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สิ่งแวดล้อมที่ดีจะไม่เกิดขึ้นหาก
เราขาดซึ่งการรับรู้
และตระหนักถึงความสำคัญ
ทุกๆ วันของ GENCO
จึงเริ่มขึ้นด้วยความใส่ใจ ห่วงใย
รักษ์สิ่งแวดล้อม
นับจากจุดเล็กๆ ภายในบ้าน
เพื่อเพิ่มเติมความเขียวสดใสให้
คงอยู่คู่โลกตลอดไป

GREEN
HOME
A healthy environment will
never be possible unless
we learn to acknowledge
the importance of global
environmental awareness;
that’s why everyday at
Genco we partake in a
gamut of environmental
activities, beginning at
home, which will lead to a
more harmonious existence
with our planet.

เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้คงอยู่ต่อไปไม่ใช่
เรื่องง่าย หากแต่ GENCO
ก็มีความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มเติม
ความสดใสให้เกิดขึ้น
แก่สังคม และคนในชุมชน

GREEN
LIFE
Preservation of our
environment for
generations to come
won’t be a simple task;
this is why Genco
proudly contributes
its efforts to sustain
and cultivate our
environment to improve
quality of life for all.

ทุกการพัฒนาเทคโนโลยี
การกำจัดกากอุตสาหกรรม
ทุกกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น
จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท
ของ GENCO เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าเราจะยังคงมีอากาศ
ที่สดใส สายน้ำที่สะอาด
และดินที่อุดมไปตราบนาน
เท่านาน

GREEN
GLOBAL
Every technical
advancement of waste
disposal, every activity
or project overseen by
Genco lakes us in a
direction ensures us
a world where the air
stays crisp, the water
flows clean and the soil
remains rich today and
throughout time.

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น
จากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการให้บริการบำบัดและกำจัดของ
เสียจากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานเทียบเท่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา
และปัจจุบันบริษัทฯ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งป้องกันความผันผวนของรายได้ด้วยการ
ขยายธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจร อาทิ การขนส่ง การรีไซเคิล ประกอบกับธุรกิจเสริมใน
ด้านอสังหาริมทรัพย์  
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากค่า
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม 437.8 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

44.9 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 77.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึงร้อยละ
31.14 ในขณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิประมาณ 68.7 ล้านบาท
บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จจากการดำเนินงานที่บริษัทฯ สามารถ
ผ่านพ้นวิกฤตจากการแข่งขัน และนำพาบริษัทฯ สู่ความมั่นคง สามารถคืนกำไรแก่สังคม
ได้อีกครั้ง โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การให้ความสำคัญกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลจากการสนับสนุนของผู้มีอุปการคุณ และผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน ประกอบกับความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำกัด (มหาชน) จึงขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกท่านมา ณ
โอกาสนี้ และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการนำพาบริษัทฯ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการ
บริหารจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มีคุณภาพ โปร่งใส และ
มุ่งสู่การเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าต่อไป
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General Environmental Conservation Public Company Limited was established
through a mutually beneficial cooperation between the government sector and the
public sector in order to become pioneers for the advancement of waste treatment
and waste disposal for the entire nation with hopes of raising our standards to equal
or surpass those recognized in Europe and the United States of America. Presently the
company remains prominent in its field and safely manages its revenues by continually
expanding its horizons into the entire gamut of activities across the industry such
as logistics and recycling in conjunction with related complementary businesses and
real estate.
The company’s operating performance for 2007 resulted in revenues for
services provided to the industry of 437.8 million baht, revenues from real estate
sales were 44.9 million baht and other revenues amounted to 77.1 million baht. This
shows an escalation from the year 2006 by 31.14 percent. Continuous improvement
of the company’s operating efficiency helped to generate profits for the company
and its subsidiaries amounting to 68.7 million baht.
The company is proud to have successfully thrived during times of harsh
competition and economic instability and to have remained a consistent provider of
valuable services to society. We achieved this by continually improving our services
and by focusing all efforts to the preservation and protection of our environment
which has been made possible by the support of all of our sponsors, related parties
and our shareholders; in addition to, the hard work and dedication shown by the
executive management and all the employees of the company.
On behalf of the Board of Directors of General Environmental Conservation
Public Company Limited we bestow upon you our deepest gratitude and appreciation
and we would like to assure you of our unwavering determination to emerge as a
leader in all aspects of the waste treatment and disposal industry, to perform with
transparency and appropriate corporate governance in accordance with international
standards in order the attain the highest satisfaction of our shareholders and our
customers.

ดร. ดำริ สุโขธนัง  ประธานกรรมการ
Dr. Damri Sukhotanang  Chairman
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คณะกรรมการ
Board of Directors

ดร. ดำริ สุโขธนัง
Dr. Damri Sukhotanang
ประธานกรรมการ / Chairman

การศึกษา
1 ปริญญาเอก Ceramic  Engineering, University of
Missouri at Rolla, U.S.A.   
1 ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of
Missouri at Rolla, U.S.A.
1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 44)
1 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 14
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 70/2006
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ประธานกรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1 ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

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

Current Position
1 Chairman, General Environmental Conservation Pcl.
1 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry
1 Chairman, The Industrial Estate Authority of Thailand

Working Experience
1 Director-General, Office of Industrial Economics,
Ministry of Industry
1 Director-General, Department of Industrial Promotion,
Ministry of Industry

1 Secretary-General, Department of Industrial
Promotion, Ministry of Industry

นายรัชดา สิงคาลวณิช
Mr. Rachada Singalavanija

รองประธานกรรมการ / Vice Chairman

การศึกษา
Education
1 M.S.E. (Industrial), West Virginia University, U.S.A.
1 ปริญญาโท MSE (Industrial), West Virginia University,  
1 Bachelor of Engineering (Industrial Engineering),
U.S.A.
Chulalongkorn University, Thailand
1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
1 Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, Thailand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 National Defence College Diploma (Class 45)
1 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
1 Certificate, Civil Service Executive Development
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Program (Class 29), Office of the Civil Service
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 45)
Commission
1 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 29
1 Diploma, Senior Executive Program (Class 16), Sasin
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Graduate Institute of Business Administration of
1 วุฒิบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 16 สถาบันศศินทร์
Chulalongkorn University, Thailand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 Diploma, Capital Market Academy Leader Program
1 วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
(Class 4)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 4
1
Certificate, Director Accreditation Program 67/2007,
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007
Thai Institute of Directors
ตำแหน่งปัจจุบัน
Current
Position
1 รองประธานกรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อ
1 Vice Chairman, General Environmental Conservation
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Pcl.
1 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1 Director-General, Department of Industrial Works,
ประสบการณ์ทำงาน
Ministry of Industry
1 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Working
Experience
1 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
1 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry
1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
1 Chief of Inspector General, Ministry of Industry
1 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1 Inspector General, Ministry of Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 Deputy Director-General, Department of Industrial
Works, Ministry of Industry
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นายอังคณี วรทรัพย์
Mr. Angkhani Vorasaph

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ /
Director and Chairman of Audit Committee

พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
Air Chief Marshal Nappres
Mandachitra
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ /
Director and Audit Committee

การศึกษา
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University, U.S.A
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2)
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
ประสบการณ์ทำงาน
1 ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด
1 ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำ
กระทรวงวัฒนธรรม
1 ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด
1 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ. สุชาติ  เชาว์วิศิษฐ)
1 ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำ
ทบวงมหาวิทยาลัย
1 ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
(มหาชน)
1 กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์
(เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)

Education

การศึกษา
1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กองทัพอากาศ)
สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 40)
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director รุ่น 18/2005
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพอากาศ
1 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
1 ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ
1 รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
1 ผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
1 รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
1 ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

Education

1 Master Degree in Public Administration at Harvard

University, U.S.A.
1 National Defence College Diploma (Class 2)
1 Certificate, Director Accreditation Program 49/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Chairman of Audit Committee, General

Environmental Conservation Pcl.
1 Director, Krungdhep Sophon Pcl.

Working Experience
1 Chairman, SFG Co.,Ltd.
1 Chairman of the Audit Committee for the Ministry of

Culture
1 Chairman, Credit Bureau Co.,Ltd.
1 Advisor to Deputy Prime Minister (Capt. Suchart

Jaovisidha)
1 Chairman of the Audit Committee for the Ministry of

University Affairs
1 Chairman, Siam City Bank Pcl.
1 Audit Committee, MFC Asset Management Pcl.
1 Head of the Co-operation Center for Finance and

Privileges (the 13th Asian Game)

1 Bachelor of Science (RTAF) in Aeronautical

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

Institute of Directors
1 Certificate, Finance for Non-Finance Director

18/2005, Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 28/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director and Audit Committee, General

Environmental Conservation Pcl.

Working Experience
1 Chairman of the Royal Thai Air Force Advisory Board,

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

Control
1 Royal Thai Air Force Institute of Higher Education

Commandant
1 Deputy Commander Air Education and Training

Command
1 Air Command and Staff College Commandant
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คณะกรรมการ
Board of Directors

ดร. สมาน ตั้งทองทวี
Dr. Samarn Thangtongtawi
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ /
Director and Audit Committee

การศึกษา
1 ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบันอินซ่า ประเทศฝรั่งเศส
1 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบัน AIT
1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์โยธาโครงสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 53/2005
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 8/2005
1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance  
Director รุ่น 15/2005
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28/2004
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีและระบบงาน)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์
1 รองผู้ว่าการ (กิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
1 ผู้เชี่ยวชาญ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 นายช่างใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Education

1 Ph.D. (Environmental Engineering) INSA, Toulouse, France
1 M.Eng. (Environmental Engineering) Asian Institute of

Technology, Thailand
1 B.Eng. (Civil Engineering, Structure) Chulalongkorn

University, Thailand
1 Certificate, Director Certification Program 53/2005,

Thai Institute of Directors
1 Certificate, Audit Committee Program 8/2005, Thai

Institute of Directors
1 Certificate, Finance for Non-Finance Director

15/2005, Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 28/2004,

Thai Institute of Directors

Current Position

1 Director and Audit Committee, General

Environmental Conservation Pcl.
1 Deputy Governor (Technology, Corporate Functions

& International Relations), The Industrial Estate
Authority of Thailand

Working Experience

1 Deputy Governor (Special Affairs), The Industrial

Estate Authority of Thailand
1 Senior Expert, The Industrial Estate Authority of Thailand
1 Deputy Governor (Industrial Port), The Industrial

Estate Authority of Thailand
1 Chief Engineer, The Industrial Estate Authority of Thailand
1 Director, Industrial Safety Center, Department of

Industrial Works

นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
Mr. Theerasak Kanjanasakchai
กรรมการ / Director
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การศึกษา
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 14)
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 70/2006
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท
โฮลเซล ดีเวลลอพเม้นท์ จำกัด
1 ประธานกรรมการ บริษัท จีโร่ เทคโนโลยี จำกัด
1 ประธานกรรมการ บริษัท เดอะจิวเวลรี่ ออฟ เฟ
(ไทยแลนด์) จำกัด
1 ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์ลิน แคปปิตอล
แอ๊ดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ บมจ. กสท. โทรคมนาคม
1 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
1 กรรมการ การประปานครหลวง
1 ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง
1 ประธานกรรมการ บริษัท เอช.แอล (ประเทศไทย)
จำกัด

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

Education
1 Master of Business Administration, Kasetsart

University
1 Bachelor of Science (Economics), Kasetsart University
1 National Defense College Diploma (Class 14)
1 Certificate, Director Certification Program 70/2006,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director, General Environmental Conservation Pcl.
1 Chairman and Managing Director, Wholesale

Development Co., Ltd.
1 Chairman, Gero Technology Co., Ltd.
1 Chairman, The Jewelry of Fly (Thailand) Co., Ltd.
1 Chairman, Merlin Capital Advisory (Thailand) Co., Ltd.

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

นายรณชัย ตันตระกูล
Mr. Ronnachai Tantragoon

กรรมการและกรรมการบริหาร /
Director and Executive Committee

นายเดชพล วิภูศิริ
Mr. Detpon Viphusiri

กรรมการและกรรมการบริหาร /
Director and Executive Committee

การศึกษา
1 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การตลาด)
University of New South Wales, Australia
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) Temple
University, U.S.A.
1 ปริญญาบัตรหลักสูตร Business Management, Peirce
Jr. College,  U.S.A.
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการขาย
วิทยาลัยพณิชยการพระนคร
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ทีป
่ รึกษา บริษทั ซุปเปอร์คอนเน็คติง้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาจารย์พิเศษ (MBA Program) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 อาจารย์รับเชิญสอน มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันเตอร์ดักกลาส  
(ประเทศไทย) จำกัด
1 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จำกัด
1 ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท ไทรอัมพ์อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 ผูจ
้ ดั การฝ่ายตลาด บริษทั อาร์แอนด์พี มาร์เก็ตติง้ จำกัด
1 ผู้จัดการฝ่ายตลาดและขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แพนคอสเมติก
1 ผูจ
้ ดั การผลิตภัณฑ์ Nivea บริษทั บีดเี อฟ อินทนิน จำกัด
1 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกเครื่องสำอาง บริษัท
เบอร์ลียุคเกอร์ จำกัด

Education

การศึกษา
1 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16/2546
1 ประกาศนียบัตร กฎหมายธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2546
1 หลักสูตร Mini Techno M.B.A. มหาวิทยาลัยชินวัตร
รุ่นที่ 1
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 62/2005
1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance
Director รุ่น 19/2005
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 36/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการบริหาร บริษัท พิจิตรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 กรรมการบริหาร บริษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด

Education

1 Master of Commerce (Marketing), University of New

South Wales, Australia
1 Bachelor of Business Administration (Marketing),

Temple University, U.S.A.
1 Associate in Science degree (Business Management),

Peirce Jr. College, U.S.A.
1 Diploma in Business Administration (Distribution),

Bangkok Commercial College

Current Position
1 Director and Executive Committee, General

Environmental Conservation Pcl.
1 Advisor, Super Connecting (Thailand) Co., Ltd.
1 Part Time Lecturer (MBA Program), Assumption

University
1 Guest Lecturer, State and Private University

Working Experience
1 Managing Director, Hunter Douglas (Thailand) Co., Ltd.
1 General Manager, Armin Systems Co., Ltd.
1 National Sales Manager, Triumph International

(Thailand) Co., Ltd.
1 Marketing Director, R&P Marketing Co., Ltd.
1 Marketing & Sales Manager, Pan Cosmetic Co., Ltd.
1 Nivea Product Manager, BDF Intanin Co., Ltd.
1 Product Manager, Cosmetic Dept., Berj Jucker Co.,

Ltd.

1 Master of Political Science (Public Administration),

Thammasat University
1 Bachelor of Economics, Thammasat University
1 Certificate, Public Law, Thammasat University Class

16/2003
1 Certificate, Business Law, Thammasat University Class

3/2003
1 Mini Techno M.B.A., Shinawatra University Class 1
1 Certificate, Director Certification Program 62/2005,

Thai Institute of Directors
1 Certificate, Finance for Non-Finance Director

19/2005, Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 36/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director and Executive Committee, General

Environmental Conservation Pcl.
1 Executive Committee, Phichit Property Co., Ltd.
1 Executive Committee, Chanwit Hotel Co., Ltd.
1 Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายอัศวิน วิภูศิริ
Mr. Asawin Wipoosiri

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร /
Director and Chairman of the Executive Committee
(ลาออกเมื่อ 21 ธันวาคม 2550) /
(Resigned on 21 December 2007)

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
Mr. Wanchai Palotaitakerng

กรรมการและกรรมการบริหาร /
Director and Executive Committee
(ลาออกเมื่อ 8 มกราคม 2551) /
(Resigned on 8 January 2008)
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การศึกษา
1 ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ NIDA
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 Certificate of City Planning, Dominican College, San
Francisco, U.S.A.
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
1 ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น
จำกัด
1 ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด
1 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ต้ี
1 นายกสมาคมบ้านจัดสรร

Education

การศึกษา
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1 วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น  53/2005
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 31/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
1 กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
1 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
1 กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
1 ที่ปรึกษา บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
1 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1 กรรมการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Education

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

1 Master of Public and Private Management, National

Institute of Development Administration (NIDA)
1 Master of Art (Political Science), Ramkhamhaeng

University
1 Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng

University
1 Certificate of City Planning, Dominican College, San

Francisco, USA.
1 National Defence College Diploma (Class 18)
1 Certificate, Director Accreditation Program 44/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Member of the House of Representative
1 Advisor to the Board of Directors, General

Environmental Conservation Pcl.

Working Experience
1 Director, Chairman of the Executive Committee and

CEO, General Environmental Conservation Pcl.
1 Chairman of Executive Committee, Thanasathon

Corporation Co., Ltd.
1 Chairman, Chanwit Hotel Co., Ltd.
1 Chairman of Executive Committee, Pattra House &

Property Pcl.
1 President of Housing Business Association

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

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

Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 31/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director, Thai Industrial Standards Institute
1 Director, Foundation Thailand Productivity Institute
1 Director, Thai Aviation Industries Co., Ltd.
1 Director and Executive Committee, NFC Fertilizer Pcl.
1 Director, Rayong Bulk Terminal Co., Ltd.
1 Advisor to General Environmental Conservation Pcl.

Working Experience
1 Director, Executive Committee and Managing
Director, General Environmental Conservation Pcl.
1 Executive Committee, Office of Small and Medium
Enterprises Promotion
1 Director, The Industrial Estate Authority of Thailand
1 Advisor to BOI
1 Director, Institute of Small and Medium Enterprises
Development

ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
Dr. Somyot Sangsuwan

กรรมการและกรรมการบริหาร /
Director and  Executive Committee

นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
Mr. Piyawit Wipoosiri

กรรมการและกรรมการบริหาร /
Director and Executive Committee

การศึกษา
1 ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร อุตสาหกรรมศึกษา
(IEM) TUP.
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาบริหารงานอุตสาหกรรม, USA
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ,  USA
1 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้าฯ
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP  รุ่น 40/2004
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 7/2004
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
1 กรรมการบริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 กรรมการบริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ริสัน คอนเซาร์แทนท์
จำกัด
1 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสินสาธร บิลดิ้ง
แมนเนจเม้นส์ จำกัด
1 เลขาธิการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Education

การศึกษา
1 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
1 กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
บมจ. ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ บริษัท ภัทรศรีพัฒน์ จำกัด
1 กรรมการ บริษัท จุฑาภัทรแลนด์ จำกัด

Education

1 Doctor of Industrial Education Management, TUP.
1 Master of Business Administration (Industrial

Management), USA
1 Master of Art, USA
1 Bachelor of Business Administration, USA
1 Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, Thailand
1 Diploma in Management of Public Economy, College

of Politics and Governance, King Prajadhipok’s
Institute Class1
1 Certificate, Director Certification Program 40/2004,

Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 7/2004,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director, Executive Committee and Managing

Director, General Environmental Conservation Pcl.
1 Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
1 Director, Genco Engineering Co., Ltd.
1 Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience
1 Executive Committee, Harrison Consultant Co., Ltd.
1 Managing Director, Sinsathon Building Management

Co., Ltd.
1 Secretary of Property Management of Thailand

1 Master of Architecture (Housing), Chulalongkorn

University
1 Bachelor of Accountancy, Thammasat University

Current Position
1 Director, Executive Committee and Deputy Managing

Director, General Environmental Conservation Pcl.
1 Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
1 Director, Genco Engineering Co., Ltd.
1 Director, General Logistics Co., Ltd.
1 Executive Committee and Finance &Accounting

Director, Pattra House & Property Pcl.

Working Experience
1 Director, Pattra Sripat Co., Ltd.
1 Director, Jutha Pattra Land Co., Ltd.
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คณะผู้บริหาร
Management Team

นายอัศวิน วิภูศิริ
Mr. Asawin Wipoosiri

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / CEO
(ลาออกเมื่อ 21 ธันวาคม 2550) /
(Resigned on 21 December 2007)

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
Mr. Wanchai Palotaitakerng

กรรมการผู้จัดการ / Managing Director
(ลาออกเมื่อ 8 มกราคม 2551) /
(Resigned on 8 January 2008)

16

การศึกษา
1 ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ NIDA
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 Certificate of City Planning, Dominican College, San
Francisco, U.S.A.
1 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
1 ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น
จำกัด
1 ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด
1 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ต้ี
1 นายกสมาคมบ้านจัดสรร

Education

การศึกษา
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1 วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น  53/2005
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 31/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
1 กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
1 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
1 กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
1 ที่ปรึกษา บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
1 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1 กรรมการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Education

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

1 Master of Public and Private Management, National

Institute of Development Administration (NIDA)
1 Master of Art (Political Science), Ramkhamhaeng

University
1 Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng

University
1 Certificate of City Planning, Dominican College, San

Francisco, U.S.A.
1 National Defence College Diploma (Class 18)
1 Certificate, Director Accreditation Program 44/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Member of the House of Representative
1 Advisor to the Board of Directors, General

Environmental Conservation Pcl.

Working Experience
1 Director, Chairman of the Executive Committee and

CEO, General Environmental Conservation Pcl.
1 Chairman of Executive Committee, Thanasathon

Corporation Co., Ltd.
1 Chairman, Chanwit Hotel Co., Ltd.
1 Chairman of Executive Committee, Pattra House &

Property Pcl.
1 President of Housing Business Association

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

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

Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 31/2005,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director, Thai Industrial Standards Institute
1 Director, Foundation Thailand Productivity Institute
1 Director, Thai Aviation Industries Co., Ltd.
1 Director and Executive Committee, NFC Fertilizer Pcl.
1 Director, Rayong Bulk Terminal Co., Ltd.
1 Advisor to General Environmental Conservation Pcl.

Working Experience
1 Director, Executive Committee and Managing

Director, General Environmental Conservation Pcl.
1 Executive Committee, Office of Small and Medium

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

Development

ดร. สมยศ แสงสุวรรณ
Dr. Somyot Sangsuwan

กรรมการผู้จัดการ / Managing Director

การศึกษา
1 ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร อุตสาหกรรมศึกษา
(IEM) TUP.
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาบริหารงานอุตสาหกรรม, U.S.A.
1 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, U.S.A.
1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ, U.S.A.
1 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้าฯ
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 40/2004
1 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 7/2004
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ริสัน คอนเซาร์แทนท์
จำกัด
1 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง
แมนเนจเม้นส์ จำกัด
1 เลขาธิการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Education
1 Doctor of Industrial Education Management, TUP.
1 Master of Business Administration (Industrial

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

of Politics and Governance, King
1 Prajadhipok’s Institute Class1
1 Certificate, Director Certification Program 40/2004,

Thai Institute of Directors
1 Certificate, Director Accreditation Program 7/2004,

Thai Institute of Directors

Current Position
1 Director, Executive Committee and Managing

Director, General Environmental
1 Conservation Pcl.
1 Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
1 Director, Genco Engineering Co., Ltd.
1 Director, General Logistics Co., Ltd.

Working Experience
1 Executive Committee, Harrison Consultant Co., Ltd.
1 Managing Director, Sinsathon Building Management

Co., Ltd.
1 Secretary of Property Management of Thailand

นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
Mr. Piyawit Wipoosiri

รองกรรมการผู้จัดการ /
Deputy Managing Director

การศึกษา
1 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 กรรมการ บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
1 กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
บมจ. ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ประสบการณ์ทำงาน
1 กรรมการ บริษัท ภัทรศรีพัฒน์ จำกัด
1 กรรมการ บริษัท จุฑาภัทรแลนด์ จำกัด

Education
1 Master of Architecture (Housing), Chulalongkorn

University
1 Bachelor of Accountancy, Thammasat University

Current Position
1 Director, Executive Committee and Deputy Managing

Director, General Environmental Conservation Pcl.
1 Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
1 Director, Genco Engineering Co., Ltd.
1 Director, General Logistics Co., Ltd.
1 Executive Committee and Finance &Accounting

Director, Pattra House & Property Pcl.

Working Experience
1 Director, Pattra Sripat Co., Ltd.
1 Director, Jutha Pattra Land Co., Ltd.
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คณะผู้บริหาร
Management Team

นายธีรโชค มุขดี
Mr. Theerachok Mookdee

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
Assistant Managing Director

นายสมบัติ ปิยะสัจจบูลย์
Mr. Sombat Piyasachaboon

การศึกษา
1 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขาการแต่งแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance
Director รุ่น 27/2006
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด

Education

การศึกษา
1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance  
Director รุ่น 29/2006

Education

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Current Position

ประสบการณ์ทำงาน
1 ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Working Experience

การศึกษา
1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance  
Director รุ่น 34/2007
ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
1 ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการห้องทดลอง บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 หัวหน้าส่วนปฎิบัติการห้องทดลอง บมจ. บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพด้านเคมี บริษัท ผาแดงพุงซาน เมทัลล์ จำกัด

Education

1 Master of Engineering (Mining Engineering),

Chulalongkorn University
1 Bachelor of Science (Geology), Chiang Mai University
1 Certificate, Finance for Non-Finance Director

27/2006, Thai Institute of Directors

Current Position
1 Assistant Managing Director, General Environmental

Conservation Pcl.

Working Experience
1 General Manager, SMD Office, General Environmental

Conservation Pcl.
1 Operation Manager, General Environmental

Conservation Pcl.
1 Plant Manager, Tak Mining Co., Ltd.

1 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),

King Mongkut’s University of Technology
Thonburi
1 Certificate, Finance for Non-Finance Director

29/2006, Thai Institute of Directors

1 General Manager, MTP Office, General Environmental

Conservation Pcl.

