ได้รบั เงินสมทบของบริษัทฯ เมือ่ ลาออกจากบริษัทฯ หลังจาก 2 ปี นับจากวันทีส่ มัครเข้ากองทุนตามอัตราเงินสมทบทีก่ ำหนดไว้
จำนวนเงินทีบ่ ริษัทฯ จ่ายสมทบซึง่ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยสำหรับปี 2549 และ 2548 มีจำนวนเงินประมาณ 1.9 ล้านบาท

23. ข้อมูลเกีย่ วกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกีย่ วกับการดำเนินงาน สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จำแนก
ตามส่วนงานธุรกิจได้ ดังนี 
้
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(หน่วย : บาท)

รายได้
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ชั่วคราว
ค่าตอบแทนกรรมการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน

24. สัญญาต่างๆ

ธุรกิจให้บริการ
2549
2548
390,020,428 401,588,944
68,127,805 50,563,653
59,557 ,896

58,004,576

งบการเงินรวม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวม
2549
2548
2549
2548
26,062,500 9,965,000 416,082,928 411,553,944
12,963,130 4,822,673 81,090,935 55,386,326
11,403,549 35,103,820
15,189,456 6,464,418 74,747,352 64,468,994

-0000 8,210,730
3,340,000 2,705,000
263,883
767,852
102,424 1,811,962
14,040,825 12,525,608
862,083,625 964,341,308 346,241,597 198,105,286 1,208,325,222 1,162,446,594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสญ
ั ญาดังต่อไปนี้
24.1 สัญญาโอนสิทธิการเช่าทีด่ นิ กับบริษัทแห่งหนึง่ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้รบั เงินมัดจำตามสัญญา
แล้วเป็นจำนวน 18.1 ล้านบาท และตามเงือ่ นไขในสัญญาระบุวา่ ผูร้ บั โอนจะต้องใช้สทิ ธิในการรับโอนกรรมสิทธิ์
การเช่าจากบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่
บริษัทฯ เป็นจำนวน 181 ล้านบาท หากผูร้ บั โอนไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้กจ็ ะขยายระยะเวลาการใช้สทิ ธิ
ออกไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผูร้ บั โอนจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
24.2 สัญญาเช่า และให้ ใช้สิทธิการดำเนินงานศูนย์บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) รวมทั้ง
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่า
และให้ใช้สิทธิการดำเนินงาน 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่ารายปีเป็นเงิน
ประมาณ 0.9 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิตามอัตราของกากที่ให้บริการ สัญญานีม้ ผี ลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2539 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 บริษัทฯได้ตอ่ สัญญาดังกล่าวออกไปอีก 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 โดย
บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปีที่ 1-5 เป็นเงินประมาณ 1.06 ล้านบาทต่อปี ปีที่ 6-10 เป็นเงินประมาณ 1.37
ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิตามอัตราของกากที่ให้บริการ
24.3 สัญญาเช่าทีด่ นิ กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท) 3 ฉบับ โดยมีระยะเวลาเช่า
30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าใน
อัตราทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาและตามข้อกำหนดของสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวน 4.3 ล้านบาท (ซึง่
บันทึกไว้ในบัญชี “เงินมัดจำการเช่าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน” ในงบดุล)
ค่าเช่าสำหรับปี 2549 และ 2548 มีจำนวน 8.0 ล้านบาท และ 7.7 ล้านบาท ตามลำดับ
24.4 สัญญาเช่ายานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยเสียค่าเช่ารายปี เป็นเงิน
ประมาณ 0.8 ล้านบาท
24.5 สัญญาลงทุนจัดตัง้ อุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (กทท.) สัญญานีม้ ผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2567
และบริษัทฯ มีสทิ ธิยนื่ คำร้องขอให้ตอ่ อายุสญ
ั ญาได้อกี เป็น 2 ระยะๆ ละ 5 ปี โดยจัดทำเป็นหนังสือล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 ปี ก่อนสัญญาจะสิน้ สุดลง ตามเงือ่ นไขของสัญญา บริษัทฯ ต้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนในการ
ประกอบการตามสัญญาในอัตราค่าตอบแทนประจำปี ตามจำนวนเงินและเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และผลประโยชน์
ตอบแทนเพิม่ เติมเป็นจำนวนร้อยละจากการจัดเก็บรายได้คา่ บริการบำบัดของเสียปนน้ำมันจากเรือให้แก่ กทท.

104

รายงานประจำปี 2549

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังไม่สามารถก่อสร้างและดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญญาข้างต้น เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าเรือแหลมฉบังยังคงมีผู้บุกรุกไม่ยอมรื้อย้าย
ออกจากพืน้ ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ให้บอกเลิกสัญญาและฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างดำเนินการเพือ่ ปฏิบตั ติ ามมติดงั กล่าว
24.6 บริษั ทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลอื่นโดยมีระยะเวลาเช่า 26 เดือน จนถึงเดือน
ธันวาคม 2551 โดยมีคา่ เช่ารายปี ปีละ 0.8 ล้านบาท
24.7 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษั ทฯ ได้ทำสัญญาพันธมิตรทางกลยุทธ์และธุรกิจ กับบริษั ทในประเทศ
แห่งหนึง่ เป็นเวลา 3 ปี โดยบริษัทฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราทีก่ ำหนดไว้ในสัญญา

25. ข้อพิพาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2547 บริษัทในประเทศแห่งหนึง่ (โจทก์) ได้ยนื่ ฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ข้อหาผิดสัญญา โดย
ขอให้บริษั ทฯ ชำระราคาค่าที่ดินงวดที่สองจำนวน 29,988,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18
มิถนุ ายน 2546 ซึง่ ถือเป็นวันทีบ่ ริษัทฯ ผิดนัดจนถึงวันฟ้องแก่โจทก์ และดอกเบีย้ ในอัตราเดียวกันนับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ 
วันที่ 22 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้ให้การแก้คดีและฟ้องแย้งโจทก์วา่ สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้โจทก์คนื เงิน
ค่าทีด่ นิ งวดแรกทีซ่ งึ่ จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ในเดือนกันยายน 2545 จำนวน 4,998,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันฟ้องรวมเวลา 2 ปี คิดดอกเบีย้ เป็นเงิน 749,700 บาท รวมเงินต้นและดอกเบีย้ เป็น
เงินทัง้ สิน้ 5,747,700 บาท ซึง่ เป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องแย้งนี้ และขอให้โจทก์ชำระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น
จำนวน 4,998,000 บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะชดใช้แก่จำเลยครบถ้วน 
วันที่ 13 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ได้ยนื่ คำร้องขอถอนฟ้องแย้งคดีดงั กล่าว
วันที่ 26 เมษายน 2549 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มคี ำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 29,988,000 บาท
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2546 จนกว่าจะชำระเสร็จ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลแล้ว และบริษัทฯ ยังไม่ทราบผลการพิจารณาของเรือ่ งดังกล่าว

26. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
		
2549 2548 2549 2548
26.1 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศสองแห่งได้ออกหนังสือ
ค้ำประกันบริษัทฯ ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง บริษัทและหน่วยงาน
ราชการบางแห่งเพื่อค้ำประกัน สัญญาเช่า สัญญาการให้บริการบำบัดกากและ
สัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบการ 
39.8
39.6
39.8
39.6
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
26.2 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือ
ค้ำประกันบริษัทฯ ให้แก่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง เพื่อค้ำประกันการจัดทำ
8.5
8.5
สาธารณูปโภค โดยมีเงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
26.3 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ำประกันให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
22.1
26.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและอื่นๆ
9.9
24.5
9.5
24.1
26.5 ภาระผูกพันในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา
15.0
15.0
26.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันในการซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
6.3
6.3
-

27. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน

บริษั ทฯ และบริษั ทย่อยไม่มีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไร หรือ
เพือ่ การค้า
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เงินฝากธนาคาร
เงินกู้ให้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินฝากธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะยาว
เจ้าหนี้เช่าซื้อ

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท

-

-

51,121,087 110,095,142 40,232,780 32,583,975
111,000,000 104,000,000
2,500,000
-

-

-

บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงกำหนดชำระภายใน
อัตราดอกเบี้ย		
มากกว่า 1 ปี		
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 1 ปีหรือน้อยกว่า
แต่ ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2549
2548
2549
2548
2549
2548
2549
2548

93,093,637 179,490,122 55,505,483 42,583,975
2,500,000
18,739,466

บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงกำหนดชำระภายใน
อัตราดอกเบี้ย		
มากกว่า 1 ปี		
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 1 ปีหรือน้อยกว่า
แต่ ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2549
2548
2549
2548
2549
2548
2549
2548

งบการเงินรวม

0.5
6.5
-

4.5 - 5.1
8.4 - 8.8

2.5 - 3.0
-

0.5
-

0.5
6.5

4.5
3.0
-

-

2.5
3.0

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2549
2548
2549
2548

0.5
-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2549
2548
2549
2548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ดังนี้

27.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

		 27.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกิดจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริษัทฯ
บริษั ทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และจำกัดการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งด้านสินเชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีด้ งั กล่าวหักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบดุล
		 27.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษั ทฯ และบริษั ทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของกระแสเงินสด 
		 27.4 มูลค่ายุติธรรม
เครือ่ งมือทางการเงินรวม เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีอ้ นื่ เงินลงทุน เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีอ้ นื่ เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีอ้ นื่ เจ้าหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีอ้ นื่ ประมาณ
ตามราคาตามบัญชีทแี่ สดงในงบดุลเนือ่ งจากรายการดังกล่าวจะได้รบั /จ่ายชำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสัน้
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือตามราคาทีซ่ อื้ ขายกันในตลาด
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดง
ในงบดุล เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ในตลาด

28. การจัดประเภทบัญชีใหม่

บริษั ทฯ ได้จัดประเภทรายการบางบัญชีในงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีของงวดปัจจุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีร่ ายงานไปแล้ว

29. การอนุมตั งิ บการเงิน
2550

งบการเงินสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รบั อนุมตั ิโดยผูบ้ ริหารทีร่ บั มอบอำนาจ เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
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The Audit Committee’s Performance Report for 2006

The Audit Committee was established at a Meeting of the Board of Directors and comprises Mr. Angkhani
Vorasaph as Chairman of the Audit Committee, Air Chief Marshal Nappres Mandachitra and Dr. Samarn Thangtongtawi
as Audit Committee Directors.
The important tasks and responsibilities of the Audit Committee are to review that the Company has financial
reports that are accurate and sufficient in nature; appropriate and effective systems for internal control and internal
audit; compliance with the Securities and Stock Exchange Act, or other regulations relevant to the Company’s nature of
business; the recruitment, selection and nomination of the corporate auditors and audit fees; disclosure of information
in the event of related party transactions, or transactions with a potential for conflict of interest that is accurate and
comprehensive; including any other duties as assigned by the Board of Directors.
In 2006, the Audit Committee met a total of 6 times, to review various matters and ensure that the Company
had an adequate system of corporate governance, as follows.
Meeting No. 1/2006 convened on February, 21 2006
Meeting No. 2/2006 convened on March, 20 2006
Meeting No. 3/2006 convened on April, 5 2006
Meeting No. 4/2006 convened on May, 10 2006
Meeting No. 5/2006 convened on August, 10 2006
Meeting No. 6/2006 convened on November, 9 2006
The Audit Committee reviewed the following significant matters
1) Review of the Company’s interim and annual financial statements as audited by A.M.T & Associates, prior to
submission to the Board of Directors of the Company. It was duly concluded that the Company’s financial statements
did not contain any items of a significant nature contradictory to facts, accounting rules or official regulations.
2) Review that the Company has internal controls and internal audit systems that are suitable for
preventing conflict of interest or contravention of laws and various official regulations. Recommendations are also
provided to management, to ensure duties are performed with due caution and to raise the Company’s operational
standards to a higher level than in the previous year.
In addition, the internal audit consultants, RPJM Coaching Co., Ltd. were assigned to monitor and
suggest improvements as well as recommendations for the Company to conduct its business with greater transparency,
in line with guidelines for good corporate governance.
3) The selection and nomination of the corporate auditors: in 2006 the firm of A.M.T & Associates served as the
Company’s auditors. The Audit Committee also considers the determination of the audit fees for the said auditors.
4) Encourage management activities in accordance with the principles of good corporate governance, with
the aim of creating confidence for Shareholders, investors and other related parties.
5) Inspection of the various reports required for disclosure in the Annual Report and Form 56-1, in those areas
relating to the duties and responsibilities of the Audit Committee. Such information includes the disclosure of related
transactions; the opinions report on internal controls systems; the Statement of the Board of Directors’ Responsibilities
to the Financial Statements; and the 2006 Report of the Audit Committee, as presented to the Shareholders’ Meeting.
The Audit Committee reaffirms its commitment to ensuring the Company operates with transparency and
efficiency, to complement the principles of good corporate governance and in accordance with the Securities and
Stock Exchange Act, or other laws as relevant to the Company’s business.
On behalf of the Audit Committee
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Mr. Angkhani Vorasaph
Chairman of the Audit Commitee

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Independent Certified Public Accountants’ Report
To the Shareholders and Board of Directors of
General Environmental Conservation Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated balance sheets of General Environmental Conservation
Public Company Limited and its subsidiaries as of December 31, 2006 and 2005, the related consolidated statements
of changes in shareholders’ equity, income and cash flows for the years then ended. I have also audited the
Company’s financial statements for the same periods of General Environmental Conservation Public Company
Limited. These financial statements are responsibility of the Company’s management as to their correctness and
completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based
on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those Standards
requires that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation.
I believe that my audits provides a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of General Environmental Conservation Public Company Limited and its subsidiaries as of
December 31, 2006 and 2005, the results of their operations and cash flows for the years then ended in conformity
with generally accepted accounting principles.

		

Kesree Narongdej
Certified Public Accountant
Registration No. 76
A.M.T. & ASSOCIATES
Bangkok, Thailand
February 7, 2007
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งบดุล

Balance Sheets
General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
As of December 31, 2006 and 2005
(Unit : In Baht)
Note

Consolidated
2006
2005

				 ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
125,169,417
Current investments
4
83,593,623
Trade account receivables - Net
3 and 5
- Billed
58,747,678
- Unbilled
22,556,454
Real estate development cost
3 and 6
151,847,778
Supply inventory
4,788,956
Advance to directors
3
400,000
Other current assets
- Pending refund to be received from land
7
25,000,000
- Deposit for purchase of land
- Advance payments
3,370,803
- Prepaid rent to related party
3
2,434,325
- Others
3,321,820
Total Current Assets
481,230,854
NON - CURRENT ASSETS
Pledged deposit with financial institution
26.2
8,500,000
Investment in ownership of condominium units
8
30,940,424
Land and structures held for future development
9
94,027,216
Investments in subsidiaries - equity method
10
Long - term loans to subsidiaries
3
Property, plant and equipment - Net
11 and 12 551,295,835
Other non - current assets
- Costs of landfills - Net
3,493,888
- Withholding income tax
26,943,974
- Deposits for purchase of land held for
future development
6,700,000
- Deposit for rent to related party
3 and 24.3
4,348,221
- Deposits and others
844,810
			 Total Non - Current Assets
727,094,368
TOTAL ASSETS
1,208,325,222

222,395,097
78,069,800

ANNUAL REPORT 2006

83,153,867 142,979,117
63,670,920 69,569,800

53,851,189 59,125,880
21,445,368 22,556,454
79,349,781 132,700,613
4,481,239
4,679,807
300,000
100,000

54,667,523
21,445,368
52,824,440
4,481,239
-

6,000,000
6,000,000
4,107,772
2,416,129 3,487,772
2,280,849
2,434,325 2,280,849
2,444,867
2,542,050 2,411,990
474,725,962 373,380,045 360,148,098
8,500,000
30,940,424
64,427,126 40,977,500
223,794,301 232,820,818
117,537,781 107,355,068
570,841,893 362,315,073 407,600,248
25,167,448
21,389,260

3,493,888
26,663,842

25,167,448
21,385,129

4,348,221
4,348,221 4,348,221
1,546,684
602,410 1,291,884
687,720,632 819,173,440 799,968,816
1,162,446,594 1,192,553,485 1,160,116,914

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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The Company Only
2006
2005

งบดุล (ต่อ)

Balance Sheets (Continued)
General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
As of December 31, 2006 and 2005
(Unit : In Baht)
Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

414,542
33,679,330
4,290,985
12,078,244

305,723
34,662,862
2,500,000
7,243,377

2,679,129
32,646,993
10,371,362

1,308,356
34,306,074
2,500,000
6,256,206

4,840,393

4,840,393

4,840,393

4,840,393

41,864,468

29,930,114

41,864,468

29,930,114

24.1

18,100,000
5,416,189
9,146,151
129,830,302

18,100,000
5,375,745
5,681,397
8,833,886
8,473,654
93,692,100 124,657,396

5,400,193
6,821,434
91,362,770

13

14,448,481
14,448,481
144,278,783

93,692,100 124,657,396

91,362,770

Note
			 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Trade account payables - Related parties
- Other parties
Current portion of long - term loan
Current portion of hire purchase payable
Other payables
Provisions for transportation and
treatment of industrial waste
Other current liabilities
- Accrued costs of landfills
- Deposit received under leasehold right
transfer agreement
- Value added tax payable
- Others
Total Current Liabilities
NON - CURRENT LIABILITY
Hire purchase payable
Total Non - Current Liability
Total Liabilities

3
12
13
14

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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งบดุล (ต่อ)

Balance Sheets (Continued)
General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
As of December 31, 2006 and 2005
(Unit : In Baht)
Note

Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

			 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital - Baht 1 each
Authorized share capital
900,000,000 ordinary shares
900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
Issued and paid - up share capital
900,000,000 ordinary shares
900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
Premium on share capital - Net
15
195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136
Unrealized loss on change in value of
current investments
(49,192,480) (39,443,600) (45,342,480) (39,443,600)
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
15 and 16
1,400,000
650,000
1,400,000
650,000
Unappropriated
(after quasi - reorganization effective
on December 31, 2004)
15
16,166,433 11,875,608 16,166,433 11,875,608
Shareholders’ Equity of the Company
1,064,046,089 1,068,754,144 1,067,896,089 1,068,754,144
Minority Interests in Subsidiaries
350
350
Shareholders’ Equity - Net
1,064,046,439 1,068,754,494 1,067,896,089 1,068,754,144
TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS’ EQUITY
1,208,325,222 1,162,446,594 1,192,553,485 1,160,116,914

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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งบกำไรขาดทุน

Statements Of Income

General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2006 and 2005

(Unit : In Baht)
Note
REVENUES
Revenues from services
Revenues from sales - real estate
development business
Other income
- Gain on sales of current investments
- Dividend income
- Others
Total Revenues
EXPENSES
Costs of services
Costs of sales - real estate
development business
Selling and administrative expenses
Unrealized loss on change in value of
current investments
Directors’ remuneration
Share of losses from investments
for using the equity method
Total Expenses
PROFIT BEFORE INTEREST AND
INCOME TAX EXPENSES
INTEREST EXPENSES
INCOME TAX EXPENSES
MINORITY INTERESTS IN NET PROFIT
OF SUBSIDIARIES
NET PROFIT
BASIC EARNINGS PER SHARE
THE WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF
ORDINARY SHARES (SHARE)

21

Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

390,020,428 401,588,944 390,020,428 401,588,944
26,062,500

9,965,000

26,062,500

9,965,000

3

24,315,642
18,315,642
5,402,600 7,206,190 5,202,600 7,206,190
6,000,949 3,581,988 5,673,470 5,947,877
427,486,477 446,657,764 426,958,998 443,023,653

3 and 18

321,892,623 351,025,291 320,540,191 351,251,677

3
3 and 19

13,099,370
74,747,352

5,142,327
64,468,994

15,958,811
64,039,092

6,619,077
56,388,259

3,340,000

8,210,730
2,705,000

3,340,000

8,210,730
2,705,000

3

20

9,026,517 4,565,176
413,079,345 431,552,342 412,904,611 429,739,919
14,407,132
263,883
102,424

15,105,422
767,852
1,811,962

14,054,387
13,562
-

13,283,734
758,126
-

14,040,825
0.02

12,525,608
0.01

14,040,825
0.02

12,525,608
0.01

900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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BALANCE, JANUARY  1, 2005
900,000,000 480,402,986 10,112,447
Decrease in premium on share capital - net
due to transfer to reduce deficit
15
(284,730,850)
Decrease in premium on treasury stock - net
due to transfer to reduce deficit
15
(10,112,447)
Decrease in legal reserve due to transfer
to reduce deficit
15
Unrealized loss on change in value of
current investments
Net profit
Legal reserve
16
Minority  Intersts  in  Subsidiaries
BALANCE, DECEMBER 31, 2005
900,000,000 195,672,136
Unrealized  loss on change in value of
   current investments
Net profit
Dividend  payment
17
Legal reserve
16
Minority  Intersts  in  Subsidiaries
BALANCE, DECEMBER 31, 2006
900,000,000 195,672,136
-  
The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.

18,700,000
(18,700,000)
650,000
650,000
750,000
1,400,000

(39,443,600)
(39,443,600)
(9,748,880)
(49,192,480)

14,040,825
(9,000,000)
(750,000)
16,166,433

12,525,608
(650,000)
11,875,608

18,700,000

10,112,447

284,730,850

(313,543,297)

Consolidated
				
Unrealized
Retained earnings (Deficit)
					
loss on		
		
Issued and Premium on Premium on
change in			
		
Paid-up
Share Capital Treasury Stock value of current Appropriated- UnapproNote Share Capital
- Net
- Net
investments Legal reserve
priated

350

350

-

-

-

350

Minority
Interest in
Subsidiaries

(9,748,880)
14,040,825
(9,000,000)
1,064,046,439

(39,443,600)
12,525,608
1,068,754,494

-

-

-

1,095,672,486

Total

(Unit : In Baht)

For The Years Ended December 31, 2006 and 2005

General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries

Statements Of Changes In Shareholders’ Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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195,672,136
195,672,136

900,000,000
900,000,000

17
16

16

-

-

15

-

-

15

(284,730,850)

-

480,402,986

15

900,000,000

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.

BALANCE, JANUARY  1, 2005
Decrease in premium on share capital - net
due to transfer to reduce deficit
Decrease in premium on treasury stock - net
due to transfer to reduce deficit
Decrease in legal reserve due to transfer
to reduce deficit
Unrealized loss on change in value of
current investments
Net profit
Legal reserve
BALANCE, DECEMBER 31, 2005
Unrealized  loss on change in value of
   current investments
Net profit
Dividend  payment
Legal reserve
BALANCE, DECEMBER 31, 2006
-  

-

-

(10,112,447)

-

10,112,447

(5,898,880)
(45,342,480)

(39,443,600)
(39,443,600)

-

-

-

-

750,000
1,400,000

650,000
650,000

(18,700,000)

-

-

18,700,000

Total

-

-

-

(5,898,880)
14,040,825
14,040,825
(9,000,000)
(9,000,000)
(750,000)
16,166,433 1,067,896,089

(39,443,600)
12,525,608
12,525,608
(650,000)
11,875,608 1,068,754,144

18,700,000

10,112,447

284,730,850

(313,543,297) 1,095,672,136

The Company Only
				
Unrealized
Retained earnings (Deficit)
							
loss on		
				
Issued and Premium on Premium on
change in			
				
Paid-up
Share Capital Treasury Stock value of current Appropriated- Unappro			
Note Share Capital
- Net
- Net
investments Legal reserve
priated

(Unit : In Baht)

For The Years Ended December 31, 2006 And 2005

General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries

Statements Of Changes In Shareholders’ Equity (Continued)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกระแสเงินสด

Statements of Cash Flows
General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2006 and 2005

(Unit : In Baht)
		
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Net profit
Adjustments to reconcile net profit to net cash
provided by (used in) operating activities:
Transfer real estate development cost to cost of sales
Depreciation and amortization
Provision for pension fund
Share of losses from investments for using the equity method
Gain on sales of equipment
Gain on sales of current investments
Gain on sale of investment in ownership of condominium unit
Unrealized loss on change in value of current invesments
Written - off fixed assets
Allowance for doubtful accounts
Profit from Operating Activities before
changes in Operating Assets and Liabilities
Decrease (Increase) in Operating Assets
Trade account receivables
Real estate development cost
Advance to directors
Interest receivables in subsidiaries
Pending refund to be received from land
Deposit for purchase of land
Other current assets
Land and structures held for future development
Deposit for purchase of land held for future development
Other non - current assets
Increase (Decrease) in Operating Liabilities
Trade account payables - Related parties
- Other parties
Other payables
Other current liabilities
Payment of pension fund
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

Consolidated
2006
2005
14,040,825

12,525,608

รายงานประจำปี 2549

14,040,825

12,525,608

13,099,370 5,142,327 15,958,811 6,619,077
87,309,663 96,196,409 84,290,867 95,638,195
6,412,766
6,412,766
9,026,517 4,565,176
(94,781)
(94,781)
(24,315,642)
(18,315,642)
(68,289)
(68,289)
8,210,730
8,210,730
42,965
382,971
42,965
382,971
20,857
53,215
20,857
53,215
114,445,391 104,513,603 123,312,553 115,997,315
(6,028,431) (3,492,153) (5,590,300) (4,308,487)
(68,219,957) (58,706,151) (89,834,984) (59,443,517)
(100,000) (300,000) (100,000)
(3,182,713) (3,026,301)
(25,000,000)
(6,000,000)
(6,000,000)
(601,177) 4,536,096
589,539
(22,799)
(40,977,500) (577,410) (40,977,500)
(6,700,000)
(4,852,840) (8,092,914) (4,589,239) (7,986,056)
108,818
25,426 1,370,773
(983,531) (3,736,564) (1,659,081)
4,834,867 (20,894,384) 4,115,156
340,708 2,265,255 1,921,425
(18,009,550)
(33,733,652) (8,468,746) (14,624,371)

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
116

The Company Only
2006
2005

1,028,059
(4,093,352)
(21,881,555)
658,389
(18,009,550)
(7,087,854)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

Statements of Cash Flows (Continued)
General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2006 and 2005

(Unit : In Baht)
		

Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Acquisitions of current investments
Increase in pledged deposit with financial institution
Increase in investment in ownership of condominium units
Long - term loans to subsidiaries
Deposit received under leasehold right transfer agreement
Proceeds from sales of current investments
Proceeds from sale of investment in ownership of
condominium unit
Proceeds from sales of equipment
Acquisitions of property, plant and equipment
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

277,865
277,865
42,011
299,065
299,065
(15,489,201) (16,716,002) (5,428,744) (7,320,287)
(51,992,028) 105,288,151 (33,700,879) 53,183,866

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Repayment of short - term loan from director
Repayment of short - term loan from individual
Repayment of long - term loan
Dividend payment
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

(7,097,569)
(5,000,000)
(2,500,000) (22,500,000) (2,500,000) (22,500,000)
(9,000,000)
(9,000,000)
(11,500,000) (34,597,569) (11,500,000) (22,500,000)

(15,272,703) (197,261,151)
(188,761,151)
(8,500,000)
(8,500,000)
(31,150,000)
(31,150,000)
(7,000,000) (4,000,000)
18,100,000
18,100,000
318,966,239
252,966,239

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (97,225,680) 62,221,836 (59,825,250) 23,596,012
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
222,395,097 160,173,261 142,979,117 119,383,105
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
125,169,417 222,395,097 83,153,867 142,979,117
SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION
1. Cash paid during the years for:
Interest expenses
263,883
758,126
13,562
758,126
Income tax expenses
13,486,246 7,897,786 11,369,188 7,667,986
2. Non - cash transaction
2.1 In the first quarter of year 2006, the company had transferred land held for furture development of Baht
11.38 millmion to land for sales.
2.2 In year 2006, the Company had transferred deposit for purchase of land of Baht 6 million to real estate
development cost.
2.3 In year 2006, increase in hire purchase payable from purchase of trucks and chassis of Baht 18.74 million.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

General Environmental Conservation Public Company Limited And Subsidiaries
For the Years Ended December 31, 2006 and 2005

1. General Information

1.1 General matter
The Company was incorporated as a limited company under the Thai Civil and Commercial Code on
April 22, 1994, and changed its status to a public limited company under the Public Limited Company Act on August
8, 1997.
Presently, the Company has offices located at the following addresses :
a) Head office
p 47 Bondstreet Rd., Bangpood, Parkkred, Nonthaburi
b) Industrial Waste Facility at p 68/39 Moo 3 Samaedam Rd., Bangkhuntien, Bangkok
Samaedam Center
c) Industrial Waste Facility at p 5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Hauypong,
Map Ta Phut Center
Muang Rayong, Rayong
The Company operates in Thailand, and its principal activity are the treatment of industrial waste and
unavoidable by-products of manufacturing processes. The number of employees of the Company at the end of the
years were 262 in 2006 and 253 in 2005. The employee costs for the years 2006 and 2005 amounted to approximately
Baht 82.7 million and Baht 91 million, respectively.
1.2 Basis of financial statement preparation and principles of consolidated
These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting
standards and presented in accordance with the Department of Business Development’s announcement on
September 14, 2001, regarding the brief items to be presented in the financial statements B.E. 2544.
These consolidated financial statements include the financial statements of General Environmental
Conservation Public Company Limited and its subsidiaries which the significant intercompany transactions had
been eliminated as follows :
p 99.99% directly owned subsidiary namely Asia Patana Land Co., Ltd., which was incorporated
as a limited company in Thailand on January 14, 2004, with Baht 200 million authorized share capital to engage
in the business of buy, sale, and land development. The number of employees of the Company at the end of years
were 5 in 2006 and 4 in 2005. The employees costs for the years 2006 and 2005 amounted to approximately Baht 3.9
million and Baht 2.8 million, respectively.
p 99.99% directly owned subsidiary namely Genco Engineering Co., Ltd., which was incorporated
as a limited company in Thailand on February 17, 2004, with Baht 20 million authorized share capital to engage
in the business of waste selection and management of waste for recycling facilities. The number of employees of
the Company at the end of year was 2 in 2006. The employees costs for the year 2006 amounted to approximately
Baht 0.5 million.
p 99.99% directly owned subsidiary namely General Logistics Co., Ltd., which was incorporated as
a limited company in Thailand on February 17, 2004, with Baht 5 million authorized share capital to engage in the
business of transportation of waste including provide the service of domestic transportation.
p 99.99% indirectly owned subsidiary, through Asia Patana Land Co., Ltd., namely Industrial
Waste Management (Asia) Co., Ltd., which was incorporated as a limited company in Thailand on November 19, 2004,
with Baht 60 million authorized share capital to engage in the business of industrial waste treatment.
p 99.99% directly owned subsidiary namely General Laboratory Co., Ltd., had registered with the
Ministry of Commerce to dissolve the Company on September 27, 2006 and had completed the registration of
liquidation on January 19, 2007.
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2. Summary Significant Accounting Policies

2.1 Income and Cost Recognition
2.1.1 Services Income and Costs of Services
Services income and costs of services are recognized as income and expenses on an accrual
basis.
2.1.2 Sales and Cost of Land and Houses
Sales of land and houses are recognized as income when the construction works are
completed and the ownerships have been transferred to buyers after payments received from
the buyers.
The Companies recognize cost of sale of land and houses by allocation of the total estimated
costs and the incurred cost on the basis of the sales area.
2.2 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, deposit at banks and short-term investments that
are readily convertible to known amounts of cash with original maturity of three months or less and that are subject
to an insignificant risk of change in value.
2.3 Trade Account Receivables and Allowance for Doubtful Accounts
Trade account receivables are carried at amount billed and unbilled less allowance for doubtful
accounts.
The Company provides allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may
occur in the collection of accounts receivable. This estimate is based on the review of the current status of accounts
receivable. Bad debts are written off when identified.
2.4 Real Estate Development Cost
Real estate development cost are stated at the lower of cost or net realizable value. Costs include costs
of land, development, construction and related expenses of real estate project.
2.5 Supply Inventory
		 Supply inventory are stated at cost (moving average method) or net realizable value, whichever is
lower.
2.6 Investments
		 2.6.1 Investments in Subsidiaries
Investments in subsidiaries company in the Company’s financial statements are stated under
the equity method.
2.6.2 Investments in Equity Securities
Investments in securities held for trading are shown at fair value. Gains or losses arising from
changes in the carrying amount of securities are included in the statements of income.
Investments in available-for-sale securities are shown at fair value. Changes in the carrying
amount of securities are recorded as separate items in shareholders’ equity until the securities are sold, the changes
are then included in the statements of income.
Investments in non-marketable equity securities are classified as other investments and are
shown at cost net of allowance for diminution in value of investments which will be made by taking into
consideration the net book value and other relevant factors.
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of
the period as quoted on the Stock Exchange of Thailand.
2.7 Investment in Ownership of Condominium Units
Investment in ownership of condominium units is stated at cost. When investment is sale back, their
cost are eliminated from the account on the basis of weighted average of the total area. Gain on such transaction is
included in the statements of income.
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impair.

2.8 Land and Structures Held for Future Development
Land and structures held for future development are stated at cost and shall be adjusted when

2.9 Property, Plant and Equipment and Amortization
Land is stated at cost.
Building and building improvements are stated at appraisal value by an independent valuer on
December 29, 2004 which was appraised by cost approach, net of accumulated depreciation.
Machinery and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and impairment loss.
When assets are sold or retired, their cost and accumulated depreciation or amortization are eliminated from the
accounts and any gain or loss resulting from their disposal is included in the statements of income.
Construction-in-progress represents plant and properties under construction and is stated at cost.
This includes cost of construction, plant and equipment and other direct costs. Construction-in-progress is not
depreciated until such time as the relevant assets are completed and put into operational use.
Depreciation is calculated by the straight-line method based on the estimated useful lives of the
assets as follows:
No. of Years
Improvements for rental land
Leasehold right
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Transportation equipment
Trucks and chassis
Containers

Period of leasehold right (10 and 30)
Period of leasehold right (30)
10 to 25
5 to 20
5
5
5 to 10
10

Costs of landfills are amortized by the proportion of quantities of buried wastes to the waste capacity
of each landfill.
2.10 Revalued Assets
Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient regularity to ensure
that the carrying amount of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair
values at the balance sheet date.
Any increase in value, on revaluation, is credited to the revaluation reserve unless it offsets a previous
decrease in value recognized in the statement of income. A decrease in value is recognized in the statement of
income to the extent it exceeds an increase previously recognized in the revaluation reserve. The revaluation surplus
is utilized by reference to the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset
and depreciation based on the asset’s original cost and credited to the statement of income. Upon disposal, any
remaining related revaluation surplus is transferred from the revaluation reserve to the statement of income and is
taken into account in calculating the gain or loss on disposal.
2.11 Interest Capitalization
		 The Company capitalizes interest on loans obtained for the construction and installation of buildings,
machinery, land improvement and landfills. The capitalization of interest is discontinued when the construction and
installation are completed.
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2.12 Impairment of Assets
		 The Company and subsidiaries review property, plant and equipment, investments and other assets
when there is an indication that the carrying amount of the assets may exceed the recoverable amount. Should the
carrying amount of an asset be higher than the recoverable amount, the Company and subsidiaries recognize the
impairment loss in the statement of income. The reversal of impairment losses is recorded when there is an indication
that the impairment losses no longer exist or have decreased by crediting to “Other income”.
2.13 Financial Leases
		 The Company records transportation equipment under financial leases, as assets and liabilities in the
balance sheets at amounts equal to the fair value of the leased property at the inception of the lease or, if lower, at
the present value of the minimum lease payments. In calculating the present value of the minimum lease payments,
the discount factor used is the interest rate implicit in the lease. The interest charge is recorded to periods during the
lease term based on the remaining balance of the liability for each period.
2.14 Provisions
A provision is recognized in the balance sheet 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.
2.15 Foreign Currency Transactions
All foreign currency transactions are translated to Baht for bookkeeping purpose at the rates
prevailing at transaction dates. The outstanding balances of assets and liabilities at balance sheet dates which are
denominated in foreign currencies are translated to Baht at the rates of exchange prevailing at those dates. Gains
or losses on foreign currency translation are credited or charged to operations.
2.16 Financial Instruments
Financial assets and financial liabilities carried on the balance sheets include cash and cash equivalents,
trade account receivables, other receivables, investments, long-term loan to, trade account payables, other payables,
short-term loan and long-term loan. The accounting policies on recognition and measurement of these items are
disclosed in the respective accounting policies found in this Note.
2.17 Basic Earnings (Loss) Per Share
Basic earnings (loss) per share is determined by dividing the net profit (loss) for the year by the weighted
average number of ordinary shares outstanding.

3. Transactions with Related Parties

A portion of the Company’s assets, liabilities, income and expenses arose from transactions with related
parties. These parties related through ordinary shareholdings and/or directorships. The effects of these transactions
are reflected in the accompanying financial statements on the fair negotiable basis between the Company and the
related parties concerned.
Significant contracts entered into by the Company and related parties are as follows:
a) Rental and exclusive right agreement (Note 24.2)
b) Land lease agreement (Note 24.3)
Account balances arising from transactions with the said related parties was shown separately in the
balance sheets. The major transactions with related parties which are included in the statements of income for
the years ended December 31, 2006 and 2005 were as follows:
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(Unit : In Baht)
		
Real estate development cost
Asia Patana Land Co., Ltd.
Sales
Genco Engineering Co., Ltd.
Interest income
Asia Patana Land Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Transportation expense
General Logistics Co., Ltd.
Rental and royalty fee
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Other expenses
Industrial Estate Authority of Thailand
Share of losses from investments
for using the equity method

Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

-

-

21,600,000

12,000,000

-

-

4,616,405

762,929

-

-

3,000,000
182,713

3,000,000
26,301

-

-

6,700,139

937,040

7,852,233
3,392,300

7,670,874
3,663,647

7,852,233
3,392,300

7,670,874
3,663,647

2,656,182

2,163,534

2,656,182

2,163,534

-

-

9,026,517

4,565,176

The balances of receivables from and payables to related parties as of December 31, 2006 and 2005
were as follows:
(Unit : In Baht)
		
Trade account receivables - Billed
Genco Engineering Co., Ltd.
Advance to directors
Prepaid rent to related party
Industrial Estate Authority of Thailand
Deposit for rent to related party
Industrial Estate Authority of Thailand
Trade account payables - Related parties
General Logistics Co., Ltd.
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works

Total
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Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

400,000

300,000

378,202
100,000

816,334
-

2,434,325

2,280,849

2,434,325

2,280,849

4,348,221

4,348,221

4,348,211

4,348,221

112,054
302,488

15,120
290,603

2,264,587
112,054
302,488

1,002,633
15,120
290,603

414,542

305,723

2,679,129

1,308,356

Long - term Loans to Subsidiaries

(Unit : In Baht)
The Company Only
Balance as of			
Balance as of
December 31,			
December 31,
2005
Increase
Decrease
2006	

Principal
Asia Patana Land Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Total
Add Accrued interest
Asia Patana Land Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Total
Total Long - term Loans to Subsidiaries

100,000,000
4,000,000
104,000,000

7,000,000
7,000,000

-

100,000,000
11,000,000
111,000,000

3,328,767
26,301
3,355,068
107,355,068

3,000,000
182,713
3,182,713

-

6,328,767
209,014
6,537,781
117,537,781

Long - term loans to two subsidiaries are term loans and have agreements bearing interest at the rate of
3.00 % p.a.

4. Current Investments
		
Available-for-sale securities :
Investments in marketable securities
Less Loss on changes in fair value
Available-for-sale securities - Net
Other investments :
Investment in non - marketable equity
securities - Cost method
Fixed deposits
		 Total Current Investments - Net

(Unit : In Baht)
Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

117,513,400 109,013,400 109,013,400 109,013,400
(49,192,480) (39,443,600) (45,342,480) (39,443,600)
68,320,920 69,569,800 63,670,920 69,569,800
15,272,703
83,593,623

8,500,000
78,069,800

63,670,920

69,569,800
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5. Trade Account Receivables - Net

As of December 31, 2006 and 2005, the trade account receivables are classified by aging as follows:
(Unit : In Baht)

		
BILLED :
Trade account receivables - services
Current
Overdue
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over than 12 months
Sub-total

Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

30,857,767

35,482,417

31,016,882

36,256,817

22,181,969
594,566
359,852
6,671,811
60,665,965

15,500,788
254,727
851,724
5,948,963
58,038,619

22,401,056
594,566
359,852
6,671,811
61,044,167

15,542,722
254,727
851,724
5,948,963
58,854,953

2,420,000

275,000

2,420,000

275,000

50,000
70,000
40,000
5,000
2,585,000

20,000
295,000

50,000
70,000
40,000
5,000
2,585,000

20,000
295,000

Grand-total
Less Allowance for doubtful account
Trade account receivables - Billed - Net

63,250,965 58,333,619 63,629,167
(4,503,287) (4,482,430) (4,503,287)
58,747,678 53,851,189 59,125,880

59,149,953
(4,482,430)
54,667,523

UNBILLED :
Trade account receivables - services
Less Allowance for doubtful account
Trade account receivables - Unbilled - Net

22,591,229 21,480,143 22,591,229
(34,775)
(34,775)
(34,775)
22,556,454 21,445,368 22,556,454

21,480,143
(34,775)
21,445,368

Trade account receivables - real estate
Current
Overdue
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over than 12 months
Sub-total

6. Real Estate Development Cost
		
House for sales and mock up for sales
Land for sales
Land and structures under development
Other related cost
Total
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(Unit : In Baht)
Consolidated
2006
2005
21,320,535
11,377,410
114,362,065
4,787,768
151,847,778

The Company Only
2006
2005

32,966,483 13,550,780
40,000,000 114,362,065
6,383,298 4,787,768
79,349,781 132,700,613

6,441,142
40,000,000
6,383,298
52,824,440

7. Pending refund to be received from land

On February 6, 2006, a subsidiary company entered into an agreement with other persons to purchase
land of Baht 25 million for future development and sale. The said subsidiary company had already made full
payment on the agreement date. Subsequently, the seller could not transfer the ownership to the subsidiary company
resulting the default of the seller. Thus, the seller has to refund for the payment with interest to the subsidiary
company as follow:
Date

Amount

February 2, 2007
February 13, 2007
February 20, 2007
Within June 2007

Baht 4.0 million
Baht 2.5 million
Baht 6.0 million
All remaining amoun

8. Investment in ownership of condominium units

On October 24, 2006, the Company entered into an agreement with a company (seller) to purchase a 205
units condominium in the amount of Baht 31.15 million and entered into a sale back agreement in the amount of
Baht 41.30 million. The ownership of condominium units have transferred to the Company on the agreement
date with the condition that the seller still have the responsibility to pay public utilities, management fee or other
fee which related to condominium units until sale back under the agreement has been made.
As of December 31, 2006, investment in ownership of condominium units is as follow:
(Unit : In Baht)
Consolidated
2006
2005

		
Investment in ownership of
condominium units
Less Sale of investment in ownership
of condominium unit
Investment in ownership of
condominium units - Net

31,150,000

The Company Only
2006
2005
31,150,000

(209,576)

-

30,940,424

-

30,940,424

-

(209,576)
-

In year 2006, gain on sale of investment in ownership of condominium unit amounted to Baht 68,289 is
included in the statements of income.

9. Land and structures held for future development
		
Land
Land and structures
Other related cost
Total

(Unit : In Baht)
Consolidated
2006
2005

80,320,000
12,578,125
1,129,091
94,027,216

50,800,000
12,578,125
1,049,001
64,427,126

The Company Only
2006
2005
40,320,000
657,500
40,977,500

-
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10. Investments in subsidiaries - equity method
				
				
Company’s Name
Type of Businesses
Relationship
Directly Owned Subsidiaries
Asia Patana Land Co., Ltd.

Genco Engineering Co., Ltd.
General Laboratory Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.

Indirectly Owned Subsidiary
Industrial Waste
Management (Asia) Co., Ltd.

Buy, sale, and land development
Waste selection and management
of waste for recycling facilities
Analysis of waste in the
laboratory
Transportation of waste including
provide the service of domestic
transportation
Industrial waste treatment

Paid - up
Share Capital
(Baht)

Shareholder and
directorship
Shareholder and
directorship
Shareholder and
directorship
Shareholder and
directorship

199,999,930

Shareholder and
directorship

59,999,930

19,999,930
14,999,930
4,999,930

Investments in subsidiaries at equity method for the Company only as of December 31, 2006 and 2005, were
as follows:
(Unit : In Baht)
							
The Company Only
					
Percentage		 As of December 31, 2006
					
of Holding
At Cost
At Equity
Dividend
Subsidiaries - equity method
Asia Patana Land Co., Ltd.
Genco Engineering Co., Ltd.
General Laboratory Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Total

99.99
99.99
99.99
99.99

199,999,930
19,999,930
14,999,930
4,999,930
239,999,720

185,465,995
19,596,125
14,918,918
3,813,263
223,794,301

-

(Unit : In Baht)
							
					
					
Subsidiaries - equity method
Asia Patana Land Co., Ltd.
Genco Engineering Co., Ltd.
General Laboratory Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Total
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The Company Only
Percentage		 As of December 31, 2005
of Holding
At Cost
At Equity
Dividend
99.99
99.99
99.99
99.99

199,999,930
19,999,930
14,999,930
4,999,930
239,999,720

193,387,035
19,462,466
14,899,235
5,072,082
232,820,818

-
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Cost / appraisal value
As of December 31, 2005
At cost
Decremental appraisal value
Increase - At cost
Increase - Decremental appraisal value
Decrease - At cost
Transfer - At cost
As of December 31, 2006
At cost
Decremental appraisal value

Total

1,429,860 1,174,095,630
(206,582,650)

Work in
progess

163,404,144 190,694,578 101,756,732 298,835,447 292,836,258 46,232,732 11,460,545 32,947,617 34,497,717
(206,582,650)
-

Trucks
and		
chassis Containers

1,811,370 1,140,413,862
(206,582,650)
356,814 34,228,667
(546,899)
(738,324)
-

Consolidated
Furniture,
fixtures Transporand office
tation
equipment equipment

(Unit : In Baht)

163,404,144 189,833,389 101,756,732 296,167,123 288,853,923 44,993,054 10,794,541 8,711,869 34,087,717
(206,582,650)
899,044
1,930,000 4,154,542 1,576,515
666,004 24,235,748
410,000
(37,855)
(172,207) (336,837)
738,324
-

										
										
						
Improve-		
Buildings Machinery
						
ments for Leasehold and imand
					
Land
rental land
right provements equipment

11. Property, plant and equipment - net
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income.

Consolidated
Furniture,
fixtures Transporand office
tation
equipment equipment
Trucks
and		
chassis Containers

5,629,071 7,925,061 11,631,717
4,747,692 29,837,166 8,631,075

(490,903,594)
74,686,449

(429,332,550)
66,343,231
(62,032,966)
8,343,218
461,922
-

Total

1,811,370 570,841,893
1,429,860 551,295,835

-

-

Work in
progess

Depreciation charge for the years 2006 and 2005 amounted to Baht 53,689,748 and Baht 55,253,750 respectively are included in the consolidated statements of

6,604,135
5,192,080

(97,164,965) (13,456,036) (111,415,498) (192,136,497) (41,040,652) (6,712,853) (3,110,451) (25,866,642)
74,686,449
-

(83,964,849) (9,805,594) (98,972,434) (169,792,476) (38,388,919) (5,165,470) (786,808) (22,456,000)
66,343,231
(13,237,971) (3,650,442) (12,443,064) (22,480,769) (2,939,052) (1,547,383) (2,323,643) (3,410,642)
8,343,218
37,855
136,748
287,319
-

163,404,144 105,868,540 91,951,138 56,955,270 119,061,447
163,404,144 93,529,613 88,300,696 55,523,748 100,699,761

-

As of December 31, 2006
At cost
Decremental appraisal value

Net book value
As of December 31, 2005
As of December 31, 2006

-

Accumulated depreciation
As of December 31, 2005
At cost
Decremental appraisal value
Increase - At cost
Increase - Decremental appraisal value
Decrease - At cost
Transfer - At cost

										
										
						
Improve-		
Buildings Machinery
						
ments for Leasehold and imand
					
Land
rental land
right provements equipment

(Unit : In Baht)
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9,000,000 190,694,578 101,756,732 298,835,447 289,121,738 45,878,165 9,556,350
(206,582,650)
-

As of December 31, 2006
At cost
Decremental appraisal value

788,260 34,497,717
-

1,429,860 981,558,847
(206,582,650)

1,811,370 976,614,003
(206,582,650)
356,814 5,428,743
(483,899)
(738,324)
-

770,000 34,087,717
18,260
410,000
-

9,000,000 189,833,389 101,756,732 296,167,123 288,853,923 44,777,399 9,556,350
(206,582,650)
899,044
1,930,000
440,022 1,374,603
(37,855)
(172,207) (273,837)
738,324
-

Cost / appraisal value
As of December 31, 2005
At cost
Decremental appraisal value
Increase - At cost
Increase - Decremental appraisal value
Decrease - At cost
Transfer - At cost

Total

Work in
progess

										 The Company Only
										
Furniture,
						
Improve-		
Buildings Machinery fixtures Transpor						
ments for Leasehold and imand
and office
tation			
					
Land
rental land
right provements equipment equipment equipment Trucks Containers

(Unit : In Baht)
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6,419,444
4,904,573

4,569,994
3,318,258

331,328
193,027

11,631,717
8,631,075

(487,347,573)
74,686,449

(428,774,336)
66,343,231
(59,014,170)
8,343,218
440,933
-

Total

1,811,370 407,600,248
1,429,860 362,315,073

-

-

Work in
progess

Depreciation charge for the years 2006 and 2005 amounted to Baht 50,670,952 and Baht 54,695,536 respectively are included in the Company’s statements of income.
As of December 31, 2006 and 2005, the Company has fully depreciation fixed assets but is still in use in the original cost of Baht 53.6 million and Baht 46.5 million
respectively.
The Company’s building and machinery at Map Ta Phut Industrial Waste Treatment Facilities are mortgaged as collateral for a letter of guarantee line obtained from
a local bank totaling approximately Baht 50 million as of December 31, 2006 and 2005 and as collateral for a credit line under a loan agreement amounting to Baht 100 million
(see Note 12) as of December 31, 2005. The carrying value of such assets as of December 31, 2006 and 2005 amounted to approximately Baht 101.1 million and Baht 117.2 million
respectively.

56,955,270 119,061,447
55,523,748 97,484,223

(97,164,965) (13,456,036) (111,415,498) (191,637,515) (40,973,592) (6,238,092) (595,233) (25,866,642)
74,686,449
-

(83,964,849) (9,805,594) (98,972,434) (169,792,476) (38,357,955) (4,986,356) (438,672) (22,456,000)
66,343,231
(13,237,971) (3,650,442) (12,443,064) (21,981,787) (2,881,967) (1,251,736) (156,561) (3,410,642)
8,343,218
37,855
136,748
266,330
-

9,000,000 105,868,540 91,951,138
9,000,000 93,529,613 88,300,696

-

As of December 31, 2006
At cost
Decremental appraisal value

Net book value
As of December 31, 2005
As of December 31, 2006

-

Accumulated depreciation
As of December 31, 2005
At cost
Decremental appraisal value
Increase - At cost
Increase - Decremental appraisal value
Decrease - At cost
Transfer - At cost

										 The Company Only
										
Furniture,
						
Improve-		
Buildings Machinery fixtures Transpor						
ments for Leasehold and imand
and office
tation			
					
Land
rental land
right provements equipment equipment equipment Trucks Containers

(Unit : In Baht)

12. Long - term loan

The Company had entered into a loan agreement with a local bank amounting to Baht 100 million.
As of December 31, 2005, the Company had drawn down Baht 50 million under this agreement. This loan bears
interest at various rates throughout the term of the loan agreement. As of December 31, 2005, the loan bore
interest at 6.5% per annum. The loan is payable in 16 quarterly installments, at varying amounts commencing
from October 2003 (according to the Addendum 1 to the loan agreement). Under the terms of the loan agreement,
the Company committed to maintain the financial ratio as defined in the agreement and agreed to transfer the
land lease right between the Company and the Industrial Estate Authority of Thailand and second mortgage of
building and machinery at Map Ta Phut Industrial Waste Treatment Facilities as the collateral for the said loan.
As of December 31, 2005, the period for drawdown of the remaining Baht 50 million available under the loan
agreement had already expired. The Company, has therefore, presented the current portion of the loan according
to each installment amount specified in the loan agreement until the amount drawdown is fully paid.

13. Hire purchase payable

As of December 31, 2006, the subsidiary has hire purchase payable as follows:

		
Hire purchase payable - trucks and chassis
Less Current portion
Hire purchase payable - Net

Consolidated
2006
2005
18,739,466
(4,290,985)
14,448,481

-

(Unit : In Baht)
The Company Only
2006
2005
-

-

14. Provisions for transportation and treatment of industrial waste

The Company is alleged to have illegally dumped toxic industrial waste in Nakhon Ratchasima province; an
accusation the Company strenuously denies. Presently, Government agencies are in the process of investigating the
matter and identifying the persons responsible for dumping the waste at such place. The Department of Industrial
Works issued instructions to the Company on September 17, 2004, requesting the Company to uplift, transport and
treat the waste including contaminated ground surface material, with appropriate procedures at the Company’s cost.
In year 2004, the Company has removed the waste to Map Ta Phut Waste Disposal Plant for processing, and treated
the waste with appropriate procedures. The Company has estimated that the total expenses that will be incurred
in the process of uplift, transportation, and treatment amount to approximately Baht 20.6 million. In year 2004, the
actual expenses incurred amounted to approximately Baht 15.8 million. The remaining amount of approximately Baht
4.8 million is recorded as a provision under current liabilities in the balance sheet. The Company may, however, be
able to obtain a refund of such costs incurred from the responsible parties once such parties have been identified.

15. Decrease in deficit

The meeting of the shareholders on April 28, 2005, the shareholders had unanimously approved a
resolution to transfer legal reserve and premium on share capital totaling approximately Baht 313.5 million to reduce
the deficit balance as of December 31, 2004. This is in accordance with the Public Company Act of Legislation
(No. 2) B.E. 2544.
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16. Legal reserve

Under the provision of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company is required to appropriate
at least 5% of its annual net income, after deduction of the deficit brought forward (if any), as a legal reserve until
the reserve reaches 10% of the authorized capital. As of December 31, 2006 and 2005, the balance of the legal
reserve amounted to Baht 1.4 million and Baht 0.65 million, respectively. The reserve is not available for dividend
distribution.

17. Dividend payment

At the meeting of the shareholders on April 27, 2006, the shareholders approved to pay dividend at
Baht 0.01 per share to the existing shareholders.

18. Costs of services

Costs of services comprise of the following expenses:

		
Transportation expense
Salary and welfare
Depreciation and amortization
Chemical, supplies and
lab analysis expenses
Other expenses
Total

(Unit : In Baht)
Consolidated
2006
2005
73,425,403
56,049,377
79,382,194

86,164,327
65,158,078
87,649,199

The Company Only
2006
2005
80,125,542
56,010,945
76,764,970

87,101,367
65,158,078
87,301,062

59,171,483 57,623,723 56,150,178 57,623,723
53,864,166 54,429,964 51,488,556 54,067,447
321,892,623 351,025,291 320,540,191 351,251,677

19. Administrative expenses

Administrative expenses comprise of the following expenses:

		
Salary and welfare
Depreciation and amortization
Office and car expenses
Other expenses
Total
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(Unit : In Baht)

Consolidated
2006
2005
31,212,404
7,927,469
19,588,736
16,018,743
74,747,352

28,755,812
8,547,211
12,584,981
14,580,990
64,468,994

The Company Only
2006
2005
26,703,100
7,525,897
15,961,209
13,848,886
64,039,092

25,913,699
8,337,133
11,220,205
10,917,222
56,388,259

20. Income tax expenses

In the Company’s financial statement, no income tax expenses were payable for the years ended
December 31, 2006 and 2005 because of the utilization of the tax benefit arising from loss carry forward and an
exemption from income tax expenses on net profit from the promotion business.

21. Promotional privileges

By virtue of the provisions of the Investment Promotion Act B.E. 2520, the Company was granted by the
Board of Investment certain privileges which include, among other things, the following:
21.1 Exemption from payment of import duty on machinery as approved by the Board of Investment.
21.2 Exemption from payment of income tax on net income from the promoted business for a period of
eight years from the date of operations.
21.3 Reduction of the income tax at the rate of 50% of the net income from promoted business for the
period of 5 years from the expiration date as prescribed in 21.2
21.4 Allow to deduct the transportation expenses, electricity and water two-fold of such expenses for a
period of 10 years from the start of the commercial operations.
21.5 Allow to deduct investments in installation and construction of the facility at 25% of the investments
in addition to the normal depreciation rates, etc.
Under the promotional privileges, the Company must comply with certain terms and conditions specified
in the promotional certificate.
Service income for the years ended December 31, 2006 and 2005 classified under promoted and nonpromoted businesses are as follows:
(Unit : In Baht)

		

Consolidated and The Company Only
2006
2005

Promoted Business
Non-Promoted Business
Total

283,176,537
106,843,891
390,020,428

273,961,600
127,627,344
401,588,944

22. Registered provident fund plan

The Company has established a contributory registered provident fund in accordance with the Provident
Fund Act B.E. 2530. Under the plan, the Company and employees contribute to the fund at a certain percentage
of the employees’ basic salary. The employees are entitled to receive the Company’s contribution upon resignation
from the Company after completion of their two years membership at the specified contribution rates.
The Company’s contributions to the fund during 2006 and 2005 amounted to approximately Baht 1.9
million.

23. Business segment information

Financial information of the Company and its subsidiaries for the years ended December 31, 2006 and
2005, broken down by business segment are as follow:
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(Unit : In Baht)
							
Consolidated
					
Services
Real estate
Total
					
2006
2005
2006
2005
2006
2005
Revenues
390,020,428 401,588,944 26,062,500 9,965,000 416,082,928 441,553,944
Net profit from operation
68,127,805 50,563,653 12,963,130 4,822,673 81,090,935 55,386,326
Other income
11,403,549 35,103,820
General expense
59,557,896 58,004,576 15,189,456 6,464,418 74,747,352 64,468,994
Unrealized loss on change in value
of current investments
8,210,730
Directors’ remuneration
3,340,000 2,705,000
Interest expenses
263,883
767,852
Income tax expenses
102,424 1,811,962
Net profit
14,040,825 12,525,608
Assets employed
862,083,625 964,341,308 346,241,597 198,105,286 1,208,325,222 1,162,446,594

24. Agreements

As of December 31, 2006, the Company and subsidiary had entered into the following agreements:
24.1 Leasehold right transfer agreement with a company. As of December 31, 2006 the Company had received
the deposit of Baht 18.1 million. To receive the leasehold right, the terms of the agreement specified
that the receiver shall make the payment of Baht 181 million to the Company within August 31, 2007.
If the receiver can not comply with the agreement, the deadline can be extended to December 31,
2008 by issue an advance written request within July 31, 2007.
24.2 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 (Rajburi) for a period of 10 years. Under the
terms of the agreement, the Company agreed to pay annual rental fee amounting to approximately
Baht 0.9 million per year and royalty fee at a certain percentage of waste served. The agreement
commenced from March 29, 1996, and terminates on September 30, 2006.
In the third quarter of year 2006, the Company has renewed the said agreement for another 10 years
commencing from October 1, 2006, the Company has agreed to pay annual rental fee from year 1st to
year 5th amounting to approximately Baht 1.06 million per year, year 6th to year 10th amounting to
approximately Baht 1.37 million per year and royalty fee at a certain percentage of waste served.
24.3 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 fees at the rate specified in the agreement. Under the terms of the
agreements, the Company is committed to pay deposits of Baht 4.3 million (which are recorded as
“Deposits for rent to related party” in the balance sheets).
Rental fee for the year amounted to Baht 8.0 million in year 2006 and Baht 7.7 million in year 2005.
24.4 Vehicle lease agreement for a period of 3 years up to February 2008. The annual rental fee
approximately Baht 0.8 million.
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24.5 The contract of Investing in Reception Facility at Leam chabang Port with the Port Authority of Thailand
(PAT). The contract shall be effective on July 1, 2004 and terminate on June 30, 2024. The Company has
the right to request for renewal of the contract for two times with renewal periods of 5 years per time
by giving not less than one year advance written notice. Under the terms of the contract, the Company
agreed to pay PAT an annual fee pursuant to amount and time as specified in the contract and pay
additional fee based on a percentage of service income from treatment of waste with marine oil.
At present, due to the property has been occupied by trespasser, the Company is unable to construct
and operate the above project within the date specified in the said contract. The Board of Directors
Meeting held on November 9, 2006 had approved to terminate the said contract and take legal action
against the Port Authority of Thailand. The Company is in the process of such resolution.
24.6 The subsidiary has signed a Land and structures lease agreement with other person for a period of
26 months up to December 2008. The annual rental fee amounted to Baht 0.8 million.
24.7 On November 21, 2006, the Company has signed a strategic business alliance agreement with a local
company for a period of 3 years. The company will be received the fee at the rate specified in the
agreement.

25. Dispute

On August 3, 2004, a local company (Plaintiff) filed a legal action against the judgement of the Nonthaburi
Court that the Company is responsible for paying the second installment of land purchasing amounting to Baht
29,988,000 and interest charges at 7.5% per annum from the overdue date since June 18, 2003 up to the date that
payment is made.
On September 22, 2004, the Company answered and counterclaimed against the Nonthaburi Court
that the agreement was invalid and the plaintiff should return the first installment that the Company paid for
land purchasing in September 2002 amounting to Baht 4,998,000 and interest charges at the rate of 7.5% per
annum calculated from September 23, 2002 up to the date of filing totaling two years amounting to Baht 749,700.
The said amounts total Baht 5,747,700. In addition, the Company asked the plaintiff to pay the interest charge at
the rate of 7.5% per annum of the principal amount of Baht 4,998,000 from the date after filing date up to the date
that payment is made.
On March 13, 2006, the Company has filed petition to withdraw counterclaimed of the said case.
On April 26, 2006, the Nonthaburi Court had ordered the Company to pay Baht 29,988,000 to plaintiff
together with interest at the rate of 7.5 % per annum from June 26, 2003 until the date that payment has been made.
On July 25, 2006, the Company has filed to the Appeal Court and the Court has not yet delivered the
ruling.

26. Commitment and contingent liability

As of December 31, 2006 and 2005, the Company and subsidiary companies have commitment and
contingent liabilities as follows:
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(Unit : In Million Baht)
		
26.1 Contingent liabilities to two local banks for
letters of guarantee issued to related parties,
private companies and government agencies
to guarantee rental agreements, treatment
service agreements and investing in
Reception Facility at Leam chabang port.
26.2 Contingent liability to a local bank for letter of
guarantee issued to a government agency to
guarantee for performance under utility construction,
which has secured by company’s fixed deposit account.
26.3 Contingent liability for guarantee a subsidiary company.
26.4 The Company and a subsidiary company
have commitment under the construction agreements
and others.
26.5 Commitment from purchase of land for development.
26.6 A subsidiary has commitment from purchase
land held for future development.

27. Disclosures of financial instruments

Consolidated
2006
2005

The Company Only
2006
2005

39.8

39.6

39.8

39.6

8.5
-

-

8.5
22.1

-

9.9
-

24.5
15.0

9.5
-

24.1
15.0

6.3

-

6.3

-

The Company and subsidiaries do not engage in any off-balance sheet transactions concerning the speculation
or trading of derivatives.
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Cash in banks
Long - term loans
    to subsidiaries
Long - term loan

Cash in banks
Long - term loan
Hire purchase payable

-

2,500,000

-

-

51,121,087 110,095,142 40,232,780 32,583,975

Floating Interest Rate
2006
2005

-

The Company Only

-

-

-

111,000,000 104,000,000
-

-

-

-

-

-

Baht
Fixed Interest Rate Maturing In:
1 Year or less
Over 1 to 5 Years
More than 5 Years
2006
2005
2006
2005
2006
2005

93,093,637 179,490,122 55,505,483 42,583,975
2,500,000
18,739,466

Floating Interest Rate
2006
2005

Baht
Fixed Interest Rate Maturing In:
1 Year or less
Over 1 to 5 Years
More than 5 Years
2006
2005
2006
2005
2006
2005

Consolidated

0.5
6.5
-

4.5 - 5.1
8.4 - 8.8

2.5 - 3.0
-

-

0.5

6.5

0.5

3.0
-

4.5

3.0
-

2.5

Average Interest Rate (%)
Floating
Fixed
2006
2005
2006
2005

0.5
-

Average Interest Rate (%)
Floating
Fixed
2006
2005
2006
2005

27.1 Interest Rate Risk
As of December 31, 2006 and 2005, the Company and subsidiaries have financial assets and financial liabilities exposed to interest rate risk as follows:

27.2 Credit Risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to
meet a financial commitment entered into with the Company as and when the commitment falls due. This risk is
controlled by the application of credit approvals, limits and monitoring procedures. The maximum credit risk exposure is
the book value of receivables after deduction of allowance for doubtful accounts as presented in the balance sheet.
27.3 Liquidity Risk
The Company and subsidiaries monitor their liquidity risk and maintain a level of cash and cash
equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s and subsidiaries’ operations and to mitigate
the risk of fluctuations in cash flows.
27.4 Fair Value
Financial instruments include cash on hand and in banks, trade account receivables, other receivables,
investments, long-term loan to, trade account payables, other payables, hire purchase payable and long-term loan.
The fair values of cash on hand and in banks, trade account receivables, other receivables, trade account payables
and other payables approximate carrying value due to the relatively short-term maturity.
The fair values of marketable securities are estimated based on their quoted market prices.
The fair value of long-term loan to, hire purchase payable and long-term loan approximates carrying
value as the interest rate of this loan approximates the current market interest rate.

28. Reclassification of accounts

Certain accounts in the financial statements as presented herein for comparative purpose have been
reclassified to conform with the current period’s classification, with no effect on the net profit (loss) or shareholders’
equity as previously reported.

29. Approval of financial statements

The financial statements for the year ended December 31, 2006 have been approved by an authorized
management designated by the Company on February 7, 2007.
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

Other Refered Persons
ชื่อ สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-01
โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี
นางเกษรี ณรงค์เดช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : 0-2234-1676, 0-2234-1678, 0-2237-2132
Fax. : 0-2237-2133
Name office, telephone number, fax number of other refered persons
Registrar
Thailand Securities Depository Company Limited 
62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. : 0-2359-1200-01
Fax. : 0-2359-1259
Auditor
Mrs. Kesree Narongdej
Certified Public Accountant Registration No. 76
A.M.T.& ASSOCIATES
491/27 Silom Plaza, Silom Road, Bangruk, Bangkok 10500 Thailand
Tel. : 0-2234-1676, 0-2234-1678, 0-2237-2132
Fax. : 0-2237-2133
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Exit Emergency Way Co., Ltd. Tel 02-986-2525-28
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http://www.genco.co.th
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