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รางวัลแห่งความสำเร็จ

AWARDS

ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม :
ฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2556

ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม :
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ประจำปีงบประมาณ 2556

Being awarded “GOLDEN MEDAL”
for Industrial Waste Management Factory
Standard in the business of :
Secured Landfill
For Fiscal Year 2013

Being awarded “GOLDEN MEDAL”
for Industrial Waste Management Factory
Standard in the business of :
Central Waste Treatment
For Fiscal Year 2013

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.genco.co.th
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1)
showing in www.sec.or.th or www.genco.co.th
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VISION

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
VISION IS A LEADING ORGANIZATION
IN THE ADMINISTRATION AND
THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
WASTE FOR ENVIRONMENT
CONSERVATION.

พันธกิจ

MISSION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ใช้ระบบเทคโนโลยีชั้นนำ
รักษามาตรฐานในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรม
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและสังคม
Environmental administration and management to have efficiency.
Using leading technology system.
Keeping standard in the treatment and disposal of
industrial waste.
Operation to be in line with the law and regulations of
the supervising agency.
Promotion and support of the public charity activities of
the communities and society.

สารจากประธานกรรมการ

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
OF THE BOARD

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหามลภาวะอันเนื่องมาจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ที่มาของการจัดตั้ง บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควบคู่กันไป
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 แม้ปัญหาทางการเมืองที่เริ่มมีความรุนแรงในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี
2556 ส่งผลให้การเกิดการชะลอตัวของภาวะเศษรฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังบรรลุ
ตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม 243.7 ล้านบาท รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 185.3 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 6.9 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 41.9 แต่เนื่องจากปี
2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจำนวน 20.0 ล้านบาท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิประมาณ 11.2 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
ถึงแม้การแข่งขันทางด้านราคาจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนครองตลาดไม่สูงนัก แต่ยังมั่นใจว่าธุรกิจบริการบำบัดและกำจัดกาก
อุตสาหกรรมจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ได้เพิ่มอัตราส่วน
ของรายได้สูงยิ่งขึ้นเช่นกัน จึงทำให้แนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลจากการสนับสนุนของ
ผู้มีอุปการะคุณ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ประกอบกับความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) จึงขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการนำพาบริษัทฯ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ
ทางด้านการบริหารจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีมาตรฐานสูง และเพิ่มรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป
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ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี

DR. WITOON SIMACHOKDEE

ประธานกรรมการ / The Chairman of the Board

General Environmental Conservation Public Company Limited (GENCO) was originally established with the
awareness of the significance of the pollution prevention from the manufacturing sectors. In 2013, striving to
improve the service quality, the Board of Directors has simultaneously given precedence to the conservation of the
environmental quality, social responsibility, and shareholder benefits.
In the area of the Company’s performance, although there was the political unrest in the last two months
of 2013 which caused the economic slowdown in the fourth quarter, the Company’s performance still achieved
the budget goals which had the revenue of the industrial waste management services of 243.7 million Baht, the
revenue from sale-real estate development business of 185.3 million Baht, and other revenues of 6.9 million Baht
with an increase of 41.9 percent over the previous year. Nevertheless, in 2013 the Company had the loss on
impairment of investments in available-for sale-securities of 20 million Baht which resulted in the net profit of
the Company and its subsidiaries with totaling 11.2 million Baht.
However, the Company intends to maintain the standard of the industrial waste treatment and disposal.
Although the Company has gained the slight market share due to the competitive pricing, it is ensured that
the business of industrial waste treatment and disposal will be growing constantly. While the real estate business
sector, which is one of our continued businesses, has increased the ratio of revenue. As a result, the growth trend
of the Company has been rising continuously in support of our patrons and shareholders, along with the intention
of the Management and staff on the operations.
On behalf of the Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited,
I would like to take this opportunity to thank all of our shareholders and patrons for their ongoing support. I would
like to reaffirm the commitment that the Company will become a leader in the industrial waste management with
delivering the high service quality, increasing the revenue continuously, upholding the principles of good corporate
governance in order to maximize satisfaction for all shareholders, customers, and our responsibility to the
environment.

เจนโก้ จริงใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม...

WE CARE ABOUT THE
ENVIRONMENT
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ GENCO คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Genco’s Business Philosophy is to make environmental conservation sustainable

คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS
การศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ประธานกรรมการ

Dr. Witoon
Simachokedee
Chairman

EDUCATION 			
• Doctor of Public Administration (Public and Private
Management), Ramkhamhaeng University
(การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Doctor of Science (Security Technology),
Suan Sunandha Rajabhat University
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
• Doctor of Engineering (Safety Engineering),
Kasetsart University
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
• Master of Business Administration, Thammasat University
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering),
Kasetsart University
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Bachelor of Law, Thammasat University
• National Defence College Diploma (Class 46)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Certificate, Senior Executives on Justice Administration
(Class 13), National Justice Academy
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Diploma in Political and Governance Program,
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 46)
King Prajadhipok’s Institute (Class 11)
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม
• Certificate, Director Certification Program 115/2009,
Thai Institute of Directors
• ประกาศนียบัตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าฯ • Certificate, Financial Statement for Director Program
4/2009, Thai Institute of Directors
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 115/2009
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่น 4/2009
CURRENT POSITION
ตำแหน่งปัจจุบัน
• Chairman, General Environmental Conservation Plc.
• Permanent Secretary, Ministry of Industry
• ประธานกรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
• Chairman, The Industrial Estate Authority of Thailand
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
WORKING EXPERIENCE
• ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• Director-General, Department of Industrial Works,
Ministry of Industry
ประสบการณ์ทำงาน
• Director-General, Department of Primary Industries
• อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
and Mines, Ministry of Industry
• อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• Chairman, Ratchburi Electricity Generating Holding Plc.
• ประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
• Director, the Electricity Generating Authority of Thailand
• กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• Director, PTT Exploration and Production Plc.
• กรรมการ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
• Chairman, EGAT International Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Harvard University, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(รุ่นที่ 2)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
• ประธานกรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด
• ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำ
กระทรวงวัฒนธรรม

นายอังคณี วรทรัพย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

Mr. Angkhani Vorasaph



Independent Director, Chairman
of the Audit Committee and
Chairman of the Nomination
and Remuneration
Sub-Committee