1 Operation Manager, General Environmental

Conservation Pcl.

ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด /
General Manager, MTP Office

นางสาวจิราภา สมใจเจริญ
Ms. Jirapa Somjicharoen

ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ /
General Manager, SMD Office
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1 Master of Business Administration (Marketing),

Ramkhamhaeng University
1 Bachelor of Science (Chemical), Ramkhamhaeng

University
1 Certificate, Finance for Non-Finance Director

34/2007, Thai Institute of Directors

Current Position
1 General Manager, SMD Office, General Environmental

Conservation Pcl.

Working Experience
1 Laboratory Manager, General Environmental

Conservation Pcl.
1 Laboratory Supervisor, General Environmental

Conservation Pcl.
1 Chemical Control Supervisor, Padaeng Poogsan

Metals Co., Ltd.

โครงสร้างองค์กร
Organization Chart

คณะกรรมการบริษัทฯ
Board of Directors

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

Director’s Consultant

Executive Committee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สำนักกรรมการผู้จัดการ

Managing Director

Internal Audit Dept.

Managing Director Office

รองกรรมการผู้จัดการ
Deputy Managing Director

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Assistant Managing Director

สำนักงานพัฒนาธุรกิจ
Business Development
Office

ฝ่ายวางแผนงาน
และบริหารโครงการ
Planning & Project
Management Dept.

สำนักงานมาบตาพุด
MTP-Office

ฝ่ายปฏิบัติการ

Operation Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลอง

Laboratory Dept.

ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Environmental
Health & Safety Dept.

ฝ่ายขนส่ง

Transportation Dept.

ฝ่ายพลังงานทดแทน
Alternative Energy
Dept.

ฝ่ายจัดการ
กากอุตสาหกรรม

Waste Management
Dept.

ฝ่ายวิศวกรรม

Engineering Dept.

สำนักงานแสมดำ
SMD-Office

ฝ่ายปฏิบัติการ

Operation Dept.

ฝ่ายการตลาด

Marketing Dept.

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

Account Dept.

Human Resource
Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลอง

Finance Dept.

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายกำกับดูแล
บริษัทย่อย

ฝ่ายขนส่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Laboratory Dept.

Environmental
Health & Safety Dept.

Transportation Dept.

MIS Dept.

Property Dept.

Subsidiary Supervision
Dept.

Administrative
Dept.
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ข้อมูลทั่วไปบริษัท
Company’s Information

ชือ่

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษทั

0107540000111

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)  
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 900 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

ประเภทธุรกิจหลัก

ให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  0-2502-0900-99 โทรสาร  0-2502-0999
ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์  0-3868-4096-101 โทรสาร 0-3868-4561

สำนักงานสาขาที่ 1

สำนักงานสาขาที่ 2

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

โฮมเพจ

http://www.genco.co.th

Company’s Name

General Environmental Conservation Public Company Limited

Registration No.

0107540000111

Registered Capital

Registered capital of 900 Million Baht (As of December 31, 2007)
Paid up capital of 900 Million Baht
Par value 1 Baht per share

Type of Major Business

Industrial Waste Treatment and Disposal Service

Head Office

447 Bondstreet Road, Bangpood, Parkkred, Nonthaburi 11120
Telephone : 0-2502-0900-99 Facsimile : 0-2502-0999

Branch 1

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

Branch 2

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

Home Page
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ประวัติความเป็น มา
Background

จากการเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒ นาทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและการเพิ ่ ม จำนวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมอย่ า งรวดเร็ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ อั น เนื ่ อ งจากของเสี ย และสารพิ ษ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัด
ตั้งศูนย์กำจัดกากของเสียขนาดใหญ่เพื่อรองรับและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จึง
ประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยให้รัฐเข้า
ร่วมถือหุ้นบางส่วนเพื่อกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาใช้บริการและ
ประชาชนทัว่ ไป 
บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม จำกัด จึงถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดำเนินโครงการ
จัดตัง้ ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษทั จี.ซี.เอ็น. โฮลดิง้
จำกัด (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั หนึง่ ดิน จำกัด) ได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมถือหุน้ ในบริษทั บริหาร
และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม จำกัด เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 
ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการ
แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำกัดภายใน 3 ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา รวมทัง้ ให้ดำเนินการนำหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว และในเดือน
กันยายน 2543 บริษทั ฯ ได้นำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

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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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Significant Financial Data

งบการเงิน

FINANCIAL STATEMENTS

(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

		
		

ฐานะการเงิน

Financial Status

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

Total Current Assets
Total Assets
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholder’s Equity

2550
2007

2549
2006

2548
2005

774,410
1,352,794
194,498
204,467
1,148,327

481,231
1,208,325
129,830
144,279
1,064,046

474,726
1,162,446
93,692
93,692
1,068,754

437,866
44,861

390,020
26,063

401,589
9,965

559,782
344,756
27,179

427,486
321,893
13,099

446,658
351,025
5,142

119,153

78,454

77,965

68,694
0.08

14,041
0.02

12,526
0.01

2550
2007

2549
2006

2548
2005

เท่า/Times
เท่า/Times

4.00
0.18

3.70
0.13

5.07
0.09

%

14.23

3.3

2.80

%
%
%
%

11.87
40.84
7.92
31.14

3.95
53.99
(0.44)
(4.29)

(17.88)
(43.64)
(2.46)
9.91

Per formance
Service Income
Revenues from Sales-Real Estate
Development Business
Total Revenues
Cost of Sevices
Cost of Sales-Real Estate
Development Business
Administrative and
Other Expenses
Net (Loss) Income
Basic Earnings (Loss) per Share

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

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
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สรุปข้อมูลทางการเงิน ปี 2548-2550

SUMMARY OF FINANCIAL STATUS FOR THE YEAR 2005-2007

1,068,754

1,162,446

1,064,046

1,200,000

1,208,325

1,400,000

1,148,327

1,600,000

1,352,794

(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

1,000,000
800,000
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity

200,000

93,692

400,000

144,279

204,467

600,000

2549 •2006

2548 •2005

0

2550 •2007

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2548-2550

SUMMARY OF PERFORMANCE FOR THE YEAR 2005-2007

(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

401,589
446,658

390,020
427,486

500,000

437,866

600,000

559,782

700,000

400,000

0

2550 •2007

2549 •2006

12,526

100,000

14,041

200,000

68,694

300,000

รายได้ค่าบริการ
Service Income
รายได้รวม
Total Revenues
กำไรสุทธิ
Net Income

2548 •2005
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

ธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งรวม
ถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม 2 แห่ง
ได้แก่
1) ศูนย์ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศูนย์มาบตาพุด”)

ศูนย์มาบตาพุดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนที่ดินแปลง R26 และ R27 มีเนื้อที่ประมาณ 62.5
ไร่ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และส่วนขยายบนที่ดินแปลง S8-S10 มีเนื้อที่
ประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม
ศูนย์มาบตาพุด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการจัดการจาก Waste Management
Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการบำบัดและกำจัดกากของเสีย ดังนี้
		 ระบบฝังกลบ (Secure Landfill) ใช้สำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียอันตรายที่ผ่าน
กระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของแข็งแล้ว
		 ระบบปรับเสถียรและการทำให้เป็นของแข็ง (Stabilization and Solidification) เป็นระบบที่ใช้ในการบำบัดและกำจัดกาก
ของเสียที่เป็นอันตราย ด้วยการทำลายความเป็นพิษและทำให้กลายสภาพเป็นของแข็งก่อนที่จะนำไปฝังกลบ 
		 ระบบผสมกากเชือ้ เพลิง (Fuel Blending) เป็นระบบที่ใช้ในการผสมและปรับสภาพกากของเสียที่มีค่าความร้อน (Calorific
content) ให้กลายเป็นพลังงานทดแทนสำหรับโรงงานที่ใช้เตาเผาอุณหภูมิสูง (Waste to Energy) หรือวัตถุดิบทดแทนสำหรับโรงงานปูน
ซีเมนต์ 
ในปี 2550 ศูนย์มาบตาพุดให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระยอง
ลำพูน อยุธยา ชลบุรี และปทุมธานี

6.5%  อื่นๆ
4.3%  ฉะเชิงเทรา

25.5% ระยอง

4.4%  กรุงเทพมหานคร
4.8%  ภูเก็ต
5.2%  สมุทรปราการ

8.1%  ปทุมธานี
11.1%  ชลบุรี
11.5%  อยุธยา
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18.6% 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-S10,
with an area of approximately 29 Rai, 1 Ngarn and 82 square wah. The facility received a category 105 factory license for use
as an industrial waste landfill.
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.
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 2007, the Map Ta Phut Facility provided services throughout the country, with the majority of customers located
in Rayong, Lumpun, Chonburi, Ayuthaya and Pathumthani.

6.5% Other

25.5% Rayong

4.3% Chacheongsao
4.4% Bangkok
4.8% Phuket

5.2% Samut Prakarn

8.1% Pathumthani
11.1% Chonburi
11.5% Ayuthaya

18.6% Lumpun
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นอกจากนี้ ศูนย์มาบตาพุด ยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ โครงการรวมใจประสานจัดการน้ำมัน
หล่อลื่นใช้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการรับซื้อน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผาความร้อนสูง
หรือนำมาผสม หรือปรับสภาพเป็นพลังงานทดแทนให้แก่โรงงานที่ใช้เตาเผาความร้อนสูง  เป็นต้น 
2) ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (“ศูนย์แสมดำ”)

ศูนย์แสมดำ ตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้เช่าและได้รับสิทธิในการดำเนินงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และปัจจุบันได้รับการต่อ
อายุสัญญาเช่าให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
โดยศูนย์แสมดำได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ลำดับที่ 105 

การคัดแยกหรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ ลำดับที่ 106 การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
ศูนย์แสมดำ มีระบบการบำบัดและกำจัดกากของเสีย  ดังนี้ 
		 ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) โดยใช้วิธีเคมี-ฟิสิกส์และชีวภาพ สามารถบำบัดและกำจัดน้ำเสียจาก
โรงงานฟอกย้อม โรงงานชุบโลหะ และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดเรียบร้อยแล้วจะได้ค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียจะถูกนำไปฝังกลบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม จังหวัดราชบุรี
		 ระบบปรับเสถียรและการทำให้เป็นของแข็ง (Stabilization and Solidification) เป็นระบบที่ใช้ในการทำลายความเป็นพิษ
ของกากของเสียและทำให้กลายสภาพเป็นของแข็งก่อนที่จะนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับศูนย์มาบตาพุด โดยของเสียที่ผ่าน
กระบวนการปรับเสถียรแล้วจะถูกนำไปฝังกลบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี 
		 ระบบฝังกลบ (Secure Landfill) ใช้ในการฝังกลบของเสียที่ผ่านการปรับเสถียรและกากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำ
เสียจากศูนย์แสมดำ โดยมีหลุมฝังกลบตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 

500 ไร่
ในปี 2550 ศูนย์แสมดำ มีรายได้จากการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียแก่โรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม และ
โรงงานที่มีกากของเสียอันตราย ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี
และนครปฐม รวมทั้งโรงงานอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.7% นครปฐม
1.9% ราชบุรี

3.0%  อื่นๆ

3.6%  ฉะเชิงเทรา
3.8%  ชลบุรี

34.7%  กรุงเทพมหานคร

8.3%  สมุทรสาคร

10.8%  อยุธยา
14.1%  ปทุมธานี
18.1%  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 2007, 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, Pathumthani, Ayuthaya, Samut
Sakorn, Chonburi, Chachoengsao, Ratchaburi and Nakorn Pathom. Services are also offered to other factories with the prior
approval of the Department of Industrial Works.
1.7% Nakorn Pathom
1.9% Ratchaburi

3.0% Other

3.6% Chachoengsao
3.8% Chonburi

34.7% Bangkok

8.3% Samut Sakorn

10.8% Ayuthaya
14.1% Pathumthani
18.1% Samut Prakarn
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นอกจากธุรกิจหลักในด้านการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมเพื่อขยายฐานรายได้ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร โดยการ
ดำเนินงานเป็นเพียงระยะเวลาเริ่มต้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วยโครงการที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก 
ทาวน์เฮ้าส์ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง เป็นผูท้ ต่ี อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยบนพืน้ ทีใ่ ช้สอยพอเพียง และตัง้ อยู่
ในเขตชานเมือง สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการบ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี 

บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา จำนวน 100 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และลูกค้าได้ทำการจองซื้อแล้วกว่าร้อยละ
30 ของยูนิตทั้งหมด
อาคารพาณิชย์ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลาง ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยบนทำเลค้าขายในเขตชานเมือง
สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 799
ตารางวา จำนวน 39 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และลูกค้าได้ทำการจองซื้อแล้วกว่าร้อยละ 54 ของยูนิตทั้งหมด  
โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 2 ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 688 ตารางวา จำนวน 25 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้ว
เสร็จร้อยละ 70  และเปิดให้ลูกค้าที่สนใจทำการจองซื้อแล้ว  
อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ที่ต้องการที่พักอาศัยแบบทันสมัย
เนื้อที่จำกัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก สำหรับโครงการอาคารชุดของบริษัทฯ ที่อยู่
ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะเพลนารี่ (The Plenary) ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 627 ตารางวา
จำนวน 163 ยูนิต ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 50 คาดว่าจะเปิดให้ลูกค้าที่สนใจทำการจองซื้อภายในปี 2551 นี้
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และ
สามารถให้บริการได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
1) บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เจ็นโก้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) เพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย และ
พัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่
1.1) บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบำบัดและกำจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2) บริษทั เจนโก้ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการกากของเสีย
ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  
3) บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เจนโก้ ทรี อาส์ จำกัด) จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  
สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์กาก
ของเสียในห้องปฏิบัติการ โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนได้มีการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549
ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 และ
วันที่ 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’s portfolio of real estate comprises of residential townhouses, commercial buildings and condominiums,
located primarily within the greater Bangkok Metropolitan area.
Townhouses: The Company targets the middle-income range market and those who prefer a residence with sufficient
living space in a suburban location. One successfully completed project is Baan Naowarat (Rattanathibet-Bang Bua Thong) in
the Nonthaburi Province which encompasses an area of 7 Rai, 3 Ngan and 97 square wah. A total of 100 units have been
constructed with 30 percent already reserved or purchased.
Commercial buildings: The Company targets the middle-income range market that prefers commercial locations
bordering the metropolitan area. One successfully completed project is Asia Commercial 1, located in Bang Bua Thong District,
Nonthaburi Province encompassing an area of 799 square wah. There are now a total of 39 successfully completed units for
sale, of which, 54 percent have already been reserved or purchased.  Another commercial building project currently under
construction is Asia Commercial 2, located in the Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province encompassing an area of 688
square wah and comprising of 25 units.  This project is presently 70 percent completed and is presently accepting reservations
from interested parties.
Condominiums: Target customers are the middle-income to high-income market segment that require compact,
functional and modern housing containing efficient utilization of space. Convenient transportation options are also a primary
factors for these target customers. One company project which is currently under construction The Plenary located in the Klong
Sarn District of Bangkok. The project covers an area of 627 square wah and comprises of 163 units. Construction is presently
50 percent completed and is expected to begin accepting reservations in 2008.
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 Patana 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 200 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 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. 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 2548-2550 มีรายละเอียดดังนี้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
		

รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบำบัด
และกำจัดกากอุตสาหกรรม 
แยกเป็น
ศูนย์มาบตาพุด
ศูนย์แสมดำ
รายได้จากการขายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่นๆ

รวม

ดำเนิน
การโดย

(หน่วย : พันบาท)

%
2550		
2549		
2548	
การถือหุ้น		
%		
%		
%
รายได้		
รายได้		
รายได้
ของบริษัทฯ

GENCO
GENCO
GENCO

-

325,517
112,349
44,861

58.1
20.1
8.0

283,176
106,844
26,063

66.2
25.0
6.1

273,962
127,627
9,965

61.3
28.6
2.2

GENCO
AP
GE
IWMA
GL
GLAB

99.99
99.99
99.99
99.99
99.9

71,291
3,076
2,647
36
5
559,782

12.7
0.6
0.5
100.0

7,693
654
2,916
26
59
55
472,486

1.8
0.2
0.7
100.0

28,443
6,137
458
2
13
51
446,658

6.4
1.4
0.1
100.0

จำแนกประเภทของรายได้ตามกลุ่มธุรกิจในปี 2550
(หน่วย : พันบาท)

รายได้อื่นๆ 77,055
  รายได้จากการขายในธุรกิจ
อังสังหาริมทรัพย์ 44,861

รายได้ค่าบริการ
จากศูนย์มาบตาพุด 325,517
รายได้ค่าบริการ
จากศูนย์แสมดำ 112,349
หมายเหตุ GENCO
AP
GE
IWMA
GL
GLAB
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หมายถึง บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
หมายถึง บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด  
หมายถึง บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
หมายถึง บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด 
หมายถึง บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด  
หมายถึง บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด
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Income Structure from the Operation of the Company and Subsidiaries for the years 2005-2007 as follows :
(Unit : Thousand Baht)

			
2007
2006
2005
Product Line/
Operated % of shares						
Type of Business
by held by the Income		%
Income		%
Income
Company
			
Revenue from Service-Industrial
Waste Treatment Service
Map Ta Phut Waste Treatment
Facilities (MTP)
Samaedum Waste Treatment
Facilities (SMD)

%

GENCO

-

325,517

58.1

283,176

66.2

273,962

61.3

GENCO

-

112,349

20.1

106,844

25.0

127,627

28.6

Revenue from Sales-Real Estate
Development Business

GENCO

-

44,861

8.0

26,063

6.1

9,965

2.2

Other Income

GENCO
AP
GE
IWMA
GL
GLAB

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

71,291
3,076
2,647
36
5
-

12.7
0.6
0.5
-

7,693
654
2,916
26
59
55

1.8
0.2
0.7
-

28,443
6,137
458
2
13
51

6.4
1.4
0.1
-

559,782

100.0

427,486

100.0

446,658

100.0

Total			

CLASSICFIELD BY TYPE OF SERVICE INCOME FOR THE YEAR 2007
(Unit : Thousand Baht)

Other 77,055
  Revenue from Sales-Real Estate
Development Business 44,861

Revenue from Service
Map Ta Phut Waste
Treatment Facilities (MTP)
325,517

Note:

GENCO
AP
GE
IWMA
GL
GLAB

Revenue from Service
Samaedum Waste
Treatment Facilities
(SMD) 112,349

: General Environmental Conservation Public Company Limited
:  Asia Patana Land Co., Ltd.
: Genco Engineering Co., Ltd.
: Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
: General Logistics Co., Ltd.
: General Laboratory Co., Ltd.
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การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2551
Industrial Analysis and Trends for 2008

ในปี 2550 กากของเสียอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการโรงงานยื่นขออนุญาตเพื่อส่งเข้ามาบำบัดและกำจัดในระบบอย่างถูกต้อง
ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น เห็นได้จากสถิติปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2550 มีปริมาณ
ของเสียอันตราย เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง 1.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.86 จากปี 2549 ในขณะที่ของเสียไม่อันตราย เข้าสู่
ระบบการจัดการอย่างถูกต้องถึง 12.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.28 จากปี 2549 
หน่วย : ล้านตัน
ประเภท

กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
กากของเสียไม่อันตรายจากอุตสาหกรรม
รวม
ที่มา:

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

1.92
12.65
14.57

1.78
10.43
12.21

1.03
10.03
11.06

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้สาเหตุหลักของปริมาณกากที่เพิ่มขึ้น มาจากการที่ภาครัฐได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลโรงงานมิให้มีการ
ประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศ
ฉบับใหม่ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2549 เป็นต้นมา มีบทลงโทษ
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการนำกากอุตสาหกรรมไปกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในอัตราสูงสุดถึงสองแสนบาท ส่งผลให้
ผู้ประกอบการโรงงานมีความตื่นตัวในเรื่องการกำจัดของเสีย   
สำหรับในปี 2550 บริษทั ฯ ได้ให้บริการกำจัดกากของเสียอันตรายและไม่อนั ตรายจากโรงงานทัว่ ประเทศรวมทัง้ สิน้ 118,941 ตัน
แยกเป็นของเสียอันตรายประมาณ 112,602 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายในปี 2550 ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมได้ทำสำรวจไว้ 
การที่ภาครัฐยังคงเข้มงวดกับผู้ประกอบการโรงงานให้ส่งกากของเสียมากำจัดอย่างถูกวิธีกับผู้ประกอบการที่ให้บริการกำจัด
กากที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากทางราชการ ส่งผลให้แนวโน้มในปี 2551 บริษัทฯ คาดว่าปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่เข้ามากำจัด
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การที่ภาครัฐกำลังพิจารณาจัดทำราคากลางของการบำบัดและกำจัดกากของเสีย และการพิจารณา
ผลักดันให้ผู้ประกอบการกำจัดกากของเสียต้องมีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานการกำจัดกากให้อยู่ในระดับ
เดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ให้บริการที่มีธุรกิจขนาดเล็กกว่าจะทำการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานลูกค้า ทำให้คุณภาพในการ
ดำเนินงานรวมถึงการบริการต่างๆ จะต่ำลงกว่ามาตรฐานมาก ดังนั้นหากมีการพิจารณาออกมาตรการดังกล่าวจะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบ
การที่ให้บริการกำจัดกากของเสียซึ่งไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถดำเนินการในธุรกิจประเภทนี้ต่อไปได้ และเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ซึ่งให้
บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล จะสามารถขยายฐานการตลาด และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น
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In 2007 the volume of the industrial waste produced by industrial estates,    both  hazardous and non- hazardous,   had
increased.  Furthermore it was mandatory for factories to apply for permits to legitimately treat and dispose of waste products.  
According to statistical evidence of waste output it was obvious that the volumes of hazardous and non- hazardous waste
increased significantly during the year.  In 2007 the volume of hazardous waste which was legitimately treated was 1.92 million
tons which translates into an increase of 7.86 percent from the previous year.  In addition the volume of non- hazardous waste
which was legitimately treated was 12.65 million tons which meant an increase of 21.28 percent from the previous year.
Units: million tons

Category

2007

2006

2005

Hazardous industrial waste

1.92

1.78

1.03

Non-hazardous industrial waste

12.65

10.43

10.03

Total

14.57

12.21

11.06

Source: Factory Cluster Bureaub, Department of Industrial Works
The primary reason for this legislation was the government’s new pro-active approach concerning the importance of
regulatory monitoring of industrial factories to promote environmental awareness and goodwill with the general public. The
Department of Industrial Works and the Ministry of Industry; therefore,  issued a new Ministerial Notification concerning the
treatment of waste or used materials for 2005, which was enforced as of 26 April 2006 onwards. This new legislation announced
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.
Below is the statistical evidence of hazardous and non- hazardous industrial waste entering the legitimate treatment
system: the figures indicated an increase for 2007 of 118,941 tons which can be fractionalized into 112,602 tons of hazardous
waste or 5.86 percent in comparison to volume of waste in 2007, according to the Department of Industrial Works.
If trends for the industry in 2008 prove to be correct the government sector will continue to enforce strict policies
with industrial factories and encourage these facilities to meet international standards for environmental management.  Thus
the volume of industrial waste entering the legitimate collection system will continue escalating and the industry for industrial
waste treatment will have the opportunity to grow.  In addition the government sector has been discussing the terms of setting a
standard price for legitimate waste treatment and establishing a third party monitoring system in order to stabilize the standards
of the waste industry and to discourage price wars of smaller recycling factories which causes the quality and service of waste
treatment to fall below international standards.  This will disable operations of substandard recycling factories and will stimulate
the growth of those recycling factories which meet international standards.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิคและการดำเนินงานในธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจการให้บริการกำจัดกากของเสีย ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับกาก
ของเสียจากโรงงานของลูกค้าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดกากของเสียไปจนถึงการกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย หากการดำเนินงานมีข้อบกพร่อง 

อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิง่ แวดล้อม อาจเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชน นอกจากนี้ ศูนย์มาบตาพุด
และศูนย์แสมดำ ซึ่งให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ดังนั้นสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์ทั้งสองแห่งอาจ
ได้รับผลจากกระบวนการบำบัดของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ ถูกร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือในกรณีที่รุนแรงที่สุด คือ
บริษัทฯ จะต้องหยุดการให้บริการจนกว่าจะได้แก้ไขเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 
1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ยึดมั่นและปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และระบบการ
บริหารคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งทั้งศูนย์มาบตาพุดและ
ศูนย์แสมดำได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบัน TUV NORD และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ใน
ขณะเดียวกันศูนย์แสมดำยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัน TUV NORD 
4) กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว
5) จัดตัง้ กองทุนคุม้ ครองความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อันเนือ่ งจากการดำเนินงานของบริษทั ฯ
6) บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกลได้รู้จักบริษัทฯ และเข้าใจกระบวนการบำบัดกากของเสียของบริษัทฯ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง
ของบริษัทฯ แล้ว ถือได้ว่าบริษัทฯ ได้เปรียบกว่าคู่แข่งหลายประการ ได้แก่
1) บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบำบัดและกำจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101,
105 และ106 ซึ่งสามารถให้บริการด้านการกำจัดกากของเสียให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
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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.
The Map Ta Phut and the Samaedum Facilities have been awarded ISO 14001 standard certification from TUV NORD Institution.
Both plants have also received the OHSAS 18001 safety management certification for hygiene and the environment from the
ISO Certification Institute. In addition the Samaedum Facility was also granted the ISO 9001 quality management standard
certification from TUV NORD Institution.
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

6)

the Company has educated the communities in adjacent areas, while also providing consistent support. Moreover,

actions.
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
Presently, the several compaines have received the certification of business operation in industrial waste treatment and
disposal. However, if consider of strength, the Company has 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.
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2) บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณา
การส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
3) บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริกา
4) บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้ามาเป็นสถาบันในด้านบริหารสิ่ง
แวดล้อม
5) บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
6) บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
7) ลูกค้าให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจในเรื่องการกำจัดและบำบัดกากของเสีย 

ปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมของบริษัทฯ เพื่อขยายฐานรายได้ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร แต่ธุรกิจจัดสรรบ้านและ
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องติดตามภาวะตลาดบ้านจัดสรรและทิศทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่อยู่อาศัยราคาถูกเพื่อรองรับตลาดล่างเป็นหลัก แต่ด้วยคุณภาพและการให้ความ
สำคัญด้านบริการเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะทำให้การดำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ต่อไป
ความเสี่ยงจากวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา

มีหลายปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น แต่ปัจจัยหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้
ค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาวะขาดแคลนเหล็กก็จะทำให้ราคาเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เมื่อต้นทุนสูงขึ้น ถ้า
บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มได้ จะทำให้กำไรของการขายลดลง แต่ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่บริษัทฯ จะ
เป็นการจ้างเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา ดังนั้นหากมีการปรับขึ้นราคาวัสดุจึงไม่เป็นภาระแก่บริษัทฯ มากนัก แต่อาจมีบางรายการที่
บริษัทฯ ต้องสั่งซื้อวัสดุเอง บริษัทฯ จะทำการซื้อขายวัสดุล่วงหน้า โดยคำนวณปริมาณที่จะใช้ทั้งปีและทำข้อตกลงไว้ก่อน หากเกิด
ปัญหาวัสดุปรับขึ้นราคา บริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบน้อยลง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง

ระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันยังเป็นระบบที่ใช้แรงงาน ในบางสถานการณ์จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึ้นโดย
เฉพาะแรงงานฝีมือดี ทำให้ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างเหมาก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น กระทบถึงต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีปัญหาเรื่อง
การก่อสร้างล่าช้า
บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขโดยการใช้ผู้รับเหมาซึ่งมีแรงงานประจำของตนเอง ประกอบกับโครงการของบริษัทฯ บางส่วนเป็นการ
จัดซื้อโครงสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาทำการปรับปรุง จึงยังไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากนัก

ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการที่
บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
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2)

The Company has received ISO 9001, ISO 4001 and TIS & OHSAS 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 Factors from operational 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. Nonetheless, the residential housing market is currently characterised by intense competition.
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.
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 projects 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 overliquidity, interest rates continue to remain low.
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อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผล
กระทบหรือมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีสัญญาที่จะสามารถชำระหนี้
ก่อนกำหนดได้อีกด้วย
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และจำกัดการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ มูลค่าสูงสุด
ของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มี
การติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น จำเป็นต้องช่วย
เหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน
บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอ จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบริษัทฯ คาดว่า บริษัทย่อย
จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในไม่ช้านี้ โดยการลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมบริการของ
บริษัทฯ ในอนาคต
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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

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550)
ผู้ถือหุ้น

1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กลุ่มวิภูศิริ
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ 26,762,200
นายปิยวิทย์
วิภูศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ   24,726,900    
3. นายไพบูลย์
อินทร์ขาว
4. นายวีระพล
เลศะวานิช
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6. นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล
7. นายอุทัย
โอภาสพงศ์กาล
8. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. นายชัชวาล
ศิริวัชรไพบูลย์
10. นางนงเยาว์
มพัทธนารักษ์

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

150,000,000

16.67

51,489,100
46,473,100
36,211,500
31,676,500
22,500,000
21,600,000
15,000,000
15,000,000
13,000,000

5.72
5.16
4.02
3.52
2.50
2.40
1.67
1.67
1.44

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ดร.ดำริ 

สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และนายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษทั ฯ และกลุม่ วิภศู ริ ิ ได้จดั ส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้แก่ นายปิยวิทย์ วิภูศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ นายเดชพล วิภูศิริ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดส่งตัวแทน 1 ท่าน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ดร.สมาน ตั้งทองทวี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหัก
ภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ 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 5 April 2007 (the most recent date of the close of the share registrar
for the purpose of the 2007 Annual Meeting of Ordinary Shareholders) are presented as follows.

Shareholder

No. of shares held

1. Ministry of Industry

Percent

150,000,000

16.67

51,489,100

5.72

2. The Wipoosiri  group
Mr. Chanwit

Wipoosiri

holds

26,762,200 shares

Mr. Piyawit

Wipoosiri

holds

24,726,900 shares

3. Mr. Paiboon

Inkhow    

46,473,100

5.16

4. Mr. Weeraporn

Sesawanit

36,211,500

4.02

5. Thai NVDR Co.,Ltd.

31,676,500

3.52

6. Mr. Nutthapong Panruttanamongkong

22,500,000

2.50

7. Mr. Uthai

21,600,000

2.40

8. The Industrial Estate Authority of Thailand

15,000,000

1.67

9. Mr. Chatchaworn Siriwatcharapiboon

15,000,000

1.67

13,000,000

1.44

10. Mrs. Nongyow

Opartpongkan

Mahatthanaluk

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, Director-General 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. Piyawit Wipoosiri, who currently serves as a Director, Executive Committee and
Deputy Managing Director; 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 in the Company’s financial statement. 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	
โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบัน
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) นายรณชัย
ตันตระกูล
กรรมการ
8) นายเดชพล
วิภูศิริ
กรรมการ
9) ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
10) นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
หมายเหตุ * กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายรัชดา สิงคาลวณิช นายรณชัย ตันตระกูล ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
นายปิยวิทย์ วิภูศิริ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคล
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
(4) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
(5) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
(6) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนน
เสียงชี้ขาด
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Management Structure
The management structure of General Environmental Conservation Public Company Limited comprises the Board of Directors
of the Company, the Audit Committee, the Executive Committee and the Nomination and Remuneration Sub-Committee. Each respective
Committee and Sub-Committee has the duties and responsibilities as detailed below.

The Board of Directors of the Company
In accordance with the Ministry of Commerce certification dated 18 January 2008, the Board of Directors of the Company
comprises 10 members. Of this number, 4 are Independent Directors, 2 Directors also serve as Executives, while 4 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. Ronnachai

Tantragoon

Director

8. Mr. Detpon

Viphusiri

Director

9. Dr. Somyot

Sangsuwan

Director  (also Executive)

Wipoosiri

Director (also Executive)

10. Mr. Piyawit

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. Ronnachai Tantragoon,
Dr. Somyot Sangsuwan and Mr. Piyawit Wipoosiri. 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
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3) ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน
กรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
4) ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ให้
ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5) กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือที่
ประชุมลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
6) หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจโดยรวม
ของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจ่ี ะเป็นประโยชน์ตอ่ การดำเนินธุรกิจ ให้ความสนใจ
ในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่
รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้
8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2546 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2546 และครัง้ ที่ 5/2546 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และ
ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของ
ตำแหน่ ง กรรมการบริ ษ ั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการซึ ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และมี ค ุ ณ สมบั ต ิ เหมาะสมตามข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) นายอังคณี
วรทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
กรรมการตรวจสอบ
3) ดร.สมาน
ตั้งทองทวี
กรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) กำกับดูแล สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4) กำกับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

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.
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 on15 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 Director
3) Dr. Samarn
Thangtongtawi
Audit 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) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และในการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น

คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 และครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547
และครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรง
ตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1) นายรณชัย ตันตระกูล
กรรมการบริหาร
2) นายเดชพล วิภูศิริ
กรรมการบริหาร
3) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริหาร
4) นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
กรรมการบริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการนำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไปปฏิบัติ เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารอย่างใกล้ชดิ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการจัดการ
5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548
ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระ
ของตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1) นายอังคณี วรทรัพย์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) พลอากาศเอก ณพฤษภ์  มัณฑะจิตร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) ดร.สมาน
ตั้งทองทวี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  
โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ   
2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมา
จากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
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. 12/2004 held on 15 December
2004; and Meeting No. 1/2008 held on 17 January 2008 passed a resolution to establish the Executive Committee with members
appointed from the Board of Directors. The period of terms for Executive Directors was to be the same as the terms for Company
Directors. The Executive Committee currently comprises the following members:
1) Mr. Ronnachai

Tantragoon

Executive Director

2) Mr. Detpon

Viphusiri

Executive Director

3) Dr. Somyot

Sangsuwan

Executive Director

4) Mr. Piyawit

Wipoosiri

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. The period of terms for Sub-Committee Directors was to be the same as the terms for
Company Directors. The Nomination and Remuneration Sub-Committee currently comprise the following members:
1) Mr. Angkhani

Vorasaph

Chairman of the Nomination and Remuneration Sub-Committee

2) Air Chief Marshal Nappres Mandachitra

Nomination and Remuneration Director

3) Dr. Samarn

Nomination and Remuneration Director

Thangtongtawi

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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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะ
กรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษา 3 ท่านได้แก่
1) นายเมธี
เอื้ออภิญญกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
2) นายโฆสิต
สุวินิจจิต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
3) นายอัศวิน
วิภูศิริ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และ
นำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน คณะผู้บริหารประกอบด้วย
1) ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2) นายปิยวิทย์
วิภูศิริ
รองกรรมการผู้จัดการ
3) นายธีรโชค
มุขดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4) นางสาวจิราภา สมใจเจริญ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ
5) นายสมบัติ
ปิยะสัจจบูลย์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด
หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือก สรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และมีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ เช่น จริยธรรม
ดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ 
โดยขั้นตอนเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทนจะนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรง
ตำแหน่งแทน
2) การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ำกว่าผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่าน ในปี 2550 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,745,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนในรูปของ
เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปโบนัสของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกกำหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบ
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึ่งในปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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Advisor to the Board of Directors
The Board of Directors has appointed an Advisory Committee to the Board, for the providing advice and recommendations
to the Board in various areas relating to the Company’s operations. The Company currently has 3 Advisors:
1) Mr. Metee

Auapinyakul

Advisor to the Board of Directors

2) Mr. Kosit

Suvinijjit

Advisor to the Board of Directors

3) Mr. Asawin

Wipoosiri

Advisor to the Board of Directors

Management
The Executive Committee 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. Management Team currently
comprises the following members:
1) Dr. Somyot

Sangsuwan

Managing Director

2) Mr. Piyawit

Wipoosiri

Deputy Managing Director

3) Mr. Theerachok

Mookdee

Assistant Managing Director

4) Ms. Jirapa

Somjicharoen

General Manager, Samaedum Office

5) Mr. Sombat

Piyasachaboon

General Manager, Map Ta Phut Office

Note – Management refers to the 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 Sub-Committee

has the duty to recruit and select persons with the qualifications as specified by the Public Companies Act. These qualities
include the appropriate knowledge, skills and experience that will benefit 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 Executive Committee 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
(1) Directors’ remuneration
In the year 2007 the remuneration fee for the 12 directors totaled 2,745,000 baht.  This total included

remuneration fees for attendance of meetings, bonuses for company directors and subcommittees which included the audit
committee and the executive committee. The consideration of remuneration for Directors and Executives is carefully screened
and reviewed by the Nomination and Remuneration Sub-Committee, to ensure that the appropriate criteria are satisfied. Such
deliberation includes comparisons and cross references with various same-industry variables. During the annual shareholder’s
meeting held on April 26, 2007 approval concerning remuneration of directors anf executives was as follows:
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เบี้ยประชุมกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000  บาท/เดือน 
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 15,000  บาท/เดือน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา 
ประธานที่ปรึกษา  20,000  บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษา ท่านละ 15,000  บาท/ครั้ง
		 • คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000  บาท/ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร  กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร 15,000  บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ 10,000  บาท/ครั้ง
		 โบนัสกรรมการ
			 อนุมตั ใิ นวงเงินรวมทัง้ สิน้ 731,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2550 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้
		
รายชื่อกรรมการ
		

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

ดร.ดำริ
นายรัชดา
นายอังคณี
พล.อ.อ.ณพฤษภ์
ดร.สมาน
นายธีระศักดิ์
นายเดชพล
นายอัศวิน
นายวันชัย
ดร.สมยศ
นายเมธี
นายโฆสิต

หมายเหตุ

สุโขธนัง
สิงคาลวณิช
วรทรัพย์
มัณฑะจิตร
ตั้งทองทวี
กาญจนศักดิ์ชัย
วิภูศิริ
วิภูศิริ 1
ผโลทัยถเกิง 2
แสงสุวรรณ
เอื้ออภิญญกุล 3
สุวินิจจิต3

กรรมการ
บริษัทฯ

240,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
กรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ
บริหาร		

75,000
30,000
50,000
120,000
180,000
80,000
120,000

120,000
90,000

โบนัส
(บาท)

รวม
(บาท)

45,300
33,700
47,200
44,950
44,950
33,700
99,000
116,800
99,000
99,000
33,700
33,700

285,300
213,700
302,200
254,950
274,950
213,700
399,000
476,800
359,000
399,000
153,700
123,700

อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550
อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551
3
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
1
2

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด และผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ ในปี 2550 จำนวน 6 ท่าน เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 9,010,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
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Meeting Allowance
•

The Board of Directors received a monthly fee
The Chairman of the Board of Directors 20,000 Baht/month
The Director per person 15,000 Baht/month

•

Advisor to the Board of Directors received fees in accordance to the number of attendance time.
Chairman of the Advisor 20,000 Baht/time.
Advisor per person 15,000 Baht/time.

•

The Audit Committee received fees in accordance to the number of attendance time.
The Chairman of the Audit Committee 15,000 Baht/time.
The Audit Director per person 10,000 Baht/time.

•

The Executive Committee received fees in accordance to the number of attendance time.
The Chairman of the Executive Committee 15,000 Baht/time.
The Executive Director per person 10,000 Baht/time.

Bonuses for Directors
The bonus to Directors was approved within amount of 731,000 Baht by assigning the Board of Director to make
allotment as deemed appropriate.  
Summary of Remuneration Fees of individual Directors for the year 2007.

Name of Company Director
		

Board of
Directors

Meeting Allowance (Baht)
Audit
Executive
Advisor
Committee Committee

Bonus
(Baht)

Total
(Baht)

1. Mr. Damri

Sukhotanang

240,000

45,300

285,300

2. Mr. Rachada

Singalavanija

180,000

33,700

213,700

3. Mr. Angkhani

Vorasaph

180,000

75,000

47,200

302,200

180,000

30,000

44,950

254,950

50,000

44,950

274,950

33,700

213,700

4. Air Chief Marshal Nappres
Mandachitra
5. Dr. Samarn

Thangtongtawi

180,000

6. Mr. Theerasak

Kanjanasakchai

180,000

7. Mr. Detpon

Viphusiri

180,000

120,000

99,000

399,000

8. Mr. Asawin

Wipoosiri 1

180,000

180,000

116,800

476,800

9. Mr. Wanchai

Palotaitakerng 2

180,000

80,000

99,000

359,000

10. Dr. Somyot

Sangsuwan

180,000

120,000

99,000

399,000

11. Mr. Metee

Auapinyakul 3

120,000

33,700

153,700

12. Mr. Kosit

Suvinijjit 3

90,000

33,700

123,700

Note:

A former director resigned from his position on 21 December 2007.

1

A former director resigned from his position on 8 January 2008.

2

A advisor to the board of directors

3

(2) 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 2007, for a total of 6 persons, amounted to 9,010,000 Baht. This amount does not include remuneration of the
Accounting and Finance Manager.
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อ
กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างให้
องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรือ่ งของสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้อนุมตั ใิ ช้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยมุง่ เน้นให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เปรียบเสมือน
เป็นเจ้าของกิจการได้มโี อกาสรับรูผ้ ลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ถือเป็น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำคัญทีจ่ ะจัดการประชุมให้มคี วามโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกำหนดค่าจ้างผูส้ อบบัญชี สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ในด้านวัน เวลา สถานทีป่ ระชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัทฯ จะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อ
ทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว
ในปี 2550 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ หนึง่ ครัง้ คือ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน
2550 โดยบริษทั ฯ มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯ ได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.genco.co.th และยังได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรือ่ งคำบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน 
นอกจากนีใ้ นหนังสือเชิญประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ นำเอกสารหลักฐานทีจ่ ำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ รักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุมแทนได้เลือกที่
จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และบริษทั ฯ ได้จดั พิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ การใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ใน
ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถาม
และให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน และในส่วนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ได้ทำอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึง่
การออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ จะนับ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพเิ ศษทีก่ ำหนดให้ถอื คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บันทึกมติที่
ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุม และมี
การบันทึกคำถาม คำชีแ้ จง และความคิดเห็นของทีป่ ระชุมไว้อย่างครบถ้วนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งให้แก่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ และนำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับรองในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวถัดไป
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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 organization with a structure, systems, management process and operations that is focused on
efficiency. Details of activities in this regard are provided as follows.

Rights and equality of shareholders
The Company accords a high priority to the rights and equality of shareholders which was already approved in written
document as of 18 October 2007, 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 organize Shareholder Meetings
that are transparent, fair and of benefit to stakeholders, as well as other concerned parties. Consequently, information disclosures
are widely and readily available to all shareholders, without prejudice. All shareholders have the right to attend Shareholder
Meetings, as well as the right to appoint proxies to attend Meetings and vote on their behalf to appoint or remove Directors;
the right to vote for appointment of auditors and determination of audit fees; and the right to vote for changes to significant
corporate policies. 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 2007, the Company held one Shareholders’ Meeting, which was the 2007 Annual General Meeting of Shareholder,
on 26 April 2007. The Company gives the right to Thailand Securities Depository Co., Ltd. to forward 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 were to published in a Thai daily news journal for at least 3 consecutive days and were to display necessary information
on the company website www.genco.co.th.
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 will prepare
the registration table with staffs to provide service for shareholders and also those on behalf.  Therefore the Company allows
shareholders to register for attendance at the meeting at least 1 hour prior to commencing the Meeting.  The company also
provides vote form for every meeting for shareholders to use their right.
Before the Meeting, the Secretary of the Board clarifies the method for casting votes and counting votes prior to the
commencement of the Meeting. 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.
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.
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การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งที่ผ่านมา มีวาระการประชุมที่สำคัญหลักๆ ได้แก่
• อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ: บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยได้ให้รายละเอียด
ประวัติกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
• อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน
เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
• อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้แก่ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  
นอกจากนีก้ ารให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทัว่ ถึงและมีสว่ นร่วม
ในการประชุม จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมไว้ดังนี้
• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
• มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น
• ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
สำหรับเนื้อหาและขั้นตอนการพิจารณาการเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการ บริษัทฯ ได้อธิบาย
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.genco.co.th อย่างไรก็ดีในปี 2550 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอเพิ่ม
ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด
และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีความเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันกรรมการ ผู้
บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเน้นการบริหารงานและ/หรือ
ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หมายรวมถึง
• การไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
• ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิดและเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ
• กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
• ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
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This is recorded in writing for each agenda in the Minutes of the Meeting, which also records queries, clarifications and opinions
of the Meeting in full. Shareholders may subsequently review these Minutes for reference.  The Minutes of the Meeting and
voting for each agenda was duly recorded. This was submitted to the relevant unit within 14 days of the Shareholders’ Meeting
and will be proposed for shareholders’ certification at the next Shareholders’ Meeting.
The previous General Meeting of Shareholders contained the following significant agenda:
•

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

•

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.

•

Remuneration for Directors: the Company presented the details of the proposed remuneration, according to
the conditions as screened by the Nomination and Remuneration Committee.

Equality of treatment to shareholders
The Company treated all shareholders equally, if any of the shareholders are not able to attend the meeting personally;
The Company requested that a proxy form must be presented to be able to transfer their proxy rights to any particular individual,
or any Independent Director, to attend the Meeting on their behalf.
As for the Minority shareholder’s right, they would be provided with sufficient information necessary for consideration
and attendance of the meeting.  Therefore we would like to inform our shareholders about our policy which gives an opportunity
for shareholders to form an additional Shareholder’s meeting and to nominate in advance a qualified candidate for new Director
Submission before the next Shareholder’s meeting.  The qualifications of the shareholders who have the rights to form an
additional Shareholder’s Meeting and are qualified to be candidates for new Director are stated below:
•

Must be shareholders of the company (could be one shareholder or many shareholders put together).

•

Must possess a minimum of 30,000,0000 shares.

•

Also must maintain previous status above, not less than 1 year and must have these qualifications on the day
that the Shareholder’s Meeting rules are discusses or on the day of the nomination to select the members on the
Board Committee.

For sufficient information and the procedures in forming additional Shareholder’s Meeting or to propose a qualified
candidate for new Director, the company will clarify and display it on the company’s website www.genco.co.th.  However in
2007, there were not any shareholder proposes for any additional Shareholder’s Meeting or candidate for new Director.
According to the meeting No. 10/2007 held on 18 October 2007, the committee had approved in written document the
issues of Business Ethic and Inside Information Control.  This is in order to treat our shareholders equally and prevent our employees
or executives in using any inside information for their personal benefit.  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 and/or contract.
•

Consequently this included Directors and employees of the company in able to seek for any benefit directly or
indirectly

•

Moreover the company will not allow any information or sufficient facts that are not ready to be revealed to the
public to affect the price of the stock that is currently trading or for personal benefit from trading the stock.

•

Furthermore, no individuals are allowed to use company’s inside information for personal benefit nor may they
reveal such information to the public even after they retire from the position.

•

For Directors, they are not permitted to be Director of competitor’s companies or have any kind of benefit from
being a competitor with our company directly or indirectly.

•

No extra benefit from signing a contract with our company.
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ
และได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการ
ให้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการทำสัญญา 
คู่ค้า : บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ 

ที่จำเป็น
คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี 
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ๆ พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ 
พนักงาน :  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศ
หญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และประกันชีวิต และยังมี
การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม
สังคม : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะได้อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่
ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อบทบาทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง
จิตสำนึกให้แก่เยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียน
วัดแสมดำ ในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน และโครงการพัฒนา
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์น้อยป่าชายเลน โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่ให้คงสภาพอยู่ เพื่อให้เยาวชน
ได้ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนละแวกใกล้เคียงที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทฯ มีการออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในรอบๆ พื้นที่โรงงานทุกๆ 4 เดือน โดยคณะแพทย์ที่มาให้
ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ
และชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่
ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเปิดเผยอย่างถูก
ต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง โปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีสำนักกรรมการ
ผู้จัดการเป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมี
ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบ 56-1 งบการเงิน มติสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และ
ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข้อมูลที่มี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์
รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด
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Rights of parties with interests in the Company
The Company recognizes 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.
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.
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.
Competitors: the rules for fair competition are strictly observed.
Creditors: the Company complies with the lending conditions specified in its agreements and observes its obligations
to business creditors.
Employees: the importance of employees at every level of the organization is emphasized, 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.
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 emphasizes 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.

Transparency and Information Disclosure
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 Managing Director 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.
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.
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 is 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.
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวนนโยบายสำคัญ กำกับดูแลให้บริษทั ฯ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความ
มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถ่วงดุลของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และเพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียง 2 ท่าน องค์ประกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ประชุม กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน 
สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและทนายความที่ให้บริการแก่บริษัทฯ และพ้นจาก
ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว มากกว่า 1 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความ
เป็นอิสระ
4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่หนึ่งที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น 
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะทำการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีต่อไปตลอดทั้งปีให้กรรมการทุกท่านได้ทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปกติเป็นประจำทุก
เดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไป
ยังกรรมการเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีการจด
บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วพร้อมให้
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
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Responsibility of Board of Directors
With its vital role of leading the organization on the path to success, the Board of Directors of the Company is charged
with overseeing the formulation, approval and review of key policies; the corporate vision, mission and financial goals; the budget
and strategic planning. The Board guides the Company to ensure observance with the laws and regulations of relevant official
agencies, as well as the resolutions of Shareholder Meetings. The Board of Directors remains mindful of optimizing interest
for the Company with honesty, integrity and business ethics. Board of Directors has established specialized sub-committees in
order to oversee and screen tasks for each aspect of operations, thereby allowing shareholders to remain assured the Company
exercises prudence in conducting its activities.

Sub-Committees
The Board of Directors Each sub-committee has a clearly defined scope, duties, as well as responsibilities and reports
to the Board of Directors. The sub-committees comprise:
•

The Audit Committee

•

The Executive Committee

•

The Nomination and Remuneration Sub-Committee

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 8 non-Executive Directors and
only 2 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.

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 Shareholders Structure.

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 categorized. 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.
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ในปี 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความ
จำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
				
การประชุม
		
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะอนุ
รายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ
ตรวจสอบ
บริหาร
กรรมการ
					
สรรหาและกำหนด
					
ค่าตอบแทน

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

ดร.ดำริ  สุโขธนัง
นายรัชดา  สิงคาลวณิช
นายอังคณี  วรทรัพย์
พล.อ.อ.ณพฤษภ์  มัณฑะจิตร
ดร.สมาน  ตั้งทองทวี
นายธีระศักดิ์  กาญจนศักดิ์ชัย
นายเดชพล  วิภูศิริ
นายอัศวิน  วิภูศิริ
นายวันชัย  ผโลทัยถเกิง
ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ

12/12
10/12
9/12
10/12
11/12
7/12
11/12
11/12
12/12
12/12

5/5
3/5
5/5

1/1
1/1
1/1
12/12
12/12
8/12
12/12

ผู้ถือหุ้น
สามัญ
ประจำปี
2550

เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

ทั้งนี้ จำนวนและตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของการ
ลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอำนาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการ
บริหารงาน
นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
บริษัทฯ จึงมิได้จำกัดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ หรือการจำกัดอายุเกษียณของแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการ
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ใิ นขัน้ สุดท้าย ทัง้ นีห้ ากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนของกรรมการนี้
เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้นำเสนอไว้แล้วตามรายละเอียดใน
หัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารหน้า 48
การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
โดยในปี 2550 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั วิ า่ จ้าง บริษทั อาร์พเี จเอ็ม โค้ชชิง้ จำกัด เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ทำหน้าที่
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจะมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานซึ่งทำ
ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต จึงมีภาระร่วม
กันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษัทฯ
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In 2007, a total of 12 Board of Directors’ Meetings were convened, with sub-committee meetings held as required.
The attendance of each Director is summarized as follows.  
			
Meeting
		
Board of
Audit
Executive
Name of Director
Directors
Committee
Committee
					
					

Nomination
2007 AGM
and
of
Remuneration Shareholders
Committee		

1.

Dr. Damri  Sukhotanang

12/12

In attendance

2.

Mr. Rachada  Singalavanija

10/12

In attendance

3.

Mr. Angkhani  Vorasaph

9/12

5/5

1/1

4.

ACM Nappres  Mandachitra

10/12

3/5

1/1

In attendance

5.

Dr. Samarn  Thangtongtawi

11/12

5/5

1/1

In attendance

6.

Mr. Theerasak  Kanjanasakchai

7/12

7.

Mr. Detpon  Viphusiri

11/12

12/12

In attendance

8.

Mr. Asawin  Wipoosiri

11/12

12/12

In attendance

9.

Mr. Wanchai  Palotaitakerng

12/12

8/12

In attendance

Dr. Somyot  Sangsuwan

12/12

12/12

In attendance

10.

In attendance

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.

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
authorization, representing the final stage of the procedure. If any Director is also an employee of the Company, the remuneration
for assuming the role of Director is provided as supplemental remuneration to that normally received as an employee, which is
shown under Remuneration of Directors and Executives page 49.

Controls and internal audit
Board of Directors implements management and internal control systems that are satisfactory and effective, in order
to realize operations that are efficient and provide information that is complete and credible. Its operations defer to Company
regulations in all respects, including the economical and efficient utilization of corporate resources, while simultaneously protecting
the Company’s property. In 2007, Board of Directors approved to hire RPJM Coaching Co., Ltd. as its internal auditors. The firm
had the duty to analyze, 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.

Business ethics
Board of Directors 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.
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นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่มีการ
อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มุ่งมั่นในการให้บริการกำจัดกากของเสียตามที่กฎหมาย
กำหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้กับประชาชน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์กรอย่าง
มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันนำพาซึ่งผล
ประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การ
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม ศาสนา และการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับ
กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง การ
บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล
ภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้
1) ให้ทุกหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกุมมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
2) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
3) จัดระบบความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ
4) ข้อมูลหรือเอกสารที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้าพนักงานมีหน้าที่ปกป้อง
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้านั้นๆ  ต่อบุคคลภายนอก
5) กรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือ
เป็นความผิดและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี
บุคลากร
บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนทั้งสิ้น 258 คน ประกอบด้วย
พนักงาน

จำนวน (คน)

สำนักงานใหญ่
ศูนย์มาบตาพุด
ศูนย์แสมดำ

45
121
92
258

รวมทัง้ สิน้

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย
• เงินเดือน
49,757,139.00
บาท
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2,078,284.00
บาท
• ประกันสังคม
1,702,888.00
บาท
• ค่ารักษาพยาบาล
1,147,117.00
บาท
• ค่าเบี้ยประกันชีวิตพนักงาน
638,906.00
บาท
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิตพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษัทฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
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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 organizational 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.

Insider information controls
According to the Board of Directors’ meeting No. 10/2007 on 18 October 2007, agreement to emphasize insider
information controls 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.
1) Each department is responsible in keeping their information organizes, safe, and secure.
2) 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 unauthorized access to data.
3) Set up a security system to protect important documents and confidence files.
4) Important information is only privy to a select number of Executives as necessary, particularly with regards to
confidential internal information. In circumstances where such information must be revealed to employees, they will be informed
of the restrictions for the correct use of the information and must not reveal to outsiders.
5) In case, employees who reveal confidential corporate information to outsiders are deemed to have committed a
serious breach of discipline.

Manpower
As of 31 December 2007, the Company had a total of 258 employees, as follows.
Employees

Number (persons)

Head Office

45

Map Ta Phut Facility

121

Samaedum Facility

92

TOTAL

258

The Company had no significant change in the number of its employees, nor any significant labor disputes.
The total remuneration provided for employees as of 31 December 2007 comprise:
•

Salary

49,757,139.00

Baht

•

Employee provident fund

2,078,284.00

Baht

•

Social security

1,702,888.00

Baht

•

Medical expenses coverage

1,147,117.00

Baht

•

Employee life insurance premiums

638,906.00

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 Labor
and Social Welfare, comprising both the employer and employees. The Committee has the task of reviewing benefits for
employees.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
The Board of Directors’ Report on Responsibility for the Financial Statements

คณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินในบริษัทฯ
และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบ
ริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผล
การดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ดร. ดำริ สุโขธนัง)

ประธานกรรมการ
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(ดร. สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

The Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited is responsible for the financial
statements of the Company and its subsidiaries. The financial statements are prepared in accordance with generally accepted
accounting practices, by utilizing appropriate accounting policies, consistency and cautious discretion, and the best methods
for calculating estimates. Moreover, sufficient important information is disclosed in the notes to the financial statements.
The Board of Directors has called for the establishment and implementation of an effective internal control system,
to ensure reasonable confidence that the reporting of accounting data is accurate, comprehensive and sufficient to support
assets and to prevent malfeasance or significant misconduct or wrongdoing.
Moreover, the Board of Directors has appointed the Audit Committee, with consist of independent director and the
committee is responsible for the quality of financial statements and internal control systems, whose comments on these issues
are readily included in the Audit Committee Report in this annual report 2007.
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
2007. The corporate 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)

(Dr. Somyot Sangsuwan)

Chairman of the Board of Directors

Managing Director
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รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions

1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้
1.1 รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ ขายกากรีไซเคิลให้กับบริษัทย่อย และการใช้บริการรถขนส่งกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
1.2 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

1) บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าศูนย์แสมดำและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการดำเนินงาน 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 และได้เช่า
ศูนย์แสมดำ (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
			 ■ ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ 
มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี 
			 ■ ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี 
1.3 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทั้งนี้ได้มีการแสดงรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ข้อ ... แล้ว
แม้วา่ ในปี 2550 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยทีม่ บี คุ คลเกีย่ วโยงกัน (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ
10 และมีรายการระหว่างบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 แต่เนื่องจาก
รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที ่ ได้ ร ั บ ยกเว้ น ไม่ ถ ื อ ว่ า เป็ น รายการที ่ เ กี ่ ย วโยงกั น จึ ง ไม่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2547     
ตารางแสดงรายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี 2550 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ดังนี้
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1. Nature of related party transactions
In 2007, 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:
■

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.

■

Map Ta Phut Facility Extension, land plot number number S8-S10, covering an area of 29 Rai, 1 Ngarn and
82 square wah. The contract is for a period of 30 years (2001-2031), with 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 Item… of the Notes to the Financial Statements of this Annual Report
for the year ended 31 December 2007.
In 2007, 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.
The of related party ransaction for 2007, categorised by transaction type.
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1. รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				
บริษัท เจนโก้
• บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ
1. ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ
2. นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
บริษัท เจนเนอรอล • บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
โลจิสติกส์ จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ
1. ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ
2. นายปิยวิทย์  วิภูศิริ
		

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2549 2550

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
ซื้อวัสดุรีไซเคิล จากบริษัทฯ

4.63

5.77 เป็นการดำเนินงานตาม
ปกติธุรกิจที่มีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็น
ทางการค้าปกติ

บริษัทฯ ใช้บริการรถขนส่งกาก
ของเสียอุตสาหกรรมของ
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์
จำกัด

6.70

28.78 เป็นการดำเนินงานตาม
ปกติธุรกิจที่มีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็น
ทางการค้าปกติ

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				
กระทรวง
• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ
อุตสาหกรรม		 16.67 ของทุนจดทะเบียน
		 บริษัทฯ

• มีผู้บริหารของกระทรวง
อุตสาหกรรมดำรงตำแหน่ง
		 เป็นกรรมการบริษัทฯ
2 ท่าน คือ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
2. นายรัชดา สิงคาลวณิช
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มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2549 2550

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าศูนย์
3.39
แสมดำและให้ใช้สิทธิในการ
ดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี โดยบริษัทฯ
จะต้องชำระค่าเช่าตามที่กรม
โรงงานฯ กำหนด และค่า
ธรรมเนียมการใช้สิทธิตามอัตรา
ของกากของเสียที่ให้บริการ โดย
มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการ
ดำเนินงาน 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2549 และได้เช่าศูนย์แสมดำ 
(ส่วนขยาย) มีระยะเวลาเช่าและ
ให้ใช้สิทธิการดำเนินงาน 2 ปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมา
ได้มีการขยายอายุสัญญาเช่า
ทั้งสองฉบับออกไปอีก 10 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

3.51 เป็นการดำเนินงานตาม
ปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่
ได้ตกลงกันตามราคา
ตลาดทั่วไป และมีผล
ตอบแทนที่เป็นการค้า
ปกติ

1.

Trade transactions involving the Company’s normal business or supporting normal operations

		
		
Relationship with
Related company
Nature of transaction
the Company
				
Genco Engineering

• The Company holds 99.99 percent

Genco Engineering Co., Ltd.

Value of transaction
(million Baht)
2006
2007
4.63

5.77

Co., Ltd. 		 of registered capital in the subsidiary purchased recycled materials from
• There are 2 Directors serving in

Justification and
necessity of related
party transactions
Constitutes normal business
operations, with generally

the company

prevalent market prices and

both companies :

remuneration as per

1. Dr. Somyot Sangsuwan

normal trading practices

2. Mr. Piyawit  Wipoosiri
General Logistics
Co., Ltd.

•The Company holds 99.99 percent

The Company used transportation

6.70

28.78

of  the subsidiary’s registered capital services for recycled materials,
• There are 2 Directors serving in
both companies :

Constitutes normal business
operations, with generally

provided by General Logistics

prevalent market prices

Co., Ltd.

and remuneration as per

1. Dr. Somyot Sangsuwan

normal trading practices

2. Mr. Piyawit  Wipoosiri

2.

Transactions involving assets or services

		
		
Relationship with
Related company
Nature of transaction
the Company
				
Ministry of Industry

• Major shareholder with a 16.67

The Company has entered into a

Value of transaction
(million Baht)
2006
2007
3.39

3.51

Justification and
necessity of related
party transactions
Constitutes normal business

percent equity stake in the

contract for the rental and operation

operations, with the

Company’s registered capital

rights of the Samaedum Facility and

contract made in

an environmental Research and

accordance with generally

• 2 administrators from the MOI

serve as Directors in the Company : Development Centre in Ratchaburi

prevalent market prices

1. Dr. Damri  Sukhotanang

Province. The contract is for a period

and remuneration as per

2. Mr. Rachada  Singalavanija

of 10 years, commencing from 1

normal trading practices

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
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2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ (ต่อ)
				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				
การนิคม
• เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.67
อุตสาหกรรม		 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
แห่งประเทศไทย
• มีผู้บริหาร กนอ. ดำรง

ตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ 1 ท่าน คือ
1. ดร.สมาน  ตั้งทองทวี

หมายเหตุ

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2549 2550

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดังนี้
(1) ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่
R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ
62.5 ไร่ มีกำหนดระยะเวลา
เช่า 30 ปี (2539-2569) 
โดยเสียค่าเช่ารายปี 
(2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย
แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 
1 งาน 82 ตารางวา1 มี
กำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี
(2544-2574) โดยเสียค่า 
เช่ารายปี

3.7

3.7

4.3

4.3

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

เป็นการดำเนินงานตาม
ปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่
ได้ตกลงกันตามราคา
ตลาดทั่วไป และมีผล
ตอบแทนที่เป็นการค้า
ปกติ

พื้นที่ตามสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงจาก 86
ไร่ 1 งาน 80.17 ตารางวา เป็น 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550
1

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

3.1 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย 
				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2549 2550

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

บริษัท เอเซียพัฒนา • บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
แลนด์ จำกัด		 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทฯ ให้บริษัท เอเชียพัฒนา
แลนด์ จำกัด กู้ยืมเงิน โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

100

100

เป็นการช่วยเหลือสภาพ
คล่องให้กับบริษัทย่อย
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ที่เหมาะสม

บริษัท เจนเนอรอล
โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทฯ ให้บริษัท เจนเนอรอล
โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงิน โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

11

11

เป็นการช่วยเหลือสภาพ
คล่องให้กับบริษัทย่อย
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ที่เหมาะสม
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• มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายเดชพล  วิภูศิริ
2. ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ
3. นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
• บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนบริษัท
• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ
1. ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ
2. นายปิยวิทย์  วิภูศิริ
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2.

Transactions involving assets or services (Continued)

		
		
Relationship with
Related company
Nature of transaction
the Company
				
The Industrial

• Shareholder with a 1.67 percent

Value of transaction
(million Baht)
2006
2007

Justification and
necessity of related
party transactions

The Company has rental contracts for

Constitutes normal

Estate Authority 		 equity stake in the Company’s

land located in the Map Ta Phut

business operations, with

of Thailand		 registered capital

Industrial Estate, made with the

the contract made in

Industrial Estates Authority of Thailand

accordance with generally

• 1 administrators from the MOI

serves as Director in the Company : as follows:
1. Dr. Samarn Thangtongtawi

(1) Map Ta Phut Facility, land plot

prevalent market prices
3.7

3.7

number R-26, R-27, covering an

and remuneration as per
normal trading practices

area of approximately 62.5 Rai, for
a period of 30 years (1996-2026).
A monthly rent is charged.
(2) Map Ta Phut Facility, Extension

4.3

4.3

Aread, land plot number number
S8-S10, covering an area of 29
Rai, 1 Ngarn and 87.10 square
wah.1 The contract is for a period
of 30 years (2001-2031), with a
monthly rental charge.

Note:

Rented property in the Map Ta Phut Industrial Estate and The Industrial Estate Authority of Thailand was decreased

1

in size from 86 Rai, 1 Ngarn and 80.17 square wah to 29 Rai 1, Ngarn and 82 square wah on December 19, 2007.
3.
		

Financial assistance transactions
3.1 Related party transactions between the Company and its subsidiaries

		
		
Relationship with
Related company
Nature of transaction
the Company
				
Asia Patana Land

• The Company holds 99.99  percent The Company provided a loan facility

Value of transaction
(million Baht)
2006
2007
100

100

Co., Ltd. 		 of  the subsidiary’s registered capital to General Logistics Co., Ltd. bearing
• There are 3 Directors serving in

Justification and
necessity of related
party transactions
Provision of financial
liquidity assistance to

an annual interest rate of 3 percent.

the subsidiary, bearing a

both companies :

reasonable rate of interest

1. Mr. Detpon Viphusiri
2. Dr. Somyot Sangsuwan
3. Mr. Piyawit  Wipoosiri
General Logistics

• The Company holds 99.99  

Co., Ltd. 		 percent of  the subsidiary’s
registered capital
• There are 2 Directors serving in

The Company provided a loan facility

11

11

Provision of financial

to Asia Pattana Land Co., Ltd. bearing

liquidity assistance to

an annual interest rate of 3 percent.

the subsidiary, bearing a
reasonable rate of interest

both companies :
1. Dr. Somyot Sangsuwan
2. Mr. Piyawit  Wipoosiri
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3.2 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย 
				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ลักษณะรายการ
				

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2549 2550

บริษัท อินดัสเทรียล •
เวสต์ เมเนจเม้นท์		
(เอเซีย) จำกัด		
และบริษัท เอเชีย		
พัฒนา แลนด์ 		
จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล •
โลจิสติกส์ จำกัด 		
และบริษัท เจนโก้ 		
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		

102.5

102.5

เป็นการช่วยเหลือสภาพ
คล่องให้กับบริษัทย่อย
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ที่เหมาะสม

3

3

เป็นการช่วยเหลือสภาพ
คล่องระหว่างกัน โดย
คิดดอกเบี้ยในอัตราที่
เหมาะสม

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนบริษัท
อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์
(เอเซีย) จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นใน
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด และบริษัท เจนเนอรอล
โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 99.99
		 ของทุนจดทะเบียนบริษัททั้ง
สองแห่ง
• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ
1. ดร.สมยศ    แสงสุวรรณ
2. นายปิยวิทย์  วิภูศิริ

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์
เมเนจเม้นท์ (เอเซีย) จำกัด
กู้ยืมเงินบริษัท เอเชียพัฒนา
แลนด์ จำกัด โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
บริษัท เจนเนอรอล  โลจิสติกส์
จำกัด กู้ยืมเงินบริษัท เจนโก้
เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็นของ
รายการระหว่างกัน

2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับบริษัทย่อย และเป็นรายการที่ดำเนินไปตาม
ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการตลาด ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึง
ถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่
เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การทำรายการระหว่างกันจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน ตลอดจนบริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันกล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน หากเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่อาจมีการขัดแย้ง และ/หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มี
ราคาและเงื ่ อ นไขเสมื อ นการทำรายการกั บ บุ ค คลภายนอก รวมถึ ง ระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ข องคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
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3.2 Related party transactions between subsidiaries

		
		
Relationship with
Related company
Nature of transaction
the Company
				
Industrial Waste

• Asia Patana Land Co., Ltd. holds

Industrial Waste Management (Asia)

Value of transaction
(million Baht)
2006
2007
102.5

102.5

Justification and
necessity of related
party transactions
Provision of financial

Management 		 99.99 percent of registered capital

Co., Ltd. provided a loan facility to

liquidity assistance to the

(Asia) Co., Ltd. 		 in Industrial Waste Management

Asia Patana Land Co., Ltd. bearing

subsidiary,  bearing a

and Asia Patana 		 (Asia) Co., Ltd.

an annual interest rate of 6 percent.

reasonable rate of interest

Land Co., Ltd.			
General Logistics

• The Company holds 99.99

General Logistics Co., Ltd. provided a

3

3

Increased the efficiency

Co., Ltd. and Genco 		 percent of registered capital

loan facility to Genco Engineering

of transactions by

Engineering Co., Ltd.		 in Genco Engineering Co., Ltd.

Co., Ltd. bearing an annual interest

calculating the interest

rate of 3 percent.

rate in the appropriate

and General Logistics
Co., Ltd.

ratio.

• There are 2 Directors serving in
both companies :
1. Dr. Somyot Sangsuwan
2. Mr. Piyawit  Wipoosiri

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
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเป็นรายการทีบ่ ริษทั ฯ ยังคงช่วยเหลือสภาพคล่องให้กบั บริษทั ย่อย และจะเป็น
รายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการตลาดเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ดังจะเห็นได้จากบริษัทย่อยยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 

ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังคงมีรายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตกับบริษทั ย่อย ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ให้บริษทั ย่อยกูย้ มื เงิน บริษทั ฯ ยังคงคิด
ดอกเบีย้ ในอัตราทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นหลัก และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ทำรายการระหว่างกันเกีย่ วกับสินทรัพย์
หรือบริการกับบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมใน
เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
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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.

ANNUAL REPORT 2007 } GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

75

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
Management Discussion and Analysis

1. ผลการดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
บริษัทฯ มียอดผลกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 68.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2549 ที่แสดงกำไรสุทธิจำนวน 14.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน 54.7 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 390.7 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้
(1) รายได้ค่าบริการ (ค่าบำบัดกาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)
บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 390.0 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 437.8 ล้านบาท ในปี 2550 คิดเป็นจำนวนเงิน
เพิ่มขึ้น 47.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้ง 2 สำนักงาน คือ 1) สำนักงานมาบตาพุด เพิ่มขึ้นจำนวน 42.3
ล้านบาท อันเนื่องมาจาก ราคาค่าบริการในปี 2550 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5% 2) สำนักงานแสมดำ เพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาท 

อันเนื่องมาจากราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 4.5
(2) รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

		 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จาก 26.1 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 44.9 ล้านบาท ในปี 2550 คิดเป็น
การเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.0 และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 13.1 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 27.2 ล้านบาทในปี
2550 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.6 
(3) ต้นทุนค่าบริการ

บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการลดลงจากร้อยละ 82.5 ของรายได้ค่าบริการในปี 2549 เป็นร้อยละ 78.7 ของรายได้ค่าบริการ
ในปี 2550 โดยมีสาเหตุมาจาก ในปี 2550 ราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

		 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จาก 74.7 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 83.6 ล้านบาท ในปี 2550 คิดเป็นการเพิม่ ขึน้
8.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.9 อันเนือ่ งมาจากบริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานและสวัสดิการ การตลาดและสำนักงานเพิม่ ขึน้
(5) กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 13.9 ล้านบาท

(6) กำไรจาการขายทรัพย์สิน

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นผลให้บริษัทฯ
มีกำไรเป็นจำนวน 50.8 ล้านบาท
(7) เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายเพื่อยุติข้อพิพาท

จากที่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยขอให้บริษัทฯ ชำระค่าที่ดินงวดที่สอง
จำนวน 30.0 ล้านบาท และชำระค่าที่ดินงวดที่สามถึงงวดที่แปด (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวน 89.4 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 69.0 ล้านบาท ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้บริษัทฯ ชำระเงินดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ตัวแทนทำการเจรจาเพื่อยุติคดีพิพาทดังกล่าว ต่อมาบริษัทฯ และโจทก์ได้ยื่น
คำแถลงต่อศาลจังหวัดนนทบุรวี า่ บริษทั ฯ ได้ตกลงยุตคิ ดีกบั โจทก์ และโจทก์ยนิ ยอมถอนฟ้องทัง้ 2 คดี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ย
ให้แก่ผู้ดำเนินการเจรจายุติคดี ค่าที่ปรึกษาและค่าชดเชยแก่โจทก์ รวมเป็นเงิน 29.07 ล้านบาท
(8) ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้เป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท ในปี 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 0.1 ล้านบาทในปี 2549 คิด
เป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 1.4 ล้านบาท

2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
2.1 สินทรัพย์รวม

		 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 1,352.8 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับจำนวน 1,209.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์รวม 143.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.9
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1. Result of operation (The company and subsidiaries)
The company showed net profit of Baht 68.7 million for the year ended December 31, 2007  comparing to net profit
Baht 14.0 million for the same period of the year 2006. The net profit increased Baht  54.7 million or 390.7% as the result of:
(1) Service Income (Disposal,

Landfill and Transportation Charge)

The company has service income increased from Baht  390.0 million in the year 2006 to Baht 437.8 million in the

year 2007. The service income increased Baht 47.8 million or 12.3% by increasing from 2 branch offices as follows :1) Map Ta
Put Office : increased Baht  42.3 million which resulted from  increasing in average service price in the year 2007 approximately
13.5%  2) Samaedum Office : increased Baht 5.5 million which resulted of  average service price increased about  4.5%.
(2) Revenue from Sale-Real Estate Development Business
The company has revenue from sale real estate development increased from Baht  26.1 million in the year 2006
to Baht 44.9 million in the year 2007. The revenue from sale real estate development increased Baht 18.8 million or 72.0%.
The company had cost of  sale real estate development increased from Baht 13.1 million in the year 2006 to Baht 27.2 million
in the year 2007. The cost of its sale increased Baht 14.1 million or 107.6%.
(3) Costs of Service
The company has costs of service decreased from 82.5% of service income in the year 2006 to 78.7% of service
income in the year 2007 since increasing in average service price charge to customer.
(4) Administrative Expense
The company has administrative expense increased from Baht 74.7 million in the year 2006 to Baht  83.6 million
in the year 2007. The administrative expense increased Baht 8.9 million or 11.9% which resulted of  increasing in administrative
expenses from welfare and benefits employee, marketing and office expense.
(5) Gain on Sales of Current Investments
In the year 2007, the company had gain on sales of current investment of Baht 13.9 million.
(6) Gain on Sales of Assets
In the year 2007, the company transferred the leasehold right of partial portion of the land under leasehold right
transfer agreement which the company accurred gain amount to Baht 50.8 million.
(7) Compensation and Expenses for the Dispute Settlement
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 30.0 million and the 3rd installment to
the 8th installment (the final payment) amounting to Baht 89.4 million and interest charge at 7.5% per annum of the principle
amount of Baht 69.0 million that the Appeal Court has been confirmed in the judgement of the Civil Court that had ordered
the Company to pay the said installment.
The Board of Directors resolved to assign the Company’s representative to negotiate and settle two disputes.
Subsequently, the Company and Plaintiff filed the assertion to the Nonthaburi Court that the Company had agreed to settled the
cases and the Plaintiff had agreed to withdraw the said two cases. However the Company had expenses pay to the negotiators
for settle the disputes, consultant and compensation in the total amount of Baht 29.07 million.
(8) Income Tax Expenses
The company had income tax expenses of 1.5 million in year 2007 comparing to Baht 0.1 million in year 2006. Income tax
increased Baht 1.4 million.

2. Financial Status (The company and subsidiaries)
2.1 Total Assets
The company has total assets as at December 31, 2007 in the amount of Baht 1,352.8 million comparing to Baht
1,209.2 million as at December 31, 2006. The total asset increased Baht 143.6 million or 11.9%.
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สินทรัพย์รวมแบ่งเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 424.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.4 ของ
สินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าสุทธิ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย และเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์
ห้องชุด จำนวน 260.1 ล้านบาท 252.1 ล้านบาท 117.2 ล้านบาท 85.0 ล้านบาท 66.5 ล้านบาท 37.0 ล้านบาท 33.1 ล้านบาท และ
30.7 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.2 18.6 8.7 6.3 4.9 2.7 2.4 และ 2.3 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือ
ได้แก่ วัสดุคงเหลือ เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน เงินมัดจำ และอื่นๆ
จำนวน 46.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของสินทรัพย์รวม
2.2 หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 204.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 145.2 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในหนี้สินรวมจำนวน 59.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 31.9 ล้านบาท
หนี้สินรวมแบ่งเป็น ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย 49.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของหนี้สินรวม รองลงมา
ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อยุติข้อพิพาท และเจ้าหนี้เช่าซื้อ จำนวน 38.1
ล้านบาท 22.6 ล้านบาท 21.2 ล้านบาท 19.1 ล้านบาท และ 14.4 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.6 11.1 10.4 9.3
และ 7.0 ของหนี้สินรวมตามสำดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าขนย้ายและกำจัดกาก
อุตสาหกรรม และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 39.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของหนี้สินรวม
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 1,148.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,064.0
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 84.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.9 โดยมี
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 24.6 ล้านบาท และ
กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 56.3 ล้านบาท

3. สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
3.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 4.0 เท่า เมื่อเทียบกับ 3.7 เท่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 0.3 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 292.3
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.6 ซึ่งมีรายการที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 126.9 ล้านบาท ต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 108.3 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 33.6 ล้านบาท
3.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 0.18 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.14 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.04 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น
คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.9

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปี 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท
จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยถือเสมือนว่าบริษัทฯ ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด รวมทั้งได้
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสะสมต้นปี 2550 และต้นปี 2549
เพิ่มขึ้นจำนวน 0.4 ล้านบาท และลดลงจำนวน 2.2 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
2549 ลดลงจำนวน 4.0 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 2.6 ล้านบาท ตามลำดับ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้นจำนวน 0.4 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย
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Total assets consisted of Property, Plant and Equipment-net, Real estate development cost, Cash and cash
equivalents, Current investment, Accounts receivable-net, Land and structures held for future development, Withholding income
tax, Pending refund to be received from land and Investment in ownership of condominium units  in the amount of Baht 424.6,
260.1, 252.1, 117.2, 85.0, 66.5, 37.0, 33.1 and 30.7 million respectively or 31.4%, 19.2%, 18.6%, 8.7%, 6.3%, 4.9%, 2.7%,
2.4% and 2.3% of total assets respectively. The remaining account consisted of Supply inventory, advance to director, Other
current Assets, Pledged deposits with financial institution, Deposits and others in the amount of Baht 46.5 million or 3.5% of
total assets.
2.2 Total Liabilities
The company has total liabilities as at December 31, 2007 in the amount of Baht 204.5 million comparing to Baht
145.2 million as at December 31, 2006. The total liabilities increased Baht 59.3 million or 40.8% which resulted of increasing
in Other current liabilities in the amount of Baht 31.9 million.
Total liabilities consisted of  Accrued costs of landfills, Trade accounts payable, Accrued expenses, Other payables,
Provisions for expenses of dispute settlement and Hire purchase payable in the amount of Baht 49.4, 38.1, 22.6, 21.2, 19.1 and
14.4 million respectively or 24.2%, 18.6%, 11.1%, 10.4%, 9.3% and 7.0% 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  39.7 million or 19.4% of total liabilities.
2.3 Shareholders’ Equity
The company has shareholders’ equity as at December 31, 2007 in the amount of Baht 1,148.3 million comparing
to Baht 1,064.0 million as at December 31, 2006. The shareholders’ equity increased Baht 84.3 million or 7.9% which resulted
of decreasing in unrealized loss on change in value of current investment in the amount of Baht 24.6 million and increasing in
retained earnings in the amount of Baht  56.3 million.

3. Liquidity (The company and subsidiaries)
3.1 Current Ratio
The company has current ratio as at December 31, 2007 equals 4.0 times comparing to 3.7 times as at December
31, 2006. The current ratio increased 0.3 which resulted of increasing in total current assets in the amount of Baht 292.3 million
or 60.6% which mainly increasing in  cash and cash equivalents in the amount Baht 126.9 million, real estate development cost
in the amount of Baht 108.3 million and current investments increasing in the amount of Baht 33.6 million.
3.2 Debt to Equity Ratio
The company has debt to equity ratio as at December 31, 2007 equals 0.18 times comparing to 0.14 times as
at December 31, 2006. The debt to equity ratio increased 0.04 which resulted of increasing in total liabilities 40.8% while as
shareholders’ equity increased 7.9%.

4. Change in accounting policy
Beginning the 1st quarter in year 2007, the Company had changed its accounting policy for its investments in subsidiaries
in the separate financial statements from the equity method to the cost method in accordance with the Accounting Standard No.44
“Consolidated and Separate Financial Statements” (revised 2007). The change in accounting policy is recorded retrospectively to
the years in which the investments were made and had also recorded the allowance for impairment of the investments, resulted in
the retain earnings beginning of year 2007 and 2006 increased by Baht 0.4 million and decreased by Baht 2.2 million respectively,
the net profit for the year ended December 31, 2007 and 2006 decreased by Baht 4.0 million and increased by Baht 2.6 million
respectively and investments in subsidiaries as of December 31, 2006 increased by Baht 0.4 million.
The above change in accounting policy had no effect on the consolidated financial statements of the Company and
its subsidiaries.

ANNUAL REPORT 2007 } GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

79

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2550
The Audit Committee’s Performance Report for 2007
เรียน

ผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3
ท่าน ได้แก่ 
1) นายอังคณี วรทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
กรรมการตรวจสอบ 
3) ดร.สมาน ตั้งทองทวี  
กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2550 ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และดำเนินการในเรื่องสำคัญๆ สรุปได้ดังนี้
สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิเอท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที.
แอสโซซิเอท เพื่อดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2550 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี 
ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ของทางราชการ พร้อมให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบ
นอกจากนี้ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิ้ง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ นำไปแก้ไขเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณารายงานทีต่ อ้ งเปิดเผย  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ การ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นสำคัญที่ขัดต่อข้อเท็จจริง และระเบียบทางบัญชี ตลอดจนข้อ
กำหนดของทางราชการ บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการอย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผลและเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ภายใต้จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเติบโต โดยดำรง
ไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
					

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

					

(นายอังคณี วรทรัพย์)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Certified Public Accountants’ Report

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไร
ขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลัก
การบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงานและกระแส
เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และเฉพาะของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ
3 ว่า ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปี 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทจาก
วิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยการปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่จัดทำในงบการเงินเฉพาะบริษัท ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวมีความ
เหมาะสมตามสมควรแล้ว

					

(นางเกษรี ณรงค์เดช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 76

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
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งบดุล
Balance Sheets
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

					

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
- เรียกเก็บเงินแล้ว
- ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย
- เงินทดรองจ่าย
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- อื่นๆ
				 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ - สุทธิ
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
- เงินมัดจำการเช่าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินมัดจำและอื่นๆ
				 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

252,082,957
117,152,660

125,169,417
83,593,623

97,070,869
113,552,660

83,153,867
63,670,920

60,706,712
24,308,222
260,098,060
6,189,547
300,000

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

60,991,212
24,308,222
249,409,315
243,146,003
4,181,509
-

59,125,880
22,556,454
132,700,613
4,679,807
100,000

4

33,070,000
13,052,533
1,991,708
5,457,407
774,409,806

25,000,000
4,271,803
2,434,325
3,321,820
482,131,854

6,926,449
1,991,708
2,224,381
803,802,328

3,317,129
2,434,325
2,542,050
374,281,045

25.2
9
10
11
4
12

378,735
30,656,838
66,502,606
424,579,729

8,500,000
30,940,424
94,027,216
551,295,835

378,735
30,656,838
201,937,375
11,539,014
233,808,991

8,500,000
30,940,424
40,977,500
224,191,093
117,537,781
362,315,073

5
4 และ 6
4
4 และ 7
4
8

4 และ 23.2

รวมสินทรัพย์

3,493,888
3,493,888
36,959,812
26,943,974
36,336,124
26,663,842
13,740,000
6,700,000
13,740,000
4,348,221
4,348,221
4,348,221
4,348,221
1,218,788
844,810
868,510
602,410
578,384,729 727,094,368 533,613,808 819,570,232
1,352,794,535 1,209,226,222 1,337,416,136 1,193,851,277

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
2550
2549

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)
Balance Sheets (Contiuned)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

					

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าใช้จ่าย
เพื่อยุติข้อพิพาท
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าขนย้ายและ
กำจัดกากอุตสาหกรรม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินมัดจำรับตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
- เงินชดเชยเพื่อยุติข้อพิพาทค้างจ่าย
- เงินกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค้างจ่าย
- อื่นๆ
				 รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เช่าซื้อ
				 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

4

347,050
38,106,115
4,478,856
21,168,684

414,542
33,679,330
4,290,985
12,979,244

4,069,003
36,563,201
19,114,468

24

19,073,000

-

19,073,000

14

4,840,393

4,840,393

4,840,393

4,840,393

49,429,735
22,617,894
16,609,883
10,000,000
6,464,067
1,362,038
194,497,715

41,864,468
5,992,984
18,100,000
5,416,189
1,985,572
1,167,595
130,731,302

49,429,735
20,645,938
16,326,186
10,000,000
6,464,067
1,279,526
187,805,517

41,864,468
5,453,243
18,100,000
5,681,397
1,985,572
1,034,839
125,558,396

9,969,625
9,969,625
204,467,340

14,448,481
14,448,481
145,179,783

187,805,517

125,558,396

13

23.2
24

13

				 รวมหนี้สิน

2,679,129
32,646,993
11,272,362
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)
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งบดุล (ต่อ)
Balance Sheets (Contiuned)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

(ปรับปรุงใหม่)

					

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)

15

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
			 ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

900,000,000

900,000,000

900,000,000

900,000,000

900,000,000
195,672,136

900,000,000
195,672,136

900,000,000
195,672,136

900,000,000
195,672,136

(24,605,274)

(49,192,480)

(19,705,274)

(45,342,480)

4,800,000

1,400,000

4,800,000

1,400,000

72,460,053
16,166,433
68,843,757
16,563,225
1,148,326,915 1,064,046,089 1,149,610,619 1,068,292,881
280
350
1,148,327,195 1,064,046,439 1,149,610,619 1,068,292,881
1,352,794,535 1,209,226,222 1,337,416,136 1,193,851,277

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน
Statements of Income
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น 
- กำไรจากการขายสินทรัพย์
- กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
- รายได้เงินปันผล
- อื่นๆ
				 รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
2550
2549

ต้นทุนบริการ
ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายเพื่อยุติข้อพิพาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ปรับเพิ่มการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
				 รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

20

437,865,633
44,861,320

390,020,428
26,062,500

437,865,633
44,861,320

390,020,428
26,062,500

23.2

51,120,959
13,908,547
3,688,800
8,336,369
559,781,628

5,402,600
5,368,527
426,854,055

51,120,959
13,908,547
3,563,800
6,106,845
557,427,104

5,202,600
5,673,470
426,958,998

344,756,429
27,178,507
83,610,473
29,073,000
3,476,000
488,094,409
71,687,219
1,444,006
1,549,593

321,260,201
13,099,370
74,747,352
3,340,000
412,446,923
14,407,132
263,883
102,424

349,823,196
28,183,398
74,882,159
29,073,000
3,476,000
7,308,819
492,746,572
64,680,532
-

320,540,191
15,958,811
64,039,092
3,340,000
6,408,315
410,286,409
16,672,589
13,562
-

68,693,620
0.08
900,000,000

14,040,825
0.02
900,000,000

64,680,532
0.07
900,000,000

16,659,027
0.02
900,000,000

4
4 และ 17
4
4 และ 18
24
4

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)
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รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
Statements of Changes in Shareholders’ Equity
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

			
					
			
ทุนเรือนหุน้ 		
			
ทีอ่ อกและ
ส่วนเกิน
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว
มูลค่าหุน้ -สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
สำรองตามกฎหมาย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย

16
15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
สำรองตามกฎหมาย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
15

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

195,672,136
195,672,136
195,672,136

ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

(39,443,600)
(9,748,880)
(49,192,480)
24,587,206
(24,605,274)

งบการเงินรวม
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว-		
สำรอง		
ตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร

650,000
750,000
1,400,000
3,400,000
4,800,000

11,875,608
14,040,825
(9,000,000)
(750,000)
16,166,433
68,693,620
(9,000,000)
(3,400,000)
72,460,053

ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อย
ในบริษทั ย่อย

-

350

350

(70)
280

รวม

1,068,754,494
(9,748,880)
14,040,825
(9,000,000)
1,064,046,439
24,587,206
68,693,620
(9,000,000)
(70)
1,148,327,195

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
Statements of Changes in Shareholders’ Equity (Continued)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

			
					
			
ทุนเรือนหุ้น		
			
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
		
หมายเหตุ
ชำระแล้ว
มูลค่าหุ้น-สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - ตามรายงานเดิม

รายการปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

3

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
เงินปันผลจ่าย
สำรองตามกฎหมาย

16
15

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
สำรองตามกฎหมาย

16
15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ขาดทุน
กำไรสะสม
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
จัดสรรแล้วการเปลี่ยนแปลง
สำรอง
มูลค่าเงินลงทุน
ตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร

รวม

900,000,000

195,672,136

(39,443,600)

650,000

11,875,608

1,068,754,144

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

195,672,136
195,672,136
195,672,136

(39,443,600)
(5,898,880)
(45,342,480)
25,637,206
(19,705,274)

650,000
750,000
1,400,000
3,400,000
4,800,000

(2,221,410)
9,654,198
16,659,027
(9,000,000)
(750,000)
16,563,225
64,680,532
(9,000,000)
(3,400,000)
68,843,757

(2,221,410)
1,066,532,734
(5,898,880)
16,659,027
(9,000,000)
1,068,292,881
25,637,206
64,680,532
(9,000,000)
1,149,610,619
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งบกระแสเงินสด
Statements of Cash Flows
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ปรับเพิ่มการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำไรจากการขายสินทรัพย์
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
กำไรจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
ปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายเพื่อยุติข้อพิพาท
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

(ปรับปรุงใหม่)
68,693,620

14,040,825

(70)

-

64,680,532
-

16,659,027
-

27,178,507
73,175,876
(51,120,959)
(13,908,547)
(92,404)
1,118,898
916,080
29,073,000

13,099,370
87,309,663
(68,289)
42,965
20,857
-

28,183,398
67,647,099
7,308,819
(51,120,959)
(13,908,547)
(92,404)
1,118,898
916,080
29,073,000

15,958,811
84,290,867
6,408,315
(68,289)
42,965
20,857
-

135,034,001

114,445,391

133,805,916

123,312,553

(4,626,883)
(94,451,289)
100,000
(8,070,000)
(12,316,908)
(6,752,890)
(13,740,000)
(25,875,974)

(6,028,431)
(68,219,957)
(100,000)
(25,000,000)
(601,177)
(40,977,500)
(6,700,000)
(4,852,840)

(4,533,181)
(97,651,289)
100,000
(3,410,548)
(2,793,353)
(13,740,000)
(25,424,541)

(5,590,300)
(89,834,984)
(100,000)
(3,182,713)
589,539
(40,977,500)
(4,589,239)

(67,491)
1,886,890
8,189,440
20,973,740
282,636

108,818
(983,531)
4,834,867
340,708
(33,733,652)

1,389,874
1,376,315
7,842,106
19,042,864
16,004,163

1,370,773
(1,659,081)
4,115,156
1,921,425
(14,624,371)

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Contiuned)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินมัดจำรับตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6,350,043
(580,508,585)
8,121,265
579,095,258
375,990
151,427,698
(24,939,780)
139,921,889

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

(8,922,660)
(580,508,585)
8,121,265
(140,000,000)
579,095,258
375,990
14,944,899
151,427,698
(17,621,026)
6,912,839

(8,500,000)
(31,150,000)
(7,000,000)
18,100,000
277,865
(5,428,744)
(33,700,879)

จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปันผล

(4,290,985)
(9,000,000)
(13,290,985)
126,913,540
125,169,417
252,082,957

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

(9,000,000)
(9,000,000)
13,917,002
83,153,867
97,070,869

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

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
1,444,006
263,883
13,562
ภาษีเงินได้
18,509,838
13,486,246
17,317,706
11,369,188
2. รายการที่มิใช่เงินสด
2.1 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย จำนวน 109.33 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
2.2 ในปี 2550 และ 2549 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต จำนวนเงิน 40.98 ล้านบาท และ 11.38 ล้านบาท ตามลำดับ
เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.3 ในปี 2550 บริษัทย่อยได้โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต จำนวนเงิน 6.7 ล้านบาท เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รอการพัฒนาในอนาคต
2.4 ในปี 2549 บริษัทฯ ได้โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน จำนวนเงิน 6 ล้านบาท เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.5 ในปี 2549 เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกและหางพ่วง จำนวนเงิน 18.74 ล้านบาท
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2537 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ทำการดังต่อไปนี้
ก) สำนักงานใหญ่
- 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข) ศูนย์บริการบำบัดและกำจัดกาก - 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมแสมดำ
ค) ศูนย์บริการบำบัดและกำจัดกาก - 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจาก
กิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี จำนวน 258 คน ในปี 2550 และ 262 คน ในปี 2549 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
กับพนักงานสำหรับปี 2550 และ 2549 มีจำนวนเงินประมาณ 94.9 ล้านบาท และ 82.7 ล้านบาท ตามลำดับ
1.2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและหลักการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลง
วันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่องกำหนดรายการย่อยที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญออกแล้ว ดังต่อไปนี้
• บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบกิจการซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี จำนวน 6 คน
ในปี 2550 และ 5 คน ในปี 2549 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2550 และ 2549 มีจำนวนประมาณ 3.4
ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลำดับ
• บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ 

วันสิ้นปี จำนวน 3 คนในปี 2550 และ 2 คน ในปี 2549 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2550 และ 2549 มี
จำนวนประมาณ 1.3 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ 
• บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ โดยมีพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี จำนวน 26
คนในปี 2550 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2550 มีจำนวนประมาณ 3.0 ล้านบาท 
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รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

•

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 โดยผ่านบริษัท 

เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการโรงงานกำจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 60 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซึ่งได้
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 
ส่วนงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
กระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รวมบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จำกัด ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 และ
ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550
1.3 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2550 แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
เดิมที่ยกเลิกไป ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง
2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีทั้งสิบฉบับข้างต้น ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2551 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
สำคัญต่องบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
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2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
2.1 การรับรู้รายได้และต้นทุน

2.1.1 รายได้และต้นทุนบริการ
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการ เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
2.1.2 รายได้และต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อ
หลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อแล้ว
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งมีกำหนด
ไถ่ถอนเป็นเงินสดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างเป็นสาระสำคัญ 
2.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

		

ลูกหนีก้ ารค้า แสดงมูลค่าตามจำนวนในใบแจ้งหนีท้ เ่ี รียกเก็บและจำนวนทีย่ งั ไม่เรียกเก็บ สุทธิจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ 
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับจำนวนหนี้ที่คาดว่าอาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากฐานะ
ปัจจุบันของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ หนี้สูญจะถูกตัดจากบัญชีเมื่อเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้
2.4 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ต้นทุนการก่อสร้าง และค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
2.5 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.6 เงินลงทุน

2.6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี (Net Book Value) และปัจจัยอื่นประกอบ 
2.6.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็น
รายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดัง
กล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบ
กำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด จัดเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการลดราคาของเงินลงทุนที่ตั้งขึ้น โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี (Net Book Value) และปัจจัยอื่นประกอบ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.7 เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด แสดงในราคาทุน และเมื่อมีการขายคืนจะถูกตัดออกจากบัญชีโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยตามพื้นที่
กำไรจากรายการดังกล่าวบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน
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2.8 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุน และจะปรับลดลงเมื่อมีการด้อยค่า

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

ที่ดิน แสดงในราคาทุน 
อาคารและส่วนปรับปรุง แสดงในราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ซึ่งประเมินราคาโดยใช้
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อสินทรัพย์ถูกขาย
หรือตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี กำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตัด
จำหน่ายสินทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน
งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และบันทึกในราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ในการก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์และต้นทุนทางตรงอื่นๆ งานระหว่างก่อสร้างจะไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา จนกว่าการก่อสร้างจะแล้ว
เสร็จและสินทรัพย์นั้นๆ ได้ใช้ในการดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
					

จำนวนปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า
สิทธิการเช่าที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน
ยานพาหนะ
รถบรรทุกและหางพ่วง
คอนเทรนเนอร์

ตามอายุสิทธิการเช่าที่ดิน (10 และ 30)
ตามอายุสิทธิการเช่าที่ดิน (30)
10 ถึง 25
5 ถึง 20
5
5
5 ถึง 10
10

ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของปริมาณกากที่ฝังกลบกับปริมาณที่จะฝังกลบได้
ทั้งหมดในแต่ละหลุม
2.10 สินทรัพย์ที่ประเมินราคาใหม่

การประเมินใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการ
ประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล 
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ หากทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่ม บันทึกหักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทรัพย์สินในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามวิธีการตามประกาศฉบับที่ 25/2549 ของสภาวิชาชีพบัญชี และหากเป็นกรณีที่มูลค่า
ของทรัพย์สินลดลงจากการประเมิน จำนวนที่ลดลงจะนำไปหักจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์รายการดังกล่าวจนหมดก่อน  
จึงรับรู้ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดนั้นทันที 
2.11 การบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

บริษัทฯ บันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งอาคาร เครื่องจักร ส่วนปรับปรุงที่ดินและหลุมฝังกลบ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคาร เครื่องจักร ส่วนปรับปรุงที่ดิน และหลุมฝังกลบนั้นๆ บริษัทฯ จะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุน
ของสินทรัพย์ เมื่อการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นๆ
เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึก
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีแต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกใน
บัญชี “รายได้อื่น” 
2.13 สัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์ และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับการคิดลดเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด
2.14 ประมาณการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุล ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระ
ภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ
ประมาณการกระแสเงินสด ที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อ
ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
2.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการบันทึกบัญชี โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายสำหรับปี
2.16 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบดุล ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้า ลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้เช่าซื้อ นโยบายการบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่า
ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุนี้
2.17 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ที่ออกจำหน่ายแล้ว

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปี 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท
จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยถือเสมือนว่าบริษัทฯ ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด รวมทั้งได้
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสะสมต้นปี 2550 และต้นปี 2549
เพิ่มขึ้นจำนวน 396,792 บาท และลดลงจำนวน 2,221,410 บาท ตามลำดับ กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
ลดลงจำนวน 4,013,088 บาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 2,618,202 บาท ตามลำดับ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้นจำนวน 396,792 บาท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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4. รายการบัญชีกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัท เกิดขึ้นจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล/กิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินนี้ตามเกณฑ์
ซึ่งต่อรองกันโดยยุติธรรมระหว่างบริษัท และบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาที่มีสาระสำคัญที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท และบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ก) สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการดำเนินงาน (หมายเหตุ 23.1)
ข) สัญญาเช่าที่ดิน (หมายเหตุ 23.2)
ยอดค้างชำระที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ได้แสดงแยกไว้ต่างหากในงบดุล ส่วนรายการบัญชีกับ
บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีนัยสำคัญและรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
		

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

(ปรับปรุงใหม่)

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด

-

-

12,000,000

21,600,000

บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

-

-

5,766,111

4,616,405

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

-

-

3,080,548
330,000

3,000,000
182,713

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด

-

-

28,775,807

6,700,139

ขายสินค้า

ดอกเบี้ยรับ

ค่าขนส่ง

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดำเนินงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8,448,327
3,507,041

7,852,233
3,392,300

8,448,327
3,507,041

7,852,233
3,392,300

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2,510,789
-

2,656,182
-

2,510,789
7,308,819

2,656,182
6,408,315

ค่าใช้จ่ายอื่น

ปรับเพิ่มการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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ยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
		
ลูกหนี้การค้า - เรียกเก็บเงินแล้ว

บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

300,000

400,000

284,500
-

378,202
100,000

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1,991,708

2,434,325

1,991,708

2,434,325

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4,348,221

4,348,221

4,348,221

4,348,221

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
				 รวม

45,172
301,878
347,050

112,054
302,488
414,542

3,721,953
45,172
301,878
4,069,003

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

เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำการเช่าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

			 งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ			
รับโอนจาก
ณ วันที่ 31			
เงินให้กู้ยืม
ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ระยะยาว

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
เงินต้น
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
				 รวม

-

140,000,000
  80,548

-

100,000,000
9,328,767

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550

240,000,000
9,409,315
249,409,315

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมประเภทมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และมีสัญญา ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

			 งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ			
รับโอนจาก
ณ วันที่ 31			
เงินให้กู้ยืม
ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ระยะยาว

เงินต้น
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
				 รวม

96

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

-   
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-

(100,000,000)
(100,000,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550

11,000,000
11,000,000

(หน่วย : บาท)
			 งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ			
รับโอนจาก
ณ วันที่ 31			
เงินให้กู้ยืม
ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ระยะยาว

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
				 รวม

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

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

3,000,000
330,000
3,330,000
117,537,781

-

(9,328,767)
-   
(9,328,767)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550

-   
539,014
539,014
11,539,014

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมประเภทมีกำหนดระยะเวลา และมีสัญญา ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี

5. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

		

2550
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

2549
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย :

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
หัก ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
เงินฝากประจำ
			 รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

132,835,274

108,230,000

117,513,400

68,320,920

(24,605,274)
108,230,000
8,922,660
117,152,660

108,230,000
8,922,660
117,152,660

(49,192,480)
68,320,920
15,272,703
83,593,623

68,320,920
15,272,703
83,593,623
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
		

2550
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

2549
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย :

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
หัก ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
เงินฝากประจำ
			 รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

124,335,274

104,630,000

109,013,400

63,670,920

(19,705,274)
104,630,000
8,922,660
113,552,660

104,630,000
8,922,660
113,552,660

(45,342,480)
63,670,920
63,670,920

63,670,920
63,670,920
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ในระหว่างปี 2550 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

68,320,920
580,508,585
(565,186,711)
24,587,206
108,230,000

63,670,920
580,508,585
(565,186,711)
25,637,206
104,630,000

6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

36,980,425

30,857,767

37,264,925

31,016,882

19,449,120
724,934
101,873
6,254,503
63,510,855

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

19,449,120
724,934
101,873
6,254,503
63,795,355

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

2,250,000

2,420,000

2,250,000

2,420,000

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บเงินแล้ว - สุทธิ

40,000
85,000
195,000
80,000
2,650,000
66,160,855
(5,454,143)
60,706,712

50,000
70,000
40,000
5,000
2,585,000
63,250,965
(4,503,287)
58,747,678

40,000
85,000
195,000
80,000
2,650,000
66,445,355
(5,454,143)
60,991,212

50,000
70,000
40,000
5,000
2,585,000
63,629,167
(4,503,287)
59,125,880

ลูกหนี้การค้า - ค่าบริการ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน - สุทธิ

24,308,222
24,308,222

22,591,229
(34,775)
22,556,454

24,308,222
24,308,222

22,591,229
(34,775)
22,556,454

		
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

ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน :
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7. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(หน่วย : บาท)
		

ทาวน์เฮ้าส์เพื่อขาย
อาคารพาณิชย์เพื่อขาย
อาคารพาณิชย์ซื้อมาเพื่อขาย
ที่ดินเพื่อขาย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
				 รวม

งบการเงินรวม
2550
2549

65,138,756
17,188,953
8,800,000
11,377,410
147,062,104
10,530,837
260,098,060

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

21,320,535
11,377,410
114,362,065
4,787,768
151,847,778

65,138,756
20,414,306
147,062,104
10,530,837
243,146,003

13,550,780
-  
- 
114,362,065
4,787,768
132,700,613

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ดินเพื่อขายของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มูลค่าตามบัญชีจำนวน 11.38 ล้านบาท ได้นำไปวางเป็น
หลักประกันต่อศาลในการขอทุเลาการบังคับคดี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

8. ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย
8.1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อที่ดินกับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาที่ดินและทำการจำหน่าย
ในอนาคต จำนวนเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วในวันทำสัญญา ต่อมาบริษัทย่อยได้รับการติดต่อ
จากผู้ขายว่าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของบริษัทย่อยได้ เป็นผลให้ผู้ขายผิดสัญญา ผู้ขายจึงขอจ่ายคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย
ทั้งหมดให้กับบริษัทย่อย ดังนี้
วันที่

จำนวนเงิน

2 กุมภาพันธ์ 2550
13 กุมภาพันธ์ 2550
20 กุมภาพันธ์ 2550
ภายในเดือนมิถุนายน 2550

4.0 ล้านบาท
2.5 ล้านบาท
6.0 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือทั้งหมด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ผู้ขายขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากเดิม
ภายในเดือนมิถุนายน 2550 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2550 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ผู้ขายขอเลื่อนกำหนดชำระคืนอีกครั้ง
เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2551
8.2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนากับบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่ดิน โดย
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ชำระเงินเต็มจำนวน
แล้ว เป็นเงิน 20.57 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเมื่อครบกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาแล้ว ผู้ขายผิดสัญญาไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้เป็นของบริษัทย่อย ผู้ขายจึงจ่ายคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

9. เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อห้องชุดกับบริษัทแห่งหนึ่ง (ผู้ขาย) จำนวน 205 ห้อง ในราคา 31.15 ล้าน
บาท และทำสัญญาขายคืน ในราคา 41.30 ล้านบาท โดยผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่บริษัทฯ แล้ว  ณ วันทำสัญญา
แต่ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด อันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดหรือหน่วยงานใด ไปจนกว่าจะมีการขายคืนตามสัญญา 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด มีดังนี้

		

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
หัก ขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

31,150,000
(493,162)
30,656,838

31,150,000
(493,162)
30,656,838

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

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

ในปี 2550 และ 2549 กำไรจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 92,404 บาท และ 68,289 บาท ตามลำดับ
ได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว

10. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต

		

ที่ดินเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
				 รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549

53,000,000
12,578,125
924,481
66,502,606

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

-

40,320,000
657,500
40,977,500

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้ซื้อมาในปี 2547 โดยบริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน
จำกัด ซึ่งประเมินราคาในเดือนมีนาคม และเมษายน 2550 ปรากฏว่ามูลค่าตลาดของที่ดินผืนหนึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวน
14.60 ล้านบาท (ราคาทุน 40 ล้านบาท ราคาประเมิน 25.40 ล้านบาท) บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าจากการลดลงของ
มูลค่าที่ดินดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายบริหารมีแผนที่จะนำที่ดินผืนดังกล่าวมาพัฒนาและทำการจำหน่ายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งผู้บริหารของ
บริษัทประมาณว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโครงการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของที่ดินดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 มี
การประเมินราคาที่ดินแปลงนั้นใหม่ โดยบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ปรากฏว่ามูลค่าตลาดของที่ดินมีจำนวน 39.69 ล้าน
บาท ซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเหลือเพียง 0.31 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเงินไม่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอยู่ระหว่างหาผู้
ประเมินรายใหม่เพื่อประเมินราคาที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อการสอบยัน 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
				
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จำกัด

100

ทุนชำระแล้ว
(บาท)

ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการ
ของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและ
ขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ

การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน
การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน
การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน

200,000,000

ประกอบกิจการโรงงานกำจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม

การถือหุ้นและมี
กรรมการร่วมกัน

200,000,000

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

20,000,000
5,000,000

ดังนี้

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หน่วย : บาท)

		
		
บริษัทย่อย - วิธีราคาทุน

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด
				 รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
อัตราส่วน		
ค่าเผื่อการ
การลงทุน
ราคาทุน
ด้อยค่า
สุทธิ

99.99
99.99
99.99
224,999,790

199,999,930
19,999,930
4,999,930
(23,062,415)

(23,062,415)
201,937,375

176,937,515
19,999,930
4,999,930
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท (ปรับปรุงใหม่)
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
		
อัตราส่วน		
ค่าเผื่อการ
		
การลงทุน
ราคาทุน
ด้อยค่า
สุทธิ
บริษัทย่อย - วิธีราคาทุน

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
239,999,720

199,999,930
19,999,930
14,999,930
4,999,930
(15,808,627)

(15,808,627)
224,191,093

184,191,303
19,999,930
14,999,930
4,999,930

* คืนทุนในปี 2550

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

						
					
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ
		
ที่ดิน
ที่ดินเช่า
สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง

งบการเงินรวม

เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง
และ
ติดตัง้ และเครื่อง		
อุปกรณ์
ใช้สำนักงาน ยานพาหนะ

รถบรรทุก
และหางพ่วง

คอนเทรนเนอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุนหรือราคาประเมิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง

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)
1,305,724
259,050 5,276,905 4,290,610 6,467,900 3,667,000 1,772,000
(27,581,891) (101,756,732)
(3,239,263) (1,437,579)
137,434
52,476
82,590
-

1,429,860 1,174,095,630
(206,582,650)
1,900,590 24,939,779
(1,000,000) (135,015,465)
(272,500)
-

163,404,144 164,555,845
-

2,057,950 1,064,019,944
(206,582,650)

-

299,094,497 294,926,376 49,168,353 17,928,445 36,614,617 36,269,717
(206,582,650)
-

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

						
					
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ
		
ที่ดิน
ที่ดินเช่า
สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง

งบการเงินรวม

เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง
และ
ติดตัง้ และเครื่อง		
อุปกรณ์
ใช้สำนักงาน ยานพาหนะ

รถบรรทุก
และหางพ่วง

คอนเทรนเนอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม
รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น   - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น   - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง   - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง

-

(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
(4,455,125) (3,520,426) (11,786,866) (19,407,140) (2,431,607) (2,001,866) (4,402,958) (2,910,094)
8,343,218
4,601,592 16,976,462
2,922,599 1,431,791
-

-

(490,903,594)
74,686,449
(50,916,082)
8,343,218
25,932,444
-

-

(97,018,498)
-

-

(515,887,232)
83,029,667

-

(123,202,364) (208,621,038) (42,040,468) (8,714,719) (7,513,409) (28,776,736)
83,029,667
-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

163,404,144 93,529,613 88,300,696 55,523,748 100,699,761
163,404,144 67,537,347
52,339,150 86,305,338

5,192,080
7,127,885

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2550 และ 2549 มีจำนวนเงิน 42,572,864 บาท และ 53,689,748 บาท ตามลำดับ ได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวมแล้ว

4,747,692 29,837,166
9,213,726 29,101,208

8,631,075
7,492,981

1,429,860 551,295,835
2,057,950 424,579,729
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

						 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ
		
ที่ดิน
ที่ดินเช่า
สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง
และ
ติดตัง้ และเครื่อง		
อุปกรณ์
ใช้สำนักงาน ยานพาหนะ

รถบรรทุก
และหางพ่วง

คอนเทรนเนอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุนหรือราคาประเมิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง

9,000,000 190,694,578 101,756,732 298,835,447 289,121,738 45,878,165
(206,582,650)
1,305,724
259,050 4,709,695 3,985,857
(27,581,891) (101,756,732)
(3,239,263) (1,437,579)
137,434
52,476
82,590
9,000,000 164,555,845
-

-

9,556,350
5,783,900
-

788,260 34,497,717
1,527,000
-

299,094,497 290,644,646 48,509,033 15,340,250
(206,582,650)
-

788,260 36,024,717
-

1,429,860
49,800
(1,000,000)
(272,500)

981,558,847
(206,582,650)
17,621,026
(135,015,465)
-

207,160 864,164,408
(206,582,650)

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

						 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง
		
ส่วนปรับปรุง		
อาคารและ
และ ติดตั้งและเครื่อง		
รถบรรทุก
คอนงานระหว่าง
		
ที่ดิน
ที่ดินเช่า สิทธิเช่าที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ใช้สำนักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง เทรนเนอร์ ก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม
รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่ตีราคาลดลง
ลดลง - ราคาทุน
โอน - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
ส่วนที่ตีราคาลดลง

-

(97,164,965) (13,456,036) (111,415,498) (191,637,515) (40,973,592) (6,238,092)
74,686,449
(4,455,125) (3,520,426) (11,786,866) (18,737,529) (2,330,898) (1,591,313)
8,343,218
4,601,592 16,976,462
2,922,599 1,431,791
-

(595,233) (25,866,642)
(80,024) (2,885,124)
-

-

(487,347,573)
74,686,449
(45,387,305)
8,343,218
25,932,444
-

-

(97,018,498)
-

(675,257) (28,751,766)
-

-

(506,802,434)
83,029,667

-

(123,202,364) (207,452,445) (41,872,699) (7,829,405)
83,029,667
-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

9,000,000 93,529,613 88,300,696 55,523,748 97,484,223
9,000,000 67,537,347
52,339,150 83,192,201

4,904,573
6,636,334

3,318,258
7,510,845

193,027
113,003

8,631,075
7,272,951

1,429,860 362,315,073
207,160 233,808,991
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ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2550 และ 2549 มีจำนวนเงิน 37,044,087 บาท และ 50,670,952 บาท ตามลำดับ ได้รวมในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนเดิมจำนวน 136.19 ล้านบาท และ 53.6  ล้านบาท ตามลำดับ
12.1 สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
รวม 50 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีจำนวนเงินประมาณ 88.5 ล้านบาท และ 101.1 ล้านบาท ตามลำดับ
12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ดินของบริษัทฯ มูลค่าตามบัญชี จำนวน 9 ล้านบาท ได้นำไปวางเป็นหลักประกันต่อศาลในการทุเลาการบังคับคดี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 24

13. เจ้าหนี้เช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทย่อยมีเจ้าหนี้เช่าซื้อ ดังนี้
		

เจ้าหนี้เช่าซื้อ - รถบรรทุกและหางพ่วง
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2550
2549

14,448,481
(4,478,856)
9,969,625

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

-

-

14. ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม
ตามที่บริษัทฯ ถูกร้องเรียนว่าได้ทำการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิเสธข้อ
กล่าวหาข้างต้น และขณะนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้ลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งบริเวณดังกล่าว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนย้ายและกำจัดกาก
อุตสาหกรรมรวมทั้งขุดลอกหน้าดินที่ปนเปื้อนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยให้บริษัทฯ จ่าย
ค่าใช้จ่ายไปก่อน ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ขนย้ายกากอุตสาหกรรมดังกล่าวมาที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้ว บริษัทฯ
ประมาณค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งหมดประมาณ 20.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2547
เป็นเงินประมาณ 15.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลือประมาณ 4.8 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกเป็น “ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าขนย้ายและ
กำจัดกากอุตสาหกรรม” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบดุล อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับคืนสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่
กับผลการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานราชการดังกล่าว 
15. สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำ
ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 และ 2549 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท และ 1.4 ล้านบาท ตามลำดับสำรองตามกฎหมายนี้ จะนำ
ไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
16. การจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 และวันที่ 27 เมษายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท
17. ต้นทุนบริการ
ต้นทุนบริการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้
		

ค่าขนส่ง
เงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและค่าวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายอื่น
					 รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549

62,119,618
66,422,362
65,419,342
89,394,643
61,400,464
344,756,429

73,425,403
56,049,377
79,382,194
58,539,061
53,864,166
321,260,201
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

90,895,424
63,400,721
60,391,465
80,822,858
54,312,728
349,823,196

80,125,542
56,010,945
76,764,970
56,150,178
51,488,556
320,540,191

18. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้
		

เงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายสำนักงานและรถยนต์
ค่าใช้จ่ายอื่น
				 รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

35,656,991
7,611,556
22,120,029
18,221,897
83,610,473

31,557,716
7,255,634
19,544,135
16,524,674
74,882,159

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

19. ภาษีเงินได้
งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เนื่องจากการ
ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่ยกมา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการ
ส่งเสริมการลงทุน
20. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้
20.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
20.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 8 ปี นับแต่วันที่มีราย
ได้จากการประกอบกิจการ
20.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลา 5 ปี
นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตาม 20.2
20.4 ได้รับอนุมัติให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ
20.5 ได้รับอนุมัติให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดในบัตรส่ง
เสริมโดยเคร่งครัด
รายได้ค่าบริการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำแนกตามกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และที่ไม่
ได้รับส่งเสริมการลงทุนปรากฏดังนี้
(หน่วย : บาท)
		
		
				

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
				 รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

325,516,412
112,349,221
437,865,633

283,176,537
106,843,891
390,020,428
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21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุนบริษัทฯ และพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับเงิน
สมทบของบริษัทฯ เมื่อลาออกจากบริษัทฯ หลังจาก 2 ปี นับจากวันที่สมัครเข้ากองทุนตามอัตรา เงินสมทบที่กำหนดไว้
จำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2550 และ 2549 มีจำนวนเงินประมาณ 2.1 ล้านบาท และ
1.9 ล้านบาท ตามลำดับ
22. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำแนกตามส่วน
งานธุรกิจได้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ธุรกิจให้บริการ
2550
2549

รายได้

งบการเงินรวม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2550
2549

437,865,633

390,020,428

44,861,320

26,062,500

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
93,109,204
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
67,172,069
เงินชดเชยและค่าใช้จา่ ยเพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาท 29,073,000
ค่าตอบแทนกรรมการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน
945,934,719

68,760,227

17,682,813

12,963,130

59,557,896
-

16,438,404
-

862,083,625

406,859,816

รวม
2550

2549

482,726,953

416,082,928

110,792,017 81,723,357
77,054,675 10,771,127
15,189,456
83,610,473 74,747,352
29,073,000
3,476,000
3,340,000
1,444,006
263,883
1,549,593
102,424
68,693,620 14,040,825
347,142,597 1,352,794,535 1,209,226,222

23. สัญญาต่าง ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสัญญาดังต่อไปนี้
23.1 สัญญาเช่า และให้ใช้สิทธิการดำเนินงานศูนย์บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม(แสมดำ)รวมทั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการ
ดำเนินงาน 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปีที่ 1-5 เป็นเงินประมาณ 1.06 ล้าน
บาทต่อปี ปีที่ 6-10 เป็นเงินประมาณ 1.37 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามอัตราของกากที่ให้บริการ
สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
23.2 สัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) 3 ฉบับ โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทฯ  ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่กำหนด
ไว้ในสัญญาและตามข้อกำหนดของสัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวน  4.3 ล้านบาท (ซึ่งบันทึกไว้ในบัญชี “เงิน
มัดจำการเช่าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบดุล)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินกับบริษัท
แห่งหนึ่ง ซึ่งทำสัญญาไว้ตั้งแต่ปี 2549 และได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิม เพิ่มเติมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอลดขนาดพื้นที่เช่าจากเดิม 86 ไร่ 1 งาน 80.17 ตารางวาเป็น 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
การโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรเป็นจำนวน 50.81 ล้านบาท ซึ่งได้รวมในงบกำไรขาดทุนแล้ว 
ค่าเช่าสำหรับปี 2550 และ 2549 มีจำนวน 5.1 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตามลำดับ
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23.3 สัญญาเช่ายานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยเสียค่าเช่ารายปี เป็นเงินประมาณ 0.8
ล้านบาท
23.4 สัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (กทท.) สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2567 และบริษัทฯ มี
สิทธิยื่นคำร้องขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีกเป็น 2 ระยะๆ ละ 5 ปี โดยจัดทำเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อน
สัญญาจะสิ้นสุดลง ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทฯ ต้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบการตามสัญญา
ในอัตราค่าตอบแทนประจำปี ตามจำนวนเงินและเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเป็นจำนวน
ร้อยละจากการจัดเก็บรายได้ค่าบริการบำบัดของเสียปนน้ำมันจากเรือให้แก่ กทท. 
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถก่อสร้างและดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
สัญญาข้างต้น เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าเรือแหลมฉบังยังคงมีผู้บุกรุกไม่ยอมรื้อย้ายออกจาก
พื้นที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ให้บอกเลิกสัญญาและฟ้อง เรียกค่าเสียหายจากการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือ
และประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกร้องให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 927.68 ล้านบาท และสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งรับคำเสนอข้อ
พิพาทดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ยื่นคำคัดค้าน ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่
ระหว่างขั้นตอนกระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
23.5 บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลอื่นโดยมีระยะเวลาเช่า 26 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2551
โดยมีค่าเช่ารายปี ปีละ 0.8 ล้านบาท
23.6 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาพันธมิตรทางกลยุทธ์และธุรกิจ กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งเป็น
เวลา 3 ปี โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

24. ข้อพิพาท
วันที่ 3 สิงหาคม 2547 บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ข้อหาผิดสัญญา โดยขอ
ให้บริษัทฯ ชำระราคาค่าที่ดินงวดที่สองจำนวน 29,988,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2546
ซึ่งถือเป็นวันที่บริษัทฯ ผิดนัดจนถึงวันฟ้องแก่โจทก์ และดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ 
วันที่ 22 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้ให้การแก้คดีและฟ้องแย้งโจทก์ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้โจทก์คืนเงินค่าที่ดิน
งวดแรกที่ซึ่งจำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ในเดือนกันยายน 2545 จำนวน 4,998,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
23 กันยายน 2545 จนถึงวันฟ้องรวมเวลา 2 ปี คิดดอกเบี้ยเป็นเงิน 749,700 บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,747,700 บาท
ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องแย้งนี้ และขอให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจำนวน 4,998,000 บาท นับแต่วันถัด
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะชดใช้แก่จำเลยครบถ้วน 
วันที่ 13 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแย้งคดีดังกล่าว
วันที่ 26 เมษายน 2549 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 29,988,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2546 จนกว่าจะชำระเสร็จ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ
หาหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับคดี คิดเป็นเงินประมาณ 42.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได้นำที่ดินของ
บริษัทฯ และที่ดินเพื่อขายของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ศาลรับหลักประกัน
ดังกล่าวไว้แล้ว 
วันที่ 22 สิงหาคม 2550 โจทก์ในคดีดังกล่าวข้างต้น ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาผิดสัญญา (เป็นคดีที่สอง)
โดยขอให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าที่ดินงวดที่สามถึงงวดที่แปด (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 89,399,670 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 69,054,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะใช้เงินเสร็จและวันที่ 20 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้ให้การแก้คดี
โดยปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์และขอให้ยกฟ้องโจทก์ 
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เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติ
อนุมัติให้ตัวแทนบริษัทฯ ไปทำการเจรจาเพื่อยุติคดีพิพาท ทั้ง 2 คดี โดยให้ชำระค่าเสียหายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท 
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 บริษัทฯ และโจทก์ได้ยื่นคำแถลงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีว่าบริษัทฯ ได้ตกลงยุติคดีกับโจทก์
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินชดเชยแก่โจทก์เป็นจำนวน 10 ล้านบาท ในวันที่ 21 มกราคม 2551 และโจทก์ยินยอมถอนฟ้องคดีทั้ง 2 ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ดำเนินการเจรจายุติคดีพิพาทอีกเป็นจำนวนประมาณ
19.07 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินสำหรับค่าใช้จ่าย เพื่อยุติข้อพิพาทในงบดุล
ส่วนหลักประกันซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยศาลได้คืนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
		

งบการเงินรวม
2550
2549

25.1 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศสองแห่ง
ได้ออกหนังสือค้ำประกันบริษัทฯ ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บางแห่ง บริษัทและหน่วยงานราชการบางแห่ง เพื่อค้ำประกัน
สัญญาเช่า สัญญาการให้บริการบำบัดกากและสัญญาลงทุน
จัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบการ 
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
40.6
25.2 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 
ได้ออกหนังสือค้ำประกันบริษัทฯ ให้แก่หน่วยงานราชการ
แห่งหนึ่ง เพื่อค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค โดยมีเงินฝาก
ประจำของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0.4
25.3 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ำประกันให้บริษัทย่อย
แห่งหนึ่ง
25.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญา
ก่อสร้างและอื่นๆ
101.1
25.5 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันในการซื้อที่ดิน
รอการพัฒนาในอนาคต
54.9
25.6 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามข้อตกลงการว่าจ้างทนายกรณี
ในอัตราและ
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสีย
เงื่อนที่ได้ระบุไว้
ปนน้ำมันจากเรือและประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
ในข้อตกลง
การว่าจ้าง
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549

39.8

40.6

39.8

8.5

0.4

8.5

  -

16.3

22.1

9.9

98.2

9.5

6.3
-
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54.9
ในอัตราและ
เงื่อนที่ได้ระบุไว้
ในข้อตกลง
การว่าจ้าง

  

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไร หรือเพื่อการค้า

26.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
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งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงกำหนดชำระภายใน
อัตราดอกเบี้ย		
มากกว่า 1 ปี		
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
1 ปีหรือน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2550
2549
2550
2549
2550
2549
2550
2549

เงินฝากธนาคาร
เจ้าหนี้เช่าซื้อ

239,689,209 93,093,637 21,355,144 55,505,483
14,448,481 18,739,466

-

-

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2550
2549
2550
2549

0.5
-

0.5
-

2.3
8.4 - 8.8

4.5 - 5.1
8.4 - 8.8
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงกำหนดชำระภายใน
อัตราดอกเบี้ย		
มากกว่า 1 ปี		
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
1 ปีหรือน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2550
2549
2550
2549
2550
2549
2550
2549

เงินฝากธนาคาร
84,733,908 51,121,087 21,338,357 40,232,780
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
240,000,000
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
11,000,000 111,000,000

-

-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2550
2549
2550
2549

0.5
-

0.5
-

2.3
3.0
3.0

4.5
3.0
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26.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และจำกัดการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ มูลค่าสูงสุด
ของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล
26.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด 
26.4 มูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินรวม เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้า 

เจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้เช่าซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นประมาณตามราคา
ตามบัญชีที่แสดงในงบดุลเนื่องจากรายการดังกล่าวจะได้รับ/จ่ายชำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมและเจ้าหนี้เช่าซื้อ ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกล้
เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาด

27. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบางบัญชีในงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีของงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไปแล้ว
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้รับอนุมัติโดยผู้บริหารที่รับมอบอำนาจ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
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รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2550
The Audit Committee’s Performance Report for 2007

The the Shareholders of Genco Environmental Conservation Public Company Limited
The Audit Committee was established and approved at a Meeting of the Board of Directors which comprises of 3
independent directors namely:
1. Mr. Angkhani Vorasaph
Chairman of the Audit Committee.
2. Air Chief Marshall Nappres Mandachitra
ฤAudit Director
3. Dr. Samarn Thangtongtawi
Audit Director
The Audit committee has executed the actions ordered by the board of directors.  In the year 2007 the Audit Committee
held 5 meetings in which the following issues were analyzed and implemented:
Review of the Company’s interim as well as quarterly and annual financial statements of the company and
its related subsidiaries were 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 and all relevant remunerations were approved.  
Selection and remuneration of the Audit Company. The Board of Directors had approved the employment of
A.M.T Associates to audit the company’s annual financial statements as well as those of related subsidiaries.  A.M.T. also quoted
their remuneration fee for the respective auditing services rendered.  
Internal Control and Internal Audit Systems. The Board of Directors had approved internal control and internal
audit systems to be implemented where they were most appropriate and effective in order to prevent conflicts of interest or
contravention of laws and various official regulations. Recommendations are also provided to management to ensure duties
are performed with due caution.  
In the year 2007 the Audit Committee had selected and approved RPJM Coaching Co., Ltd.  Consequently, 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 accordance with guidelines for good corporate
governance.
Analysis and Review of Internal Information to be released as public record. The Board of Directors had reviewed
and approved 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 2007
Report of the Audit Committee, as presented to the Shareholders’ Meeting.
Encourage Strict Management Policies to promote adherence to company rules and regulations in accordance with
the principles of good corporate governance with the aim of creating confidence for Shareholders, investors and other related
parties.
The Audit Committee reaffirms its commitment to ensuring the Company operates with transparency and efficiency to
complement the principles of good corporate governance and operates within the legal parameters of the Kingdom of Thailand.  
In order to evolve with the current trends of competitive companies in the industry, Genco Environmental Conservation Public
Company Limited has adopted a corporate culture of good corporate governance and strict business ethics which will ensure
that our efforts to preserve and protect the environment remain viable and sustainable for generations to come.

On behalf of the Audit Committee

Mr. Angkhani Vorasaph
Chairman of the Audit Committee
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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, 2007 and 2006, the related consolidated statements of changes in shareholders’
equity, income and cash flows for the years then ended. I have also audited the separate financial statements for the same
periods of General Environmental Conservation Public Company Limited. These financial statements are the 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, 2007 and 2006, the results
of their operations and cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles.
Without qualifying my opinion I draw attention to note to the financial statement 3 that, beginning the 1st quarter in
year 2007, the Company had changed its accounting policy for its investments in subsidiaries in the separate financial statements
from the equity method to the cost method in accordance with the Accounting Standard No.44 “Consolidated and Separate
Financial Statements” (revised 2007), the change had been applied retrospectively for the separate financial statements for the
year ended December 31, 2006 and the separate balance sheet as of December 31, 2006. In my audit, the adjustments made
to the separate financial statements are appropriate and have been properly applied.

Kesree Narongdej
Certified Public Accountant
Registration No. 76
A.M.T. & ASSOCIATES
Bangkok, Thailand
February 18, 2008
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งบดุล
Balance Sheets
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

As of December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
Consolidated	
Note

2007

2006

The Company Only

2007

2006
(Restated)

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents

252,082,957

125,169,417

97,070,869

83,153,867

117,152,660

83,593,623

113,552,660

63,670,920

- Billed

60,706,712

58,747,678

60,991,212

59,125,880

- Unbilled

24,308,222

22,556,454

24,308,222

22,556,454

Current investments

5

Trade account receivables - Net

4 and 6

Short - term loan to subsidiary

4

-

-

249,409,315

-

Real estate development cost

4 and 7

260,098,060

151,847,778

243,146,003

132,700,613

6,189,547

4,788,956

4,181,509

4,679,807

4

300,000

400,000

-

8

33,070,000

25,000,000

-

13,052,533

4,271,803

6,926,449

3,317,129

1,991,708

2,434,325

1,991,708

2,434,325

5,457,407

3,321,820

2,224,381

2,542,050

774,409,806

482,131,854

803,802,328

374,281,045

Supply inventory
Advance to directors

100,000

Other current assets
- Pending refund to be received from land
- Advance payments
- Prepaid rent to related party

4

- Others
Total Current Assets

-

NON - CURRENT ASSETS
Pledged deposit with financial institution

378,735

8,500,000

378,735

8,500,000

Investment in ownership of condominium units

25.2
9

30,656,838

30,940,424

30,656,838

30,940,424

Land and structures held for future development

10

66,502,606

94,027,216

Investment in subsidiaries

11

-

Long - term loans to subsidiaries

4

Property, plant and equipment - Net

12

-

40,977,500

-

201,937,375

224,191,093

-

-

11,539,014

117,537,781

424,579,729

551,295,835

233,808,991

362,315,073

Other non - current assets
- Costs of landfills - Net

-

- Withholding income tax

3,493,888

-

3,493,888

36,959,812

26,943,974

36,336,124

26,663,842

13,740,000

6,700,000

13,740,000

4,348,221

4,348,221

4,348,221

4,348,221

1,218,788

844,810

868,510

602,410

578,384,729

727,094,368

533,613,808

819,570,232

- Deposits for purchase of land held for
future development
- Deposit for rent to related party
- Deposits and others
Total Non - Current Assets
TOTAL ASSETS

4 and 23.2

1,352,794,535 1,209,226,222 1,337,416,136 1,193,851,277

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

116

-

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)
Balance Sheets (Contiuned)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

As of December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
Consolidated	
Note

2007

2006

The Company Only

2007

2006
(Restated)

Liabilities and shareholders’ Equity
CURRENT LIABILITIES
Trade account payables - Related parties

4

- Other parties
Current portion of hire purchase payable

13

Other payables
Provisions for dispute settlement cost

347,050

414,542

4,069,003

2,679,129

38,106,115

33,679,330

36,563,201

32,646,993

4,478,856

4,290,985

21,168,684

12,979,244
-

19,114,468
19,073,000

11,272,362

24

19,073,000

-

14

4,840,393

4,840,393

4,840,393

4,840,393

- Accrued costs of landfills

49,429,735

41,864,468

49,429,735

41,864,468

- Accrued expenses

22,617,894

5,992,984

20,645,938

5,453,243

Provisions for transportation and
treatment of industrial waste
Other current liabilities

- Deposit received under leasehold right      
transfer agreement

23.2

- Value added tax payable

16,609,883

- Accrued dispute settlement compensation

24

10,000,000

18,100,000
5,416,189
-

16,326,186
10,000,000

18,100,000
5,681,397
-

- Accrued Environmental Protection Fund

6,464,067

1,985,572

6,464,067

1,985,572

- Others

1,362,038

1,167,595

1,279,526

1,034,839

194,497,715

130,731,302

187,805,517

125,558,396

9,969,625

14,448,481

-

-

9,969,625

14,448,481

-

-

204,467,340

145,179,783

187,805,517

125,558,396

Total Current Liabilities
NON - CURRENT LIABILITY
Hire purchase payable
Total Non - Current Liability
Total Liabilities

13

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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งบดุล (ต่อ)
Balance Sheets (Contiuned)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

As of December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
Consolidated	
Note

2007

The Company Only

2006

2007

2006
(Restated)

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

900,000,000

900,000,000

900,000,000

900,000,000

195,672,136

195,672,136

195,672,136

195,672,136

(24,605,274)

(49,192,480)

(19,705,274)

(45,342,480)

4,800,000

1,400,000

4,800,000

1,400,000

72,460,053

16,166,433

68,843,757

16,563,225

Issued and paid - up share capital
900,000,000 ordinary shares
Premium on share capital - Net
Unrealized loss on change in value of
current investments
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve

15

Unappropriated (after quasi - reorganization
effective on December 31, 2004)
Shareholders’ Equity of the Company
Minority Interests in Subsidiaries
Shareholders’ Equity - Net
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

1,148,326,915 1,064,046,089 1,149,610,619 1,068,292,881
280

-

-

1,148,327,195 1,064,046,439 1,149,610,619 1,068,292,881
1,352,794,535 1,209,226,222 1,337,416,136 1,193,851,277

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, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
Consolidated	
Note

2007

The Company Only

2006

2007

2006
(Restated)

REVENUES
Revenues from services

20

437,865,633

390,020,428

437,865,633

390,020,428

44,861,320

26,062,500

44,861,320

26,062,500

Revenues from sales - real estate development
business
Other income
- Gain on sales of assets

23.2

- Gain on sales of current investments
- Dividend income
- Others

51,120,959

-

51,120,959

-

13,908,547

-

13,908,547

-

3,688,800

5,402,600

3,563,800

5,202,600

8,336,369

5,368,527

6,106,845

5,673,470

559,781,628

426,854,055

557,427,104

426,958,998

4 and 17

344,756,429

321,260,201

349,823,196

320,540,191

4

27,178,507

13,099,370

28,183,398

15,958,811

4 and 18

83,610,473

74,747,352

74,882,159

64,039,092

24

29,073,000

29,073,000

-

4

Total Revenues
EXPENSES
Costs of services
Costs of sales - real estate development
business
Selling and administrative expenses
Dispute settlement cost and compensation
Directors’ remuneration

3,476,000

3,340,000

3,476,000

3,340,000

7,308,819

6,408,315

Adjust for increase in impairment on
investment in subsidiary

4

Total Expenses
PROFIT BEFORE INTEREST AND INCOME TAX EXPENSES
INTEREST EXPENSES
INCOME TAX EXPENSES

19

-

-

488,094,409

412,446,923

492,746,572

410,286,409

71,687,219

14,407,132

64,680,532

16,672,589

1,444,006

263,883

-

13,562

1,549,593

102,424

-

-

-

-

MINORITY INTERESTS IN NET PROFIT
OF SUBSIDIARIES
NET PROFIT
BASIC EARNINGS PER SHARE

-

-

68,693,620

14,040,825

64,680,532

16,659,027

0.08

0.02

0.07

0.02

900,000,000

900,000,000

900,000,000

900,000,000

THE WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF
ORDINARY SHARES (SHARE)

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
Statements of Changes in Shareholders’ Equity
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

For the years ended December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
		

Consolidated

					

Unrealized loss

Retained earnings

			

Issued and

Premium on

on change in

			

Paid-up

Share Capital

value of current

Share Capital

- Net

investments

900,000,000

195,672,136

(39,443,600)

The change in value of current investments

-

-

(9,748,880)

Net profit

-

-

-

-

		

Note

BALANCE, JANUARY 1, 2006

Appropriated-		
Legal		
reserve

650,000
-

Dividend  payment

16

-

-

-

Legal reserve

15

-

-

-

-

-

-

900,000,000

195,672,136

(49,192,480)

The change in value of current investments

-

-

24,587,206

Net profit

-

-

-

-

Minority Intersts in Subsidiaries
BALANCE, DECEMBER 31, 2006

Dividend  payment

16

-

-

-

Legal reserve

15

-

-

-

-

-

-

900,000,000

195,672,136

Minority Intersts in Subsidiaries
BALANCE, DECEMBER 31, 2007

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

(24,605,274)

750,000
1,400,000
-

3,400,000
4,800,000

Unappropriated

Minority
Interest in
Subsidiaries

11,875,608
-

Total

350 1,068,754,494
-

(9,748,880)

14,040,825

-

14,040,825

(9,000,000)

-

(9,000,000)

(750,000)

-

-

-

-

16,166,433
-

350 1,064,046,439
-

24,587,206

68,693,620

-

68,693,620

(9,000,000)

-

(9,000,000)

(3,400,000)

-

72,460,053

(70)

(70)
280 1,148,327,195

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
Statements of Changes in Shareholders’ Equity (Continued)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

For the years ended December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
			

The Company Only

				

Unrealized loss

Retained earnings
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Issued and

Premium on

on change in

Appropriated-

Paid-up

Share Capital

value of current

Legal

Share Capital

- Net

investments

reserve

900,000,000

195,672,136

-

-

900,000,000

195,672,136

(39,443,600)

The change in value of current investments

-

-

(5,898,880)

Net profit (restated)

-

-

			
		

Note

BALANCE, JANUARY 1, 2006 - before adjustment

(39,443,600)

650,000

Unappropriated

Total

11,875,608

1,068,754,144

(2,221,410)

(2,221,410)

9,654,198

1,066,532,734

Adjustment for accumulated loss from change in
accounting policy of investments in subsidiaries

3

BALANCE, JANUARY 1, 2006 - after adjustment

-

-

(5,898,880)

-

-

16,659,027

16,659,027

-

(9,000,000)

(9,000,000)

16

-

-

-

Legal reserve

15

-

-

-

900,000,000

195,672,136

(45,342,480)

The change in value of current investments

-

-

25,637,206

Net profit

-

-

(750,000)

1,400,000

16,563,225

1,068,292,881

-

25,637,206

-

-

64,680,532

64,680,532

-

(9,000,000)

(9,000,000)

16

-

-

-

Legal reserve

15

-

-

-

900,000,000

195,672,136

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

750,000
-

Dividend  payment
BALANCE, DECEMBER 31, 2007

650,000
-

Dividend  payment
BALANCE, DECEMBER 31, 2006

-

(19,705,274)

3,400,000

(3,400,000)

4,800,000

68,843,757

1,149,610,619
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งบกระแสเงินสด
Statements of Cash Flows
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

For the years ended December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
Consolidated	

2007

2006

The Company Only

2007

2006
(Restated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Net profit

68,693,620

14,040,825

64,680,532

16,659,027

Adjustments to reconcile net profit to net cash
provided by (used in) operating activities:
Net loss of minority interests

(70)

-

-

-

Transfer real estate development cost to cost of sales

27,178,507

13,099,370

28,183,398

15,958,811

Depreciation and amortization

73,175,876

87,309,663

67,647,099

84,290,867

-

7,308,819

6,408,315

Adjustment for increase in impairment on
investment in subsidiary

-

Gain on sales of assets

(51,120,959)

-

(51,120,959)

-

Gain on sales of current investments

(13,908,547)

-

(13,908,547)

-

Gain on sale of investment in ownership of condominium unit
Written - off fixed assets
Adjustment of allowance for doubtful accounts
Compensation and expenses for dispute settlement

(92,404)

(68,289)

(92,404)

(68,289)

1,118,898

42,965

1,118,898

42,965

916,080

20,857

916,080

20,857

29,073,000

-

29,073,000

-

135,034,001

114,445,391

133,805,916

123,312,553

(4,626,883)

(6,028,431)

(4,533,181)

(5,590,300)

(94,451,289)

(68,219,957)

(97,651,289)

(89,834,984)

100,000

(100,000)

100,000

(100,000)

(3,410,548)

(3,182,713)

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

-

-

(8,070,000)

(25,000,000)

(12,316,908)

(601,177)

(6,752,890)

(40,977,500)

Deposit for purchase of land held for future development

(13,740,000)

(6,700,000)

(13,740,000)

Other non - current assets

(25,875,974)

(4,852,840)

(25,424,541)

(4,589,239)

(67,491)

108,818

1,389,874

1,370,773

1,886,890

(983,531)

1,376,315

(1,659,081)

8,189,440

4,834,867

7,842,106

4,115,156

20,973,740

340,708

19,042,864

1,921,425

282,636

(33,733,652)

16,004,163

(14,624,371)

Other current assets
Land and structures held for future development

(2,793,353)
-

589,539
(40,977,500)
-

Increase (Decrease) in Operating Liabilities
Trade account payables - Related parties
- Other parties
Other payables
Other current liabilities
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Contiuned)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

For the years ended December 31, 2007 and 2006
(Unit : Baht)
Consolidated	

2007

2006

The Company Only

2007

2006

(Restated)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Decrease (Increase) in current investments - fixed deposits
6,350,043 (15,272,703)
(8,922,660)
Acquisitions of current investments - available for sale securities (580,508,585)
(580,508,585)
Decrease (Increase) in pledged deposits with financial institution
8,121,265
(8,500,000)
8,121,265
(8,500,000)
Decrease (Increase) of investment in ownership of
condominium unit
(31,150,000)
(31,150,000)
Short - term loan to subsidiary
(140,000,000)
Long - term loans  to subsidiaries
(7,000,000)
Deposits receive under leasehold right transfer agreement
18,100,000
18,100,000
Proceeds from sales of current investments - available
for sale securities
579,095,258
579,095,258
Proceeds from sales of investment in ownership of
condominium unit
375,990
277,865
375,990
277,865
Cash received from capital redemption of subsidiary company
14,944,899
Proceeds from sales of assets
151,427,698
42,011 151,427,698
Acquisitions of property, plant and equipment
(24,939,780) (15,489,201) (17,621,026)
(5,428,744)
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
139,921,889 (51,992,028)
6,912,839 (33,700,879)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Repayment  of  hire purchase payable
(4,290,985)
Repayment of long - term loan
(2,500,000)
(2,500,000)
Dividend  payment
(9,000,000)
(9,000,000)
(9,000,000)
(9,000,000)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
(13,290,985) (11,500,000)
(9,000,000) (11,500,000)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS
126,913,540 (97,225,680)
13,917,002 (59,825,250)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
125,169,417 222,395,097
83,153,867 142,979,117
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
252,082,957 125,169,417
97,070,869
83,153,867
SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION
1. Cash paid during the years for:
Interest expenses
1,444,006
263,883
13,562
Income tax expenses
18,509,838
13,486,246
17,317,706
11,369,188
2. Non - cash transaction
2.1 In year 2007, the Company had transferred long - term loan to subsidiary of Baht 109.33 million to short - term loan to subsidiary.
2.2 In year  2007 and 2006,  the Company had  transferred land held  for  furture development of Baht 40.98 million and Baht
11.38 million respectively to real estate development cost.
2.3 In year 2007, the subsidiary had transferred deposit for purchase of land held for future development of Baht 6.7 million to
land and structures held for future development.
2.4 In year 2006, the Company had transferred deposit for purchase of land of Baht 6 million to real estate development cost.
2.5 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, 2007 and 2006

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

: 447 Bondstreet Rd., Bangpood, Parkkred, Nonthaburi

b)

Industrial Waste Facility at

: 68/39 Moo 3 Samaedam Rd., Bangkhuntien, Bangkok

Samaedam Center
c)

Industrial Waste Facility at
Map Ta Phut Center

: 5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Hauypong,
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 258 in 2007
and 262 in 2006. The employee costs for the years 2007 and 2006 amounted to approximately Baht 94.9 million and Baht
82.7 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 :
•

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 6 in 2007 and 5 in 2006. The employees costs for the years 2007 and 2006 amounted to approximately
Baht 3.4 million and Baht 3.9 million, respectively.

•

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 years were 3 in 2007 and 2 in 2006. The employees costs for the year 2007 and
2006 amounted to approximately Baht 1.3 million and Baht 0.5 million, respectively.

•

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. The number
of employees of the Company at the end of year was 26 in 2007. The employees costs for the year 2007
amounted to approximately Baht 3.0 million.
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•

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. Subsequently, on April 30, 2007, the meeting of the
shareholders of Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd. approved an increase in the registered share capital from Baht
60 million (6,000,000,ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 200 million (20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each). This
had been registered with the Ministry of Commerce on May 28, 2007.
The consolidated balance sheet as of December 31, 2006, the related consolidated statements of income, the
consolidated statements of changes in shareholders’ equity and cash flows for the years ended December 31, 2006 included
the accounts of 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.

1.3 Adoption of new accounting standards
The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notification No. 9/2550 No.38/2550 and No.62/2550
regarding Accounting Standards, and these have been published in the Royal Gazette. The Notifications mandate the use of
the Accounting Standard (Revised 2007) in place of the previous versions, which are cancelled. Accounting Standards (revised
version) which are not effective for the current period are as follow :
Accounting Standard No. 25

Cash flows Statements (revised 2007)

Accounting Standard No. 29

Leases (revised 2007)

Accounting Standard No. 31

Inventories (revised 2007)

Accounting Standard No. 33

Borrowing Costs (revised 2007)

Accounting Standard No. 35

Presentation of Financial Statements (revised 2007)

Accounting Standard No. 39

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised
2007)

Accounting Standard No. 41

Interim Financial Reporting (revised 2007)

Accounting Standard No. 43

Business Combinations (revised 2007)

Accounting Standard No. 49

Construction Contracts (revised 2007)

Accounting Standard No. 51

Intangible Assets

These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or
after January 1, 2008.
However, the management has assessed the effect of these revised accounting standards and believes that they
will not have any significant impact on the financial statements for the period in which they are initially applied.
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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 in the separate financial statements are recorded under the cost method.
Allowances for impairment of investments have been provided by taking the net book value and other relevant
factors into consideration.

		

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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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 impair.

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

Period of leasehold right (10 and 30)
Period of leasehold right (30)

Buildings and improvements

10 to 25

Machinery and equipment

5 to 20

Furniture, fixtures and office equipment

5

Transportation equipment

5

Trucks and chassis

5 to 10

Containers

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.
When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is credited to shareholder’s
equity under the heading of revaluation surplus. The depreciable amount of the increment from the appraisal is charged directly
to the revaluation surplus in the shareholder’s equity in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Notification
No. 25/2549. When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a valuation, the decrease is recognized as an expense
in the statement of income to the extent it exceeds an increase previously recognized in the revaluation surplus.

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 asset 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, loan to, trade account payables, other payables and hire purchase payable.
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. CHANGE IN ACCOUNTING POLICY
Beginning the 1st quarter in year 2007, the Company had changed its accounting policy for its investments in
subsidiaries in the separate financial statements from the equity method to the cost method in accordance with the Accounting
Standard No.44 “Consolidated and Separate Financial Statements” (revised 2007). The change in accounting policy is recorded
retrospectively to the years in which the investments were made and had also recorded the allowance for impairment of the
investments, resulted in the retained earnings beginning of year 2007 and 2006 increased by Baht 396,792 and decreased by
Baht 2,221,410 respectively, the net profit for the years ended December 31, 2007 and 2006 decreased by Baht 4,013,088
and increased by Baht 2,618,202 respectively, and investments in subsidiaries as of December 31, 2006 increased by Baht
396,792.
The above change in accounting policy had no effect on the consolidated financial statements of the Company and
its subsidiaries.
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4. 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 23.1)

b)

Land lease agreement (Note 23.2)

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,
2007 and 2006 were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

2006

The Company Only

2007

2006
(Restated)

Real estate development cost
Asia Patana Land Co., Ltd.

-

-

12,000,000

21,600,000

-

-

5,766,111

4,616,405

Asia Patana Land Co., Ltd.

-

-

3,080,548

3,000,000

General Logistics Co., Ltd.

-

-

330,000

182,713

-

-

28,775,807

6,700,139

Sales
Genco Engineering Co., Ltd.
Interest income

Transportation expense
General Logistics Co., Ltd.
Rental and royalty fee
Industrial Estate Authority of Thailand

8,448,327

7,852,233

8,448,327

7,852,233

The Department of Industrial Works

3,507,041

3,392,300

3,507,041

3,392,300

2,510,789

2,656,182

2,510,789

2,656,182

7,308,819

6,408,315

Other expenses
Industrial Estate Authority of Thailand
Adjustment for increase in impairment
on investments in subsidiary

-

-
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The balances of receivables from and payables to related parties as of December 31, 2007 and 2006 were as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

2006

-

-

The Company Only

2007

2006

Trade account receivables - Billed
Genco Engineering Co., Ltd.
Advance to directors

284,500
-

378,202

300,000

400,000

100,000

1,991,708

2,434,325

1,991,708

2,434,325

4,348,221

4,348,221

4,348,221

4,348,221

3,721,953

2,264,587

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

45,172

112,054

45,172

112,054

301,878

302,488

301,878

302,488

347,050

414,542

4,069,003

2,679,129

The Department of Industrial Works
Total

-

Short - term Loan to Subsidiary
(Unit : Baht)
The Company Only

Balance as of			
Transfer
Balance as of
December 31,			
from
December 31,
2006
Increase
Decrease long - term loan
2007
Asia Patana Land Co., Ltd.
Principal

-

140,000,000

-

100,000,000

240,000,000

Add Accrued interest

-

   80,548

-

9,328,767

9,409,315

Total

-

249,409,315

Loan to subsidiary is term loan repayable within one year and have agreement bearing interest at the rate of 3.00 % p.a.
Long - term Loans to Subsidiaries
(Unit : Baht)
The Company Only

Balance as of			
Transfer
Balance as of
December 31,			
from
December 31,
2006
Increase
Decrease long - term loan
2007
Principal
Asia Patana Land Co., Ltd.

100,000,000

General Logistics Co., Ltd.

11,000,000

Total
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111,000,000

-           

-

(100,000,000)

-

-

-

-

11,000,000

-           

-

(100,000,000)

11,000,000
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(Unit : Baht)
The Company Only

Balance as of			
Transfer
Balance as of
December 31,			
from
December 31,
2006
Increase
Decrease long - term loan
2007
Add Accrued interest
Asia Patana Land Co., Ltd.

6,328,767

General Logistics Co., Ltd.

209,014

Total

6,537,781

3,000,000

-

330,000

-

3,330,000

-

(9,328,767)

-          

-

539,014

(9,328,767)

539,014

Total Long - term Loans
to Subsidiaries

117,537,781

11,539,014

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

5. CURRENT INVESTMENTS
(Unit : Baht)
Consolidated
2007

		

2006

Cost

Fair value

Cost

Fair value

Investments in marketable securities

132,835,274

108,230,000

117,513,400

Less Loss on changes in fair value

(24,605,274)

-

(49,192,480)

108,230,000

108,230,000

68,320,920

68,320,920

8,922,660

8,922,660

15,272,703

15,272,703

117,152,660

117,152,660

83,593,623

83,593,623

Available-for-sale securities :

Available-for-sale securities - Net
Fixed deposits
Total Current Investments - Net

68,320,920
-

(Unit : Baht)
The Company Only
2007

		

2006

Cost

Fair value

Cost

Fair value

Investments in marketable securities

124,335,274

104,630,000

109,013,400

63,670,920

Less Loss on changes in fair value

(19,705,274)

-

(45,342,480)

-  

104,630,000

104,630,000

63,670,920

63,670,920

8,922,660

8,922,660

113,552,660

113,552,660

Available-for-sale securities :

Available-for-sale securities - Net
Fixed deposits
Total Current Investments - Net

63,670,920

63,670,920
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The change of investments in available-for-sale securities during the year 2007 are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated	
Net carrying amount at beginning of year - Net

The Company Only

68,320,920

63,670,920

Purchase of securities

580,508,585

580,508,585

Sale of securities

(565,186,711)

(565,186,711)

24,587,206

25,637,206

108,230,000

104,630,000

The changes in fair value of available-for-sale securities
Net carrying amount at end of year - Net

6. TRADE ACCOUNT RECEIVABLES - NET
As of December 31, 2007 and 2006, the trade account receivables are classified by aging as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

2006

The Company Only

2007

2006

BILLED :
Trade account receivables - services
Current

36,980,425

30,857,767

37,264,925

31,016,882

19,449,120

22,181,969

19,449,120

22,401,056

Over 3 months to 6  months

724,934

594,566

724,934

594,566

Over 6 months to 12 months

101,873

359,852

101,873

359,852

6,254,503

  6,671,811

6,254,503

6,671,811

63,510,855

60,665,965

63,795,355

61,044,167

2,250,000

2,420,000

2,250,000

2,420,000

Less than 3 months

40,000

  50,000

40,000

  50,000

Over 3 months to 6  months

85,000

  70,000

85,000

70,000

Over 6 months to 12 months

195,000

  40,000

195,000

40,000

80,000

   5,000

80,000

5,000

2,650,000

2,585,000

2,650,000

2,585,000

66,160,855

63,250,965

66,445,355

63,629,167

(5,454,143)

(4,503,287)

(5,454,143)

(4,503,287)

60,706,712

58,747,678

60,991,212

59,125,880

24,308,222

22,591,229

24,308,222

22,591,229

Overdue
Less than 3 months

Over than 12 months
Sub-total
Trade account receivables - real estate
Current
Overdue

Over than 12 months
Sub-total
Grand-total
Less Allowance for doubtful account
Trade account receivables - Billed - Net
UNBILLED :
Trade account receivables - services
Less Allowance for doubtful account
Trade account receivables - Unbilled - Net
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24,308,222

(34,775)
22,556,454
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24,308,222

   (34,775)
22,556,454

7. REAL ESTATE DEVELOPMENT COST
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

Townhouses for sales

65,138,756

Commercial buildings for sales

17,188,953

Commercial buildings purchase for sales
Land for sales

8,800,000

The Company Only

2006

2007

-

65,138,756

21,320,535

20,414,306

-

2006
13,550,780

-

-

11,377,410

11,377,410

-

-

147,062,104

114,362,065

147,062,104

114,362,065

Other related cost

10,530,837

4,787,768

10,530,837

  4,787,768

Total

260,098,060

151,847,778

243,146,003

132,700,613

Land and structures under development

As of December 31, 2007, a plot of land for sale of a subsidiary company at the book value of Baht 11.38 million has
pledged to the Court as collateral to abate the enforcement of the case as mentioned in Note 24 to the financial statement.

8. PENDING REFUND TO BE RECEIVED FROM LAND
8.1 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

Baht 4.0 million

February 13, 2007

Baht 2.5 million

February 20, 2007

Baht 6.0 million

Within June 2007

All remaining amount

On July 5, 2007, the seller has postponed to refund the remaining amount of Baht 12.5 million with interest from
within June 2007 to within December 2007. Later on December 28, 2007, the seller has once more postponed to refund for
the payment to within May 2008.
8.2 On February 1, 2007, a subsidiary company entered into an agreement to purchase a plot of land for development
with a person who is not the owner. The counter parties agreed to transfer and receive the land ownership within 12 months
from the agreement date. The said subsidiary company had already made full payment of Baht 20.57 million. The seller had
defaulted the agreement and had not transferred the ownership to the subsidiary company in due time. However, on February
8, 2008 the seller had refunded for the payment with interest to the subsidiary.

9. 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.
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As of December 31, 2007 and 2006, investment in ownership of condominium units is as follow :
(Unit : Baht)
Consolidated	

		
Investment in ownership of condominium units

2007

2007

2006

31,150,000

31,150,000  

31,150,000

31,150,000  

(493,162)

(209,576)

(493,162)

(209,576)

30,656,838

30,940,424

30,656,838

30,940,424

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

2006

The Company Only

In year 2007 and 2006, gain on sale of investment in ownership of condominium unit amounted to Baht 92,404 and
Baht 68,289 respectively, is included in the statements of income.

10. LAND AND STRUCTURES HELD FOR FUTURE DEVELOPMENT
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

2006

The Company Only

2007

2006

Land

53,000,000

80,320,000

-

Land and structures

12,578,125

12,578,125

-

924,481

1,129,091

-

657,500

66,502,606

94,027,216

-

40,977,500

Other related cost
Total

40,320,000
-

A subsidiary company had appraised the value of the purchased land and structures in year 2004 by Simon Lim & Partners
Co., Ltd. According to the appraisal report in March and April 2007, the market value of a plot of land is lower than its book value
in the amount of Baht 14.60 million (Cost amount of Baht 40 million, appraised value amount of Baht 25.40 million). The subsidiary
company has not recorded allowance for diminution in value of the said land due to the management has planned for future land
development and sale. The management of the Company has estimated that the recoverable amount of the project shall be higher
than the book value of the said land. Subsequently, on January 28, 2008 the Company has reappraised the land by Candor Consultant
Co., Ltd, which has the market value of Baht 39.69 million, resulting a difference with the book value to only Baht 0.31 million which
is immaterial. However, the subsidiary company is in the process of reappraised the said land by new valuer for affirmation.

11. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
				
Company’s Name
Type of Businesses
Relationship

Paid - up Share
Capital (Baht)

Directly Owned Subsidiaries
Asia Patana Land Co., Ltd.

Buy, sale, and land development

Shareholder and directorship

200,000,000

Genco Engineering Co., Ltd.

Waste selection and management

Shareholder and directorship

20,000,000

Transportation of waste including provide Shareholder and directorship

5,000,000

of waste for recycling facilities
General Logistics Co., Ltd.

the service of domestic transportation
Indirectly Owned Subsidiary
Industrial Waste

Industrial waste treatment

Shareholder and directorship

Management (Asia) Co., Ltd.
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200,000,000

Investments in subsidiaries at cost method for the Company only as of December 31, 2007 and 2006, were as
follows:
(Unit : Baht)
		

The Company Only

		

As of December 31, 2007

		

Percentage		

Allowance for

		

of Holding

At Cost

Asia Patana Land Co., Ltd.

99.99

199,999,930

Genco Engineering Co., Ltd.

99.99

19,999,930

-

19,999,930

General Logistics Co., Ltd.

99.99

4,999,930

-

4,999,930

impairment

Net

Subsidiaries - cost method

Total

224,999,790

(23,062,415) 176,937,515

(23,062,415) 201,937,375
(Unit : Baht)

The Company Only (Restated)
As of December 31, 2006

		

Percentage		

Allowance for

		

of Holding

At Cost

Asia Patana Land Co., Ltd.

99.99

199,999,930

Genco Engineering Co., Ltd.

99.99

19,999,930

-

19,999,930

General Laboratory Co., Ltd.*

99.99

14,999,930

-

14,999,930

General Logistics Co., Ltd.

99.99

4,999,930

-

4,999,930

impairment

Net

Subsidiaries - cost method

Total

239,999,720

(15,808,627) 184,191,303

(15,808,627) 224,191,093

* Capital redemption in year 2007.
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET
(Unit : Baht)
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Consolidated

						

Furniture, fixtures

		

Improvements

Leasehold

Buildings and

Machinery

and office

Transportation

Land

for rental land

right

improvements

and equipment

equipment

equipment

and chassis

Trucks		
Containers

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

1,429,860 1,174,095,630

-

-

-

(206,582,650)

-

-

259,050

Total

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

-

1,305,724

5,276,905

4,290,610

6,467,900

3,667,000

1,772,000

1,900,590

(206,582,650)
24,939,779

Increase - Decremental appraisal
value

-

Decrease - At cost

-

Transfer - At cost

-

-

-

(27,581,891) (101,756,732)

-

-

-

-

-

-

-

(3,239,263)

(1,437,579)

-

-

-

52,476

82,590

-

-

-

49,168,353

137,434

-

-

163,404,144

164,555,845

-

299,094,497

294,926,376

-

-

-

(206,582,650)

-

-

-

(1,000,000) (135,015,465)
(272,500)

-

As of December 31, 2007
At cost
Decremental appraisal value

-

17,928,445
-

36,614,617
-

36,269,717
-

2,057,950 1,064,019,944
-

(206,582,650)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)
(Unit : Baht)
						

Consolidated

						

Furniture, fixtures

		
Land

Improvements

Leasehold

Buildings and

Machinery

and office

Transportation

for rental land

right

improvements

and equipment

equipment

equipment

Trucks		
and chassis

Containers

Work in
progess

Total

-

(490,903,594)

-

74,686,449

-

(50,916,082)

Accumulated depreciation
As of December 31, 2006
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At cost

-

Decremental appraisal value

-

Increase - At cost

-

(97,164,965)
(4,455,125)

(13,456,036) (111,415,498) (192,136,497)
-

74,686,449

(3,520,426)

(11,786,866)

(19,407,140)

(41,040,652)
(2,431,607)

(6,712,853)
(2,001,866)

(3,110,451)
(4,402,958)

(25,866,642)
(2,910,094)

Increase - Decremental appraisal
value

-

Decrease - At cost

-

Transfer - At cost

-

4,601,592
-

-

8,343,218

16,976,462
-

-

2,922,599
-

1,431,791
-

-

-

-

-

8,343,218

-

-

-

-

25,932,444

-

-

-

-

-

-

(515,887,232)

-

83,029,667

As of December 31, 2007
At cost

-

Decremental appraisal value

-

(97,018,498)
-

-

(123,202,364) (208,621,038)

-

83,029,667

-

(42,040,468)
-

(8,714,719)
-

(7,513,409)
-

(28,776,736)
-

Net book value
As of December 31, 2006

163,404,144

93,529,613

88,300,696

55,523,748

100,699,761

5,192,080

4,747,692

29,837,166

8,631,075

1,429,860

551,295,835

As of December 31, 2007

163,404,144

67,537,347

-

52,339,150

86,305,338

7,127,885

9,213,726

29,101,208

7,492,981

2,057,950

424,579,729

Depreciation charge for the years 2007 and 2006 amounted to Baht 42,572,864 and Baht 53,689,748  respectively are included in the consolidated statements of income.
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)
(Unit : Baht)
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						the company only
						
		
Land

Furniture, fixtures

Improvements

Leasehold

Buildings and

Machinery

and office

Transportation

for rental land

right

improvements

and equipment

equipment

equipment

190,694,578

101,756,732

298,835,447

289,121,738

-

-

(206,582,650)

-

-

259,050

Trucks		
and chassis

Work in

Containers

progess

34,497,717

1,429,860

Total

Cost / appraisal value
As of December 31, 2006
At cost

9,000,000

Decremental appraisal value
Increase - At cost

-

1,305,724

4,709,695

45,878,165
3,985,857

9,556,350
5,783,900

788,260
-

1,527,000

49,800

981,558,847
(206,582,650)
17,621,026

Increase - Decremental appraisal
value

-

Decrease - At cost

-

Transfer - At cost

-

-

-

(27,581,891) (101,756,732)

-

-

-

-

-

-

-

(3,239,263)

(1,437,579)

-

-

-

52,476

82,590

-

-

-

48,509,033

137,434

-

-

164,555,845

-

299,094,497

290,644,646

-

-

(206,582,650)

-

-

-

(1,000,000) (135,015,465)
(272,500)

-

207,160

864,164,408

As of December 31, 2007
At cost
Decremental appraisal value

9,000,000
-

-

15,340,250
-

788,260
-

36,024,717
-

-

(206,582,650)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)
(Unit : Baht)
						the company only
						
		
Land

Furniture, fixtures

Improvements

Leasehold

Buildings and

Machinery

and office

Transportation

for rental land

right

improvements

and equipment

equipment

equipment

Trucks		
and chassis

Containers

Work in
progess

Total

-

(487,347,573)

-

74,686,449

-

(45,387,305)

Accumulated depreciation
As of December 31, 2006

รายงานประจำปี 2550 } บริ ษ ั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม จำกั ด (มหาชน)

At cost

-

Decremental appraisal value

-

Increase - At cost

-

(97,164,965)
(4,455,125)

(13,456,036) (111,415,498) (191,637,515)
(3,520,426)

74,686,449
(11,786,866)

(18,737,529)

(40,973,592)
(2,330,898)

(6,238,092)
(1,591,313)

(595,233)
(80,024)

(25,866,642)
(2,885,124)

Increase - Decremental appraisal
value

-

Decrease - At cost

-

Transfer - At cost

-

4,601,592
-

16,976,462
-

8,343,218
-

2,922,599
-

1,431,791
-

-

-

-

-

8,343,218

-

-

-

-

25,932,444

-

-

-

-

-

-

(506,802,434)

-

83,029,667

As of December 31, 2007
At cost

-

Decremental appraisal value

-

(97,018,498)
-

-

(123,202,364) (207,452,445)
83,029,667

-

(41,872,699)
-

(7,829,405)
-

(675,257)
-

(28,751,766)
-

Net book value
As of December 31, 2006

9,000,000

93,529,613

As of December 31, 2007

9,000,000

67,537,347

88,300,696
-

55,523,748

97,484,223

4,904,573

3,318,258

193,027

8,631,075

1,429,860

362,315,073

52,339,150

83,192,201

6,636,334

7,510,845

113,003

7,272,951

207,160

233,808,991

Depreciation charge for the years 2007 and 2006 amounted to Baht 37,044,087 and Baht 50,670,952  respectively are included in the separate statements of income.
As of December 31, 2007 and 2006, the Company has fully depreciation fixed assets but is still in use in the original cost of Baht 136.19 million and Baht 53.6 million
respectively.
12.1 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. The carrying value of such assets as of December 31, 2007 and 2006 amounted to approximately Baht 88.5 million and Baht
101.1 million respectively.
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12.2 As of December 31, 2007, the book value of the Conpany’s land amounted to Baht 9 million has pledged of the court as collateral to abate the enforecement of the case
as mentioned in Note 24 to the financial statement.

13.	HIRE PURCHASE PAYABLE
As of December 31, 2007 and 2006, the subsidiary has hire purchase payable as follows :
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

2006

The Company Only

2007

2006

Hire purchase payable - trucks and chassis

14,448,481

18,739,466

-

-

Less Current portion

(4,478,856)

(4,290,985)

-

-

Hire purchase payable - Net

9,969,625

14,448,481

-

-

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. 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, 2007 and 2006, the balance of the legal reserve amounted to Baht 4.8
million and Baht 1.4 million, respectively. The reserve is not available for dividend distribution.

16. DIVIDEND PAYMENT
At the meeting of the shareholders on April 26, 2007 and April 27, 2006, the shareholders approved to pay dividend
at Baht 0.01 per share to the existing shareholders.

17. COSTS OF SERVICES
Costs of services comprise of the following expenses:
(Unit : Baht)
Consolidated	

		

2007

2006

The Company Only

2007

2006

Transportation expense

62,119,618

73,425,403

90,895,424

80,125,542

Salary and welfare

66,422,362

56,049,377

63,400,721

56,010,945

Depreciation and amortization

65,419,342

79,382,194

60,391,465

76,764,970

Chemical, supplies and lab analysis expenses

95,160,753

58,539,061

80,822,858

56,150,178

Other expenses

55,634,354

53,864,166

54,312,728

51,488,556

344,756,429

321,260,201

349,823,196

320,540,191

Total
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18. ADMINISTRATIVE EXPENSES
Administrative expenses comprise of the following expenses:
(Unit : Baht)
Consolidated	

		
Salary and welfare

2007

2006

The Company Only

2007

2006

35,656,991

31,212,404

31,557,716

26,703,100

7,611,556

7,927,469

7,255,634

7,525,897

Office and car expenses

22,120,029

19,588,736

19,544,135

15,961,209

Other expenses

18,221,897

16,018,743

16,524,674

13,848,886

83,610,473

74,747,352

74,882,159

64,039,092

Depreciation and amortization

Total

19. INCOME TAX EXPENSES
In the separate financial statement, no income tax expenses were payable for the years ended December 31, 2007 and
2006 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.

20. 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:
20.1 Exemption from payment of import duty on machinery as approved by the Board of Investment.
20.2 Exemption from payment of income tax on net income from the promoted business for a period of eight years
from the date of operations.
20.3 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 20.2
20.4 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.
20.5 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, 2007 and 2006 classified under promoted and non-promoted
businesses are as follows:
(Unit : Baht)
		
		

				

Consolidated and
The Company Only

2007

2006

Promoted Business

325,516,412

283,176,537

Non-Promoted Business

112,349,221

106,843,891

437,865,633

390,020,428

Total
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21. 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 2007 and 2006 amounted to approximately Baht 2.1 million and
Baht 1.9 million respectively.

22. BUSINESS SEGMENT INFORMATION
Financial information of the Company and its subsidiaries for the years ended December 31, 2007 and 2006, broken
down by business segment are as follow:
(Unit : Baht)
Consolidated
Services

2007
Revenues
Net profit from operation

Real estate

2006

2007

Total

2006

2006

437,865,633

390,020,428

44,861,320

26,062,500

482,726,953

416,082,928

93,109,204

68,760,227

17,682,813

12,963,130

110,792,017

81,723,357

77,054,675

10,771,127

83,610,473

74,747,352

Other income
General expense

2007

67,172,069

59,557,896

16,438,404

15,189,456

Compensation and expense
for dispute settlement

29,073,000

-

-

-

29,073,000

-

Directors’ remuneration

3,476,000

3,340,000

Interest expenses

1,444,006

263,883

Income tax expenses

1,549,593

102,424

68,693,620

14,040,825

Net profit
Assets employed

945,934,719

862,083,625

406,859,816

347,142,597 1,352,794,535 1,209,226,222

23. AGREEMENTS
As of December 31, 2007, the Company and subsidiary had entered into the following agreements :
23.1 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 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. The agreement commenced from October 1, 2006, and terminates
on September 30, 2016.
23.2 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. 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).
On December 19, 2007, the Company had transferred a part of leasehold right under Leasehold right transfer
agreement which has made since year 2006, with a company and had amended the land lease agreement with
The Industrial Estate Authority of Thailand by reducing the size of the leased area from original 86 Rai, 1 Ngarn
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and 80.17 square Wah to 29 Rai, 1 Ngarn and 82 square Wah. The said leasehold right transfer, resulting the
Company occurred gain amounting to Baht 50.81 million which are included in statement of income.
Rental fee for the year 2007 and 2006 amounted to Baht 5.1 million and Baht 8 million respectively.
23.3 Vehicle lease agreement for a period of 3 years up to February 2008. The annual rental fee approximately Baht
0.8 million.
23.4 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 1 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.
On April 11, 2007, the Company has terminated the contract with the Port Authority of Thailand. And
on May 23, 2007, the Company filed the dispute of Investing in Reception Facility at Leam chabang Port to
the Arbitration Institute by requesting the Port Authority of Thailand to pay for the damages to the Company
amounted to Baht 927.68 million and the Arbitration Institute had ordered to accept the case for consideration.
On August 9, 2007, the Port Authority of Thailand has filed the protestation. At present, the dispute is in the
process of the Arbitration Institute.
23.5 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.
23.6 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.

24. 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 subsequently, on February 7, 2007, the Appeal Court
has ordered the Company to arrange the collateral to abate the enforcement of the case for the sum of Baht 42.7 million. On
June 28, 2007, the Company has pledged the Company’s land and a plot of land for sale of a subsidiary company as collateral.
Subsequently, on August 2, 2007, the Court accepted the said collateral.
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On August 22, 2007, the above plaintiff filed a legal action against the judgement of the Nonthaburi Court (the second
case) that the Company is responsible for paying the 3rd installment to the 8th installment (the final payment) of land purchasing
amounting to Baht 89,399,670 and interest charge at 7.5% per annum of the principle amount of Baht 69,054,000 from
the date after filing date up to the date that payment is made. On September 20, 2007, the Company refused the Plaintiff’s
accusation, together with the request to cancel the Plaintiff’s accusation.
On December 26, 2007, the Appeal Court had confirmed the same judgement with the Civil Court. The Board of
Directors had resolved to assign the Company’s representative to negotiate and settle the two disputes and approved the paying
for the damage in the amount not exceeding Baht 30 million.
Subsequently, on January 21, 2008, the Company and Plaintiff filed the assertion to the Nonthaburi Court that the
Company had agreed to settled the cases by paying the compensation in the amount of Baht 10 million to the plaintiff on January
21, 2008, and the Plaintiff had agreed to withdraw the said two cases. However, as of December 31, 2007, the Company has
the obligation to pay the negotiators approximately Baht 19.07 million which has recorded as a provisions for dispute settlement
cost in the balance sheet.
On February 7, 2008 the Court has returned the land little deed put as collateral, which belonged to the Company
and its subsidiary.

25. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
As of December 31, 2007 and 2006, the Company and subsidiary companies have commitment and contingent
liabilities as follows:
In Million Baht
Consolidated	

		

2007

The Company Only

2006

2007

2006

25.1 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.

40.6

39.8

40.6

39.8

0.4

8.5

0.4

8.5

16.3

22.1

9.5

25.2 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.
25.3 Contingent liability for guarantee a subsidiary company.

-

-

25.4 The Company and a subsidiary company have
commitment under the construction agreements
and others.

101.1

9.9

98.2

54.9

6.3

54.9

25.5 The Company and a subsidiary have commitment from
purchase land held for future development.
25.6 The Company has commitment under the attorney’s
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At the rate

-

At the rate

consultant proposal in case of dispute the contract of

and basis as

and basis as

Investing in Reception Facility at Laem chabang Port.

stipulated in

stipulated in

the proposal

the proposal
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26. DISCLOSURES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
The Company and subsidiaries do not engage in any off-balance sheet transactions concerning the speculation or trading of derivatives.

26.1 Interest Rate Risk
As of December 31, 2007 and 2006, the Company and subsidiaries have financial assets and financial liabilities exposed to interest rate risk as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
Fixed Interest Rate Maturing In:
Floating Interest Rate
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Cash in banks
Hire purchase payable

1 Year or less

Over 1 to 5 Years

Average Interest Rate (%)

More than 5 Years

Floating

Fixed

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

239,689,209

93,093,637

21,355,144

55,505,483

-

-

-

-

0.5

0.5

2.3

4.5 - 5.1

-

-

-

-

14,448,481

18,739,466

-

-

-

-

8.4 - 8.8

8.4 - 8.8

(Unit : Baht)
The Company Only
Fixed Interest Rate Maturing In:
Floating Interest Rate

1 Year or less

Over 1 to 5 Years

Average Interest Rate (%)

More than 5 Years

Floating

Fixed

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

84,733,908

51,121,087

21,338,357

40,232,780

-

-

-

-

0.5

0.5

2.3

4.5

Short - term loans to subsidiary

-

-

-

-

240,000,000

-

-

-

-

-

3.0

-

Long - term loans to subsidiaries

-

-

-

-

  11,000,000 111,000,000

-

-

-

-

3.0

3.0

Cash in banks
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26.2 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.

26.3 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.

26.4 Fair Value
Financial instruments include cash on hand and in banks, trade account receivables, other receivables, investments,
loan to, trade account payables, other payables and hire purchase payable.
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 loan to and hire purchase payable approximates carrying value as the interest rate of this loan
approximates the current market interest rate.

27. 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.

28. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements for the year ended December 31, 2007 have been approved by an authorized management
designated by the Company on February 18, 2008.
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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
โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2234-1678, 0-2237-2132
โทรสาร 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
Telephone :   0-2359-1200-01
Facsimile :  

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
Telephone : 0-2234-1676, 0-2234-1678, 0-2237-2132
Facsimile :

0-2237-2133
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General Environmental Conservation Public Company Limited

447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2502-0900-99 โทรสาร : 0-2502-0999
447 Bondstreet Road, Bangpood, Parkkred, Nonthaburi 11120
Tel : 0-2502-0900-99 Fax : 0-2502-0999
http://www.genco.co.th