รายงานประจํ า ปี 2556

• ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)
• ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำ
ทบวงมหาวิทยาลัย

• ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)

• ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์
(เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)

EDUCATION
• Master of Public Administration, Harvard University, USA.
• Bachelor of Business Administration, Boston University,
USA.
• National Defence College Diploma (Class 2)
• Certificate, Director Accreditation Program 49/2005,
Thai Institute of Directors
CURRENT POSITION
• Independent Director, Chairman of the Audit Committee
and Chairman of the Nomination and Remuneration
Sub-Committee, General Environmental Conservation Plc.
• Director, Krungdhep Sophon Plc.
• Chairman, Tak Mining Co., Ltd.
WORKING EXPERIENCE
• Chairman, SFG Co., Ltd.
• Chairman of the Audit Committee for the Ministry of
Culture
• Chairman, Credit Bureau Co., Ltd.
• Advisor to Deputy Prime Minister
(Capt. Suchart Jaovisidha)
• Chairman of the Audit Committee for the Ministry of
University Affairs
• Chairman, Siam City Bank Plc.
• Audit Committee, MFC Asset Management Plc.
Center for Finance and
• Head of the Co-operation
Privileges (the 13th Asian Game)
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การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 22)

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการทัพบก (ชุดที่ 38)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 62
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพันยานเกราะ ฟอร์ทน็อกซ์
มลรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 11)
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพไทย
• ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก
• ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
• รองผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
• รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
• เลขาธิการสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
• เสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
• ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กองทัพอากาศ)
โรงเรียนนายเรืออากาศ

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101/2008
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 22/2008
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
• เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
• ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ

• รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ

EDUCATION 			
• Bachelor of Science, Chulachomklao Royal Military
Academy (Class 22)
• National Defence College Diploma (Class 48)
• Certificate, Army War College (Class 38)
• Certificate, Army Command & General Staff College
(Class 62)
• Certificate, Armour Officer Advance Course, Fort Knox,
Kentucky USA.
• Certificate, Armed Forced Academy Preparatory School
(Class 11)
CURRENT POSITION
• Independent Director, Member of the Audit Committee
and Member of the Nomination and Remuneration
Sub-Committee, General Environmental Conservation
Plc.
WORKING EXPERIENCE
• Army Special Qualified General
• Army Special Advisor
• Commanding General, Cavalry Center, Adisorn Camp
• Deputy Director, Army Radio and Television Station
(Channel 5)
• Deputy Commanding General, 2nd Cavalry Division
Thailand Equestrian Federation
• Secretary General,
• Chief of Staff, 2thnd Cavalry Division
• Commander, 4 Cavalry Regiment

EDUCATION 			
• Bachelor of Science (RTAF) in Aeronautical Engineering
• National Defence College Diploma (Class 48)
• Certificate, Director Certification Program 101/2008,
Thai Institute of Directors
• Certificate, Director Accreditation Program 22/2008,
Thai Institute of Directors
CURRENT POSITION
• Independent Director, Member of the Audit Committee
and Member of the Nomination and Remuneration
Sub-Committee, General Environmental
Conservation Plc.
WORKING EXPERIENCE
• Royal Thai Air Force Expert
• Chief of Staff, Air Combat Command, RTAF
• Director, Air Warfare Center, Air Combat Command,
RTAF
• Deputy Commander, Directorate of Logistics

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

General Trairat Rungaratna

Independent Director, Member of
the Audit Committee and Member of
the Nomination and Remuneration
Sub-Committee

พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Air Vice Marshal
Kosok Prakongsap

Independent Director, Member of
the Audit Committee and Member of
the Nomination and Remuneration
Sub-Committee

คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS
การศึกษา
• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Industrial

Engineering) Oregon State University, USA.

• ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering)
Oregon State University, USA.

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จำกัด

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ

Dr. Nattapon Nattasomboon

ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• เลขาธิการสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
• รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Director

การศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โยธา) University
of Missouri-Rolla, USA.

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 161/2012
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

• ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
• กรรมการ สภาหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน
• รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรม

ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

กรรมการอิสระ

Dr. Verapong Chaiperm

Independent Director

แห่งประเทศไทย

• รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

• ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและ
ท่าเรืออุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10
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EDUCATION 			
• Doctor of Philosophy (Industrial Engineering)
Oregon State University, USA.
• Master of Science (Civil Engineering) Oregon State
University, USA.
• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),
Chulalongkorn University
CURRENT POSITION
• Director, General Environmental Conservation Plc.
• Director-General, Department of Industrial Works,
Ministry of Industry
• Chairman, Bang Pa-In Paper Mill Industry Co., Ltd.
WORKING EXPERIENCE
• Director General, The office of Industrial Economics
• Secretary General, Thai Industrial Standards Institute
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry	
• Inspector General, Ministry of Industry
• Deputy Director General, The office of Industrial
Economics
• Deputy Secretary General, Office of the Cane and
Sugar Board

EDUCATION 			
• Ph.D. in Environmental Engineering, Asian Institute of
Technology (AIT)
• Master of Science (Civil Engineering), University of
Missouri-Rolla, USA.
• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),
Chulalongkorn University
• Certificate, Director Certification Program 161/2012,
Thai Institute of Directors
CURRENT POSITION
• Independent Director, General Environmental
Conservation Plc.
• Governor, The Industrial Estate Authority of Thailand
• Director, Eastern Water Resources Development and
Management Plc.
• Director, Board of Trade of Thailand
WORKING EXPERIENCE
• Deputy Governor (Corporate Strategy and Finance
Function), The Industrial Estate Authority of Thailand
• Deputy Governor (Industrial Port), The Industrial
Estate Authority of Thailand
• Director, Industrial Estate and Port Management
Department, The Industrial Estate Authority of
Thailand
• Director, Corporate Strategy and Business
Development Department, The Industrial Estate
Authority of Thailand
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การศึกษา
• ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• Certificate of City Planning, Dominican College,
San Francisco, USA.

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด
• ที่ปรึกษา บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
• นายกสมาคมบ้านจัดสรร

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 16/2546

• ประกาศนียบัตร กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 3/2546

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Techno M.B.A. มหาวิทยาลัย
ชินวัตร รุ่นที่ 1

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ

การพาณิชย์ รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4
(สวปอ. มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 62/2005
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance
Director รุ่น 19/2005
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 36/2005

ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
• ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี
• กรรมการบริหาร บริษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จำกัด

EDUCATION 			
• Master of Public and Private Management, National
Institute of Development Administration (NIDA)
• Master of Art (Political Science), Ramkhamhaeng
University
• Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng
University
• Certificate of City Planning, Dominican College,
San Francisco, USA.
• National Defence College Diploma (Class 18)
• Certificate, Director Accreditation Program 44/2005,
Thai Institute of Directors
CURRENT POSITION
• Director, Chairman of the Executive Committee
and CEO, General Environmental Conservation Plc.
• Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
WORKING EXPERIENCE
• Member of the House of Representatives,
Democrat Party
• Chairman of Executive Committee, Thanasathon
Corporation Co., Ltd.
• Chairman, Chanwit Hotel Co., Ltd.
• Advisor to the Board of Directors, General
Environmental Conservation Plc.
• Chairman of Executive Committee, Pattra House &
Property Plc.
• President of Housing Business Association

EDUCATION 			
• Master of Political Science (Public Administration),
Thammasat University
• Bachelor of Economics, Thammasat University
• Certificate, Public Law, Thammasat University
Class 16/2003
• Certificate, Business Law, Thammasat University
Class 3/2003
• Certificate, Techno M.B.A., Shinawatra University
Class 1
• Certificate, Top Executive Program in Commerce
and Trade (Class 4), Commerce Academy, UTCC
• Advanced Security Management Program (ASMP4),
The National Defence College Association
• Certificate, Director Certification Program 62/2005,
Thai Institute of Directors
• Certificate, Finance for Non-Finance Director
19/2005, Thai Institute of Directors
• Certificate, Director Accreditation Program 36/2005,
Thai Institute of Directors
CURRENT POSITION
• Director and Member of the Executive Committee,
General Environmental Conservation Plc.
• Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
• Expert to Senator of Nonthaburi Province
• Executive Committee, Chanwit Hotel Co., Ltd.

นายอัศวิน วิภูศิริ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Mr. Asawin Wipoosiri

Director and Chairman of the
Executive Committee

นายเดชพล วิภูศิริ

กรรมการและกรรมการบริหาร

Mr. Detpon Viphusiri

Director and Member of the
Executive Committee

คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTORS
การศึกษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การตลาด)

ผศ. (พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

Asst.Prof.
Ronnachai Tantragoon

Director and Member of the
Executive Committee

EDUCATION 			
• Master of Commerce (Marketing), University of
University of New South Wales, Australia
New South Wales, Australia
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) Temple University,
• Bachelor of Business Administration (Marketing),
USA.
Temple University, USA.
• ปริญญาบัตรหลักสูตร Business Management,
• Associate in Science Degree (Business Management),
Peirce Jr.College, USA.	
Peirce Jr.College, USA.
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการขาย
• Diploma in Business Administration (Distribution),
วิทยาลัยพณิชยการพระนคร
Bangkok Commercial College
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2008
• Certificate, Director Accreditation Program 76/2008,
Thai Institute of Directors
ตำแหน่งปัจจุบัน
CURRENT POSITION
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• Director, Member of the Executive Committee and
Managing Director, General Environmental
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
Conservation Plc.
• ที่ปรึกษา บริษัท ซุปเปอร์คอนเน็คติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
• อาจารย์พิเศษ (MBA Program) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
• อาจารย์รับเชิญสอน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
• Advisor, Super Connecting (Thailand) Co., Ltd.
• Part Time Lecturer (MBA Program), Assumption
ประสบการณ์ทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันเตอร์ดักกลาส (ประเทศไทย) จำกัด University
• Guest Lecturer, State and Private University
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล WORKING EXPERIENCE
(ประเทศไทย) จำกัด
• Managing Director, Hunter Douglas (Thailand)
Co., Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท อาร์แอนด์พี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายตลาดและขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนคอสเมติก • General Manager, Armin Systems Co., Ltd.
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Nivea บริษัท บีดีเอฟ อินทนิน จำกัด
• National Sales Manager, Triumph International
(Thailand) Co., Ltd.
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกเครื่องสำอาง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์
จำกัด
• Marketing Director, R&P Marketing Co., Ltd.
• Marketing & Sales Manager, Pan Cosmetic Co., Ltd.
• Nivea Product Manager, BDF Intanin Co., Ltd.
• Product Manager, Cosmetic Dept., Berj Jucker
Co., Ltd.

การศึกษา
• ปริญญาโท MBA, Sasin Business School Chulalongkorn

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

กรรมการและกรรมการบริหาร

Mr. Itthirit Wipoosiri

Director and Member of the
Executive Committee
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EDUCATION 			
• Master of Business Administration, Sasin Business
School Chulalongkorn University
University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, University of Western • Bachelor of Engineering, University of Western
Australia
Australia
CURRENT POSITION
ตำแหน่งปัจจุบัน
• Director, Member of the Executive Committee and
• กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
Deputy Managing Director, General Environmental
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด Conservation Plc.
• Director and Managing Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
• กรรมการ บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
• Director, Pattra House & Property Plc.
ประสบการณ์ทำงาน
WORKING EXPERIENCE
• ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• Project Manager, General Environmental
Conservation Plc.
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โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION STRUCTURE
คณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

DIRECTOR’S CONSULTANT

COMPANY SECRETARY

คณะอนุกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

EXECUTIVE COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

NOMINATION & REMUNERATION
COMMITTEE

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและ
ตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

INTERNAL AUDIT DEPT.

MANAGING DIRECTOR

SET COMPLIANCE &
SUPERVISION DEPT.

รองกรรมการผู้จัดการ

DEPUTY MANAGING DIRECTOR

สำนักงาน
ภาคเหนือ

สำนักงาน
มาบตาพุด

สำนักงาน
แสมดำ

สำนักงาน
การตลาดและขาย
: ธุรกิจให้บริการ

NORTHERN
REGION OFFICE

MTP-OFFICE

SMD-OFFICE

MARKETING & SALES
OFFICE : SERVICE
BUSINESS

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายขายพื้นที่ 1

Operation
Dept.

ฝ่ายขนส่งและ
ภาชนะบรรจุ

Transportation &
Containers
Dept.

Operation
Dept.

Operation
Dept.

สำนักงาน
อสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE
OFFICE

BUSINESS
DEVELOPMENT
OFFICE

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการตลาด
และขาย

ฝ่ายแผนงานและ
บริหารโครงการ

HEAD OFFICE

Area Sales 1
Dept.

Accounting
Dept.

Marketing & Sales
Dept.

Planning & Project
Management
Dept.

ฝ่ายโครงการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลอง

ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลอง

ฝ่ายขายพื้นที่ 2

ฝ่ายการเงิน

Laboratory
Dept.

Area Sales 2
Dept.

ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายขายพื้นที่ 3

ฝ่ายสารสนเทศ

Environmental Health
& Safety Dept.

ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

Environmental Health
& Safety Dept.

ฝ่ายขนส่งและ
ภาชนะบรรจุ

ฝ่ายขนส่งและ
ภาชนะบรรจุ

ฝ่ายบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

Laboratory
Dept.

Area Sales 3
Dept.

Finance
Dept.

MIS
Dept.

Transportation &
Containers
Dept.

Transportation &
Containers
Dept.

Customer Relationship
Management
Dept.

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย

ฝ่ายธุรการทั่วไป

ฝ่ายหลุมฝังกลบ
ราชบุรี

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายธุรการทั่วไป

ฝ่ายกำกับดูแล
บริษัทย่อย

Maintenance
Dept.

General
Administrative
Dept.

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

Accounting &
Finance Dept.

Maintenance
Dept.

Landfill
Dept.

General
Administrative
Dept.

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

Accounting &
Finance Dept.

สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจ

สำนักงานใหญ่

Advertising &
Promotion
Dept.

Human Resource &
Administrative
Dept.

ฝ่ายจัดซื้อ

Purchasing
Dept.

Legal
Dept.

Subsidiary
Supervision Dept.

Project
Dept.

Reseach &
Development
Dept.

คณะผู้บริหาร

MANAGEMENT TEAM
การศึกษา
• ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน

นายอัศวิน วิภูศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Asawin Wipoosiri
CEO

EDUCATION
• Master of Public and Private Management,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
National Institute of Development Administration
(NIDA)
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Master of Art (Political Science),
Ramkhamhaeng University
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Bachelor of Art (Political Science),
Ramkhamhaeng University
• Certificate of City Planning, Dominican College,
San Francisco, USA.
• Certificate of City Planning, Dominican College,
San Francisco, USA.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(รุ่นที่ 18)
• National Defence College Diploma (Class 18)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005
• Certificate, Director Accreditation Program 44/2005,
Thai Institute of Directors
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CURRENT POSITION
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• Director, Chairman of the Executive Committee
and CEO, General Environmental Conservation Plc.
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
• Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
ประสบการณ์ทำงาน
WORKING EXPERIENCE
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จำกัด
• Member of the House of Representatives,
Democrat Party
• ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จำกัด
• ที่ปรึกษา บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม • Chairman of Executive Committee, Thanasathon
Corporation Co., Ltd.
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
• นายกสมาคมบ้านจัดสรร
• Chairman, Chanwit Hotel Co., Ltd.
• Advisor to the Board of Directors,
General Environmental Conservation Plc.
• Chairman of Executive Committee, Pattra House
& Property Plc.
• President of Housing Business Association

การศึกษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การตลาด)

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล

กรรมการผู้จัดการ

Asst. Prof.
Ronnachai Tantragoon

Managing Director
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EDUCATION
• Master of Commerce (Marketing), University of
New South Wales, Australia
University of New South Wales, Australia
• Bachelor of Business Administration (Marketing),
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) Temple University,
Temple University, USA.
USA.
• Associate in Science Degree (Business
• ปริญญาบัตรหลักสูตร Business Management,
Management), Peirce Jr.College, USA.
Peirce Jr.College, USA.	
• Diploma in Business Administration (Distribution),
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการขาย
Bangkok Commercial College
วิทยาลัยพณิชยการพระนคร
• Certificate, Director Accreditation Program 76/2008,
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2008
Thai Institute of Directors
ตำแหน่งปัจจุบัน
CURRENT POSITION
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• Director, Member of the Executive Committee and
Managing Director, General Environmental
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
Conservation Plc.
• ที่ปรึกษา บริษัท ซุปเปอร์คอนเน็คติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
• Director, Asia Patana Land Co.,Ltd.
• อาจารย์พิเศษ (MBA Program) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Advisor, Super Connecting (Thailand) Co., Ltd.
• อาจารย์รับเชิญสอน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
• Part Time Lecturer (MBA Program), Assumption
ประสบการณ์ทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันเตอร์ดักกลาส (ประเทศไทย) จำกัด University
• Guest Lecturer, State and Private University
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล WORKING EXPERIENCE
(ประเทศไทย) จำกัด
• Managing Director, Hunter Douglas (Thailand) Co., Ltd.
General Manager, Armin Systems Co., Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท อาร์แอนด์พี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายตลาดและขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนคอสเมติก • National Sales Manager, Triumph International
(Thailand) Co., Ltd.
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Nivea บริษัท บีดีเอฟ อินทนิน จำกัด
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกเครื่องสำอาง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ • Marketing Director, R&P Marketing Co., Ltd.
จำกัด
• Marketing & Sales Manager, Pan Cosmetic Co., Ltd.
• Nivea Product Manager, BDF Intanin Co., Ltd.
• Product Manager, Cosmetic Dept., Berj Jucker Co., Ltd.
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การศึกษา
• ปริญญาโท MBA, Sasin Business School

EDUCATION
• Master of Business Administration,
Chulalongkorn University
Sasin Business School Chulalongkorn University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,
• Bachelor of Engineering, University of
University of Western Australia
Western Australia
ตำแหน่งปัจจุบัน
CURRENT POSITION
• กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
• Director, Member of the Executive Committee
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
and Deputy Managing Director, General
• กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด Environmental Conservation Plc.
• กรรมการ บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
• Director and Managing Director,
Asia Patana Land Co.,Ltd.
ประสบการณ์ทำงาน
• Director, Pattra House & Property Plc.
• ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บมจ.บริหารและพัฒนา
WORKING EXPERIENCE
• Project Manager, General Environmental
Conservation Plc.

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Itthirit Wipoosiri
Deputy Managing Director

การศึกษา
• ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA	

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

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

ตำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานมาบตาพุด บมจ.บริหาร
และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

EDUCATION
• Master of Public and Private Management,
National Institute of Development Administration
(NIDA)
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
• Certificate, Finance for Non-Finance Director 29/2006,
Thai Institute of Directors
CURRENT POSITION
• Plant Manager, MTP Office, General Environmental
Conservation Plc.
WORKING EXPERIENCE
• Operation Manager, General Environmental
Conservation Plc.

นายสมบัติ ปิยะสัจจบูลย์

ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานมาบตาพุด

Mr. Sombat Piyasachaboon
Plant Manager, MTP Office

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

COMPANY’S INFORMATION
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
GENCO
ให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม
0107540000111
ทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 900 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ
เลขที่ 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2452-8310-24, 0-2452-8333 โทรสาร : 0-2415-3817

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-607680, 038-607682-4 โทรสาร : 038-607681

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

สำนักงานภาคเหนือ
เลขที่ 60/14 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-582898 โทรสาร : 053-582897

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

สำนักงานภาคตะวันออก
เลขที่ 49/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-607680, 038-607682-4 โทรสาร : 038-607681

โฮมเพจ

http://www.genco.co.th

บุคคลอ้างอิง
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2359-1200-01 โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
เลขที่ 152 ชั้น 12 เอ ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ถนนสาทรเหนิอ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-5398 โทรสาร : 0-2634-5399
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COMPANY’S NAME

General Environmental Conservation Public Company Limited

INITIAL

GENCO

TYPE OF MAJOR BUSINESS Industrial Waste Treatment and Disposal Service
REGISTRATION NO.

0107540000111

REGISTERED CAPITAL

Registered capital of 900 Million Baht (As of December 31, 2013)
Paid up capital of 900 Million Baht
Par value 1 Baht per share

HEAD OFFICE

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

BRANCH

Samaedum Waste Treatment Facility
68/39 Moo 3, Samaedum Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0-2452-8310-24, 0-2452-8333 Facsimile : 0-2415-3817

BRANCH

Map Ta Phut Waste Treatment Facility
5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150
Telephone : 038-607680, 038-607682-4 Facsimile : 038-607681

BRANCH

Northern Region Office
60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, 		
Banklang, Muang Lumphun, Lumphun 51000
Telephone : 053-582898 Facsimile : 053-582897

BRANCH

Eastern Region Office
49/18 Sukhumvit Road, Nurnpra, Muang Rayong, Rayong 21150
Telephone : 038-607680, 038-607682-4 Facsimile : 038-607681

HOME PAGE

htttp://www.genco.co.th

REFERED PERSONS
SHARE REGISTRAR

Thailand Securities Depository Company Limited
62 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone : 0-2359-1200-01 Facsimile : 0-2359-1259

AUDITOR FOR 2013

Mr. Boonlert Kaewphanpurk, the Certified Public Accountant No.4165
BPR Audit and Advisory Co., Ltd.
152, 12A Floor, Suite 08, Chartered Square Building,
North-Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-5398 Facsimile : 0-2634-5399

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

SIGNIFICANT FINANCIAL DATA

(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

2556
2013

2555
2012

2554
2011

FINANCIAL STATUS
ฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

500,846
1,163,953
37,777
75,869
1,088,084

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

506,078
1,135,598
45,014
83,058
1,052,540

565,940
1,133,570
59,213
103,076
1,030,494

PERFORMANCE
ผลการดำเนินงาน			
Revenues from Services
รายได้ค่าบริการ
243,742
219,276
191,465
Revenues from Sales-Real Estate
รายได้จากการขายDevelopment Business
		 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
185,287
72,239
22,938
Total Revenues
รายได้รวม
435,884
307,224
240,879
Cost of Sevices
ต้นทุนบริการ
155,573
146,948
141,291
ต้นทุนขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Cost of Sales-Real Estate
135,924
47,770
15,213		
Development Business
				
Administrative and Other Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
		 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
120,757
77,856
63,685
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
11,168
26,494
20,541
Net Profit (Loss)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.0124
0.0294
0.0228
Basic Earnings (Loss) per Share

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

SIGNIFICANT FINANCIAL RATIO
หน่วย

UNIT

2556
2013

2555
2012

2554
2011

FINANCIAL RATIO
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรากำไรสุทธิ

Liquidity Ratio
เท่า
Total Debt to Shareholder’s Equity เท่า
Net Profit Margin
%

13.26
0.07
0.03

11.24
0.08
8.90

9.55
0.10
8.53

GROWTH RATIO
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
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Total Assets
Total Liabilities
Shareholder’s Equity
Total Revenues

%
%
%
%

2.58
(8.66)
2.5
41.88

(0.09)
(19.42)
1.85
27.55

(2.51)
(28.08)
1.07
(26.39)
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สรุปข้อมูลทางการเงิน ปี 2554-2556

SUMMARY OF FINANCIAL STATUS FOR THE YEAR 2011-2013

103,076

1,030,494

1,133,570

1,052,540

1,135,598

1,088,084

83,058

400,000
200,000
0

75,869

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

1,163,953

(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

2556
2013

2555
2012

2554
2011

สินทรัพย์รวม
Total Assets

หนี้สินรวม
Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554-2556

SUMMARY OF PERFORMANCE FOR THE YEAR 2011-2013
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

100,000

240,879
20,541

11,168

200,000

191,465

300,000

219,276

400,000

243,742

500,000

26,494

600,000

307,224

435,884

700,000

0

2556
2013

2555
2012

2554
2011

รายได้ค่าบริการ
Revenues from
Services

รายได้รวม
Total Revenues

กำไรสุทธิ
Net Profit (Loss)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

POLICIES AND OVERVIEW OF BUSINESS OPERATION
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชัน้ นำในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ

•
•
		
•
•

รักษาชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ในความเป็นผูน้ ำของการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม
รักษามาตรฐานในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
ราชการทีก่ ำกับดูแล
มุง่ เน้นการเป็นบริษทั พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าในอนาคต
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและสังคม
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สรุปสาระสำคัญได้ดงั นี้
• บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียอย่างครบวงจร ด้วยการให้บริการที่มี
คุณภาพ รวมถึงได้นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ซึง่
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบมาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สามารถแข่งขันได้ และ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มคี วามเหมาะสมกับธุรกิจมากยิง่ ขึน้ สามารถลดและควบคุมต้นทุน รวมถึงค่าใช้จา่ ยใน
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
• บริษทั ฯ มุง่ พัฒนาระบบการจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีบคุ ลากรทีม่ คี วามชำนาญเฉพาะด้าน
• บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในการให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสีย ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่
ดำเนินการใดๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน และจะเป็นแบบอย่างของธุรกิจทีท่ ำ
เพือ่ สังคมและประเทศชาติ
• บริษทั ฯ จะให้ความสำคัญต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้เจริญเติบโต เนือ่ งด้วยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ยาวนานทางด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
1) ธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

		 จากการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเพิม่ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วก่อให้
เกิดปัญหามลพิษอันเนื่องจากของเสียและสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตัง้ ศูนย์กำจัดกากของเสียขนาดใหญ่เพือ่ รองรับและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
จึงประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยให้รัฐเข้าร่วมถือหุ้นบางส่วนเพื่อ
กำกับดูแลและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ ะมาใช้บริการและประชาชนทัว่ ไป
		 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
กำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
หนึ่งดิน จำกัด) ได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2537 โดยบริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำคัญในช่วงทีผ่ า่ นมาดังนี้

20
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VISION, MISSION AND BUSINESS OBJECTIVES
VISION
Leading organization of industrial waste management business and real estate business.
MISSION
• Maintain company reputation as the leader of treatment and disposal of industrial waste.
• Maintain the standard of treatment and disposal of industrial waste consistently with laws
		 and regulations.
• Focus on being the leading real estate business company in the future.
• Promote and support public interest activities of the community and society.
BUSINESS OBJECTIVES The Company’s business objectives can be summarize as follow:
• The Company aimed to be the leader in giving fully intergrated waste disposal and treatment services.
This can be done by giving quality services and practicing international Standardization System ISO
9001, ISO 141001 and MOG & OHSAS 18001. The Company puts full standardize system into practice
to create highest satisfaction for the customers, which allows the Company to be competitive and
adapted the organization structure to suit with the business even more as well as able to efficiently and
effectively decrease and control cost including expenses in operation.
• The Company focuses on developing management system that holds international standard and
expertise personal.
• The Company is well aware that it is the leading company on giving waste treatment and disposal
services, therefore will not conduct any action that will effects the environment and the good quality of
people’s life and will be the role model of business that operates for society and nation.
• The Company will give priority to real estate business to enhance growth in revenue since the
Company’s chief executive has long experienced in real estate development.

SIGNIFICANT CHANGES AND DEVELOPMENT
1) INDUSTRIAL WASTE TREATMENT AND DISPOSAL BUSINESS.
		 Industry growth and development as well as the rapid increases in number of industrial factories caused
pollution, which is the result from waste and toxic substances emitted by these factories. The Ministry of Industry
was well aware of the problems and saw the need to establish large waste disposal center to handle and dispose
waste from these industrial factories. The Ministry of Industry therefore invited private sectors to submit proposals
for the project of setting up center for waste disposal from industry in which the State would hold part of shares.
This is to governance and build confidence among industrial factories and general public that will be using the
services.
		 The General Environmental Conservation Company Limited was established for the propose of setting
up industrial waste disposal service center. The Ministry of industry and G.C. Holding Company Limited (At present
known as Neung Din Company Limited.) had signed an agreement as joint venture in the General Environmental
Conservation Company Limited on 11 November 1994. For the past year the Company had significant changed and
development as follow:

ปี 2539
		

ปี 2540		
		

ปี 2543		
ปี 2544
		

ปี 2545		
ปี 2546
		

ปี 2547		

ปี 2549		

เดือนเมษายน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2539 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569	
เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ
และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีกำหนด
ระยะเวลาเช่า 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2539 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
เดือนพฤษภาคม ได้เริม่ เปิดดำเนินการศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
เข้าร่วมถือหุน้ ในบริษทั ฯ ซึง่ กำหนดให้บริษทั ฯ ต้องดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำกัดภายใน 3 ปี นับแต่
วันลงนามในสัญญา รวมทัง้ ให้ดำเนินการนำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเร็ว
เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจำนวน 70 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินส่วนขยาย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2544 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2574
เดือนกันยายน บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ โดยลดมูลค่าหุน้ จาก 10 บาท เป็น 1 บาท โดยมี
ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจำนวน 700 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
เดือนมกราคม บริษทั ฯ ได้ดำเนินโครงการรับซือ้ หุน้ คืนจำนวน 70 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 112
ล้านบาท โดยหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ถือจะไม่นบั เป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปันผล
เดือนกันยายน บริษทั ฯ ได้ทำการขายหุน้ สามัญเดิมทีไ่ ด้จากการซือ้ คืนโดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัว่ ไป จำนวน 70
ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท
เดือนพฤศจิกายน บริษทั ฯ ได้ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ จากเดิม 700 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 900
ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จำนวน 200 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุน้ ละ 2.50
บาท รวมเป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นกั ลงทุนซึง่ เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์บริการกำจัด
กากอุตสาหกรรมแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ตกลงให้บริษัทฯ สามารถเข้าดำเนินการและใช้สิทธิในศูนย์แสมดำ
ส่วนขยายได้ มีกำหนดระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
เดื อ นกั น ยายน บริ ษั ท ฯ ได้ ล งนามต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า และให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการดำเนิ น งานศู น ย์ บ ริ ก ารกำจั ด กาก
อุ ต สาหกรรมแสมดำ และศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม จั ง หวั ด ราชบุ รี กั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2559

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2548		 เดือนเมษายน บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ

ดำเนินธุรกิจในด้านซือ้ ขาย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเริม่ ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการเอเซีย
คอมเมอร์เชียล 1 ตัง้ อยูใ่ นเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี 2550		 บริษทั ฯ ได้เปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าส์บา้ นนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง) และโครงการบางบัวทอง โฮมออฟฟิศ
จังหวัดนนทบุรี
ปี 2552		 บริษทั ฯ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเดอะเพลนเนอรี่ ตัง้ อยูใ่ นเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
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Year 1996 On April, the Company had entered into an industrial land leasing contract in the Map Ta Phut Industrial
Estate with the Industrial Estate Authority of Thailand for a period of 30 years, commencing from 2nd
May 1996 to 1st May 2026.
		 On October, the Company had signed a contract with Department of Industrial Work for rental and
operation rights in Samaedum Industrial Waste Disposal Centre and Environmental Reserach and
Development Centre. The Ministry of Industry allowed the rental period of 10 years, commencing from
1st October 1996 to 30th September 2006.
Year 1997 On May, Map Ta Phut Industrial Waste Disposal Center which is located in Map Ta Phut Industrial Estate,
Rayong started to operate on May.
		 In August, the Company registered into public company limited to be in accordance with the agreement
stated in the joint venture contract which specified that the Company must convert into public company
limited within 3 years commencing from the date the contract was signed. This also includes registering
Company assets into the Stock Exchange of Thailand.
Year 2000 On September, the Company registered its assets into the Stock Exchange of Thailand with registered
capital of 700 million baht. This comprises of 70 million ordinary shares with par value of 10 baht
per share.
Year 2001 On March, The Company signed a land expansion leasing contract with the Industrial Estate Authority of
Thailand for Map Ta Phut Industrial Estate with the period of 30 years, commencing from 5th March
2001 to 4th March 2031.
		 On September, the Company registered the change in par value from 10 baht into 1 Baht. Then, the
Company has registered capital of 700 million baht divided into 700 million ordinary shares with par
value of 1 baht per share.
Year 2002 On January, The Company proceed with treasury stock project in the amount of 70 million shares at a price
of 1.60 baht per share, totaling 112 million baht. Shares that the Company holds will not be counted as the
quorum in the shareholders’ meeting and have no rights to vote as well as receive dividend.
Year 2003 On September, The company sold existing ordinary shares from the treasury stock by offering to general
shareholders in the amount of 70 million shares at a price of 1.80 baht per share, totaling 126 million
baht.
		 On November, the Company increased its registered capital from 700 million baht into 900 million baht
by issuing new ordinary shares at the amount of 200 million shares with par value of 1 baht per share.
The offering price is 2.50 baht per share which is the total of 500 million baht. This was offered to
private placement investor.
Year 2004 On September, the Company had made additional contract amendment for land lease and operation
rights for Samaedum Industrial Waste Disposal and Environmental Research and Development,
Ratchaburi with the Department of Industrial Works, The Ministry of Industry. The agreement specified
that the Company has the rights to operates and utilizes in the expansion section of Samaedum centre,
commencing from 1st October 2004 to 30th September 2006.
Year 2006 On September, the Company had signed a contract with the Department of Industrial Works, the
Ministry of Industry on lease extension and operation rights for Samaedum Industrial waste Disposal
and Environmental research and Development. The extension is for a 10 years period commencing from
the 1st of October 2006 to th 30th September 2016.
2) REAL ESTATE BUSINESS
Year 2005 On May, the Company had increased its objectives, according to the shareholders’ meeting resolution.
This is to allow the Company to engage in real estate trade and development business as well as to start
real estate business, which are Asia Commercial 1 Project located on Bang Bua Thong district, Nonthaburi.
Year 2007 The Company had launced Baan Nawarat Town House Project (Rattanathibet-Bang Bua Thong) and
Bang Bua Thong Home Office Project, Nonthaburi.
Year 2009 The Company had launched The Plenary Condominium Project, which is located in Klong-San District,
Bangkok.

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็นดังนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16.67%

เอกชน

1.67%

81.66%

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

99.99%

บจ.เอเชียพัฒนา แลนด์

99.99%

บจ.อินดัสเทรียล
เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเชีย)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
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บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด
ประกอบธุรกิจซือ้ ขาย และพัฒนาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-502-0900-99 โทรสาร : 0-2502-0999
ทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 170 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด
ให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม
เลขที่ 133/440 หมู่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท
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THE COMPANY GROUP’S SHAREHOLDER STRUCTURE
Shareholder structure of General Environmental Conservation Public Company Limited as at 31 December
2013
INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY
OF THAILAND

MINISTRY OF INDUSTRY
16.67%

PRIVATE SECTOR

1.67%

81.66%

GENERAL ENVIRONMENTAL
CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

99.99%
ASIA PATANA LAND CO., LTD.

99.99%
INDUSTRIAL WASTE
MANAGEMENT (ASIA) CO., LTD.

SUBSIDIARY COMPANIES
NAME		
TYPE OF BUSINESS
		
		
		
		
		
NAME		
TYPE OF BUSINESS
		
		
		
		

Asia Patana Land Co., Ltd.
Trading land development
447 Bondstreet Road, Bangpood, Parkkred, Nonthaburi 11120
Telephone : 0-2502-0900-99 Facsimile : 0-2502-0999
Registered capital of 170 Million Baht
Paid up capital of 170 Million Baht
Par value 10 Baht per share
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Industrial Waste Treatment and Disposal Service
133/440 Moo 2, Pimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi
Registered capital of 200 Million Baht
Paid up capital of 200 Million Baht
Par value 10 Baht per share

โครงสร้างรายได้

INCOME STRUCTURE
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ดำเนิน การถื%อหุ้น		
ปี 2556
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ		
การโดย ของบริษทั ฯ รายได้
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบำบัด
และกำจัดกากอุตสาหกรรม 	
GENCO		
รายได้จากการขายในธุรกิจ
GENCO
อสังหาริมทรัพย์
AP
99.99
รายได้อื่นๆ
GENCO
		
AP
99.99
		
IWMA
99.99
รวม			

ปี 2555
%		
รายได้

ปี 2554
%		
รายได้

243,742 55.9 219,276 71.4 191,465 79.5
140,229 32.2 46,663 15.2 19,501
8.1
45,059 10.3 25,576
8.3
3,437
1.4
5,727
1.3
9,209
3.0 23,330
9.7
1,088
0.3
6,500
2.1
3,075
1.3
39
71 435,884 100.0 307,224 100.0 240,879 100.0

จำแนกประเภทของรายได้ตามกลุ่มธุรกิจในปี 2556
(หน่วย : พันบาท)

243,742

รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบำบัด
และกำจัดกากอุตสาหกรรม

185,288

รายได้จากการขายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

6,854
รายได้อื่น

หมายเหตุ : GENCO หมายถึง บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
AP
IWMA
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%

หมายถึง บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด 	
หมายถึง บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด
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INCOME STRUCTURE FROM THE OPERATION OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES 
FOR THE YEARS 2011 - 2013 AS FOLLOWS :
(Unit : Thousand Baht)

PRODUCT LINE/
TYPE OF BUSINESS

% OF SHARES
OPERATED HELD BY THE 2013
BY
INCOME
COMPANY

Revenue from Service-Industrial
Waste Treatment Service
GENCO		
Revenue from Sales-Real Estate
GENCO
Development Business
AP
99.99
Other Income
GENCO
		
AP
99.99
		
IWMA
99.99
Total			

%

2012
INCOME

%

2011
INCOME

%

243,742 55.9 219,276 71.4 191,465 79.5
140,229 32.2 46,663 15.2 19,501
8.1
45,059 10.3 25,576
8.3
3,437
1.4
5,727
1.3
9,209
3.0 23,330
9.7
1,088
0.3
6,500
2.1
3,075
1.3
39
71 435,884 100.0 307,224 100.0 240,879 100.0

CLASSICFIELD BY TYPE OF SERVICE INCOME FOR THE YEAR 2013
(Unit : Thousand Baht)

243,742

Revenue from Service-Industrial
Waste Treatment Service

185,288

Revenue from Sales-Real Estate
Development Business

6,854

Other Income

NOTE : GENCO : General Environmental Conservation Public Company Limited
AP
: Asia Patana Land Co., Ltd.
IWMA : Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

NATURE OF BUSINESS
ธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริการกำจัดกาก
อุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี
(“ศูนย์แสมดำ”) และศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศูนย์มาบตาพุด”) ลักษณะการให้บริการของบริษทั ฯ มีดงั นี้
1) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุ สมบัติของเสียโดยเก็บจากตัวอย่างของเสียจาก
โรงงานลูกค้ามาทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ เพือ่ หาคุณสมบัตแิ ละวิธกี ารบำบัดและกำจัดมลพิษทีม่ อี ยูท่ งั้ ทีเ่ ป็น
อันตรายหรือไม่เป็นอันตรายโดยวิเคราะห์ทั้งกายภาพและเคมี รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการของศูนย์บำบัด
และกำจัดกากของบริษทั ฯ เพือ่ จัดการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของชุมชน ทัง้ นีห้ อ้ งปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ของบริษทั ฯ ได้ขนึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
2) ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการบำบัดน้ำเสียหรือกากตะกอนทีเ่ ป็นของเหลวทีเ่ กิดจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม
และโรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยนำเอาน้ำเสียผ่านกระบวนการบำบัดด้วยวิธเี คมี-ฟิสกิ ส์และชีวภาพ จนกว่าจะได้เกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ส่วนกากตะกอนทีเ่ กิดจากการบำบัดจะถูกนำไปปรับเสถียรและฝังกลบ
3) ระบบปรับเสถียร เป็นการทำลายฤทธิ์กากของเสียที่เป็นพิษ แล้วเปลี่ยนให้สารที่ผ่านการทำลายพิษแล้วกลาย
สภาพเป็นของแข็ง วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดการยึดเกาะทางเคมีของสารพิษที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในกากของเสีย เพื่อยับยั้งการ
แพร่กระจายไปสูส่ งิ่ แวดล้อม และยังเป็นการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ของเสียเพือ่ ทำให้งา่ ยต่อการจัดเก็บและฝังกลบ โดย
ของเสียทีผ่ า่ นกระบวนการปรับเสถียรแล้วจะถูกนำไปฝังกลบต่อไป
4) ระบบฝังกลบอย่างปลอดภัย ใช้สำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมทีไ่ ม่เป็นอันตรายและของเสียอันตรายที่
ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของแข็ง ในการก่อสร้างหลุมฝังกลบบริษทั ฯ ได้นำเทคโนโลยีทใี่ ช้สำหรับการฝังกลบกาก
ของเสียอันตราย โดยออกแบบให้เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยซึง่ สามารถป้องกันมิให้นำ้ และกากของเสียทีอ่ ยูใ่ นหลุมสามารถซึม
ออกไปสูภ่ ายนอกได้ หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยนีจ้ ะแตกต่างกับหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทัว่ ไป พืน้ ของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย
จะถูกบดอัดด้วยดินเหนียวจนกระทัง่ มีอตั ราการซึมผ่านของน้ำเท่ากับ 1x10-7 ซม./วินาที และปูดว้ ยวัสดุกนั ซึมประเภทต่างๆ ถึง
แปดชัน้ ก่อนทีจ่ ะนำกากของเสียไปฝังกลบ และเมือ่ หลุมฝังกลบเต็มพืน้ ทีแ่ ล้วจะทำการปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยาง
หรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ทบั ด้วยดินอีกชัน้ จากนัน้ จะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุมเพือ่ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยหลุมฝัง
กลบของบริษทั ฯ ตัง้ อยูท่ ศี่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 500 ไร่
5) ระบบเชื้อเพลิงผสม เป็นการนำประโยชน์จากของเสียทีม่ คี า่ ความร้อนมาใช้ โดยนำไปผ่านระบบผสมกากเชือ้ เพลิง
เพื่อได้เชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่กระบวนการผลิตที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการให้ความร้อนสูงโดย
ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม
6) ระบบการขนส่ง เป็นการให้บริการจัดเก็บและขนส่งกากของเสีย บริษทั ฯ ใช้ยานพาหนะทีไ่ ด้รบั การออกแบบสำหรับ
การบรรทุกกากของเสียประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ยานพาหนะทุกคันจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดตามมาตรฐานการขนส่ง นอกจากนี้
พนักงานขับรถทุกคนได้ผา่ นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และได้รบั ใบอนุญาตประเภท 4 จากกรมการขนส่งทางบก มีระบบการ
ควบคุมการขนส่งด้วยใบกำกับการขนส่ง (Manifest) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบ GPS (Global Position System) รวมทั้งการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการ
ใช้รถ (Black Box) ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการเดินรถ เช่น ความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาทีใ่ ช้เดินทางของคนขับรถ
เพือ่ ควบคุมให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดตัง้ แต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทาง
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีศนู ย์กำจัดกากอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือศูนย์แสมดำ ตัง้ อยูท่ เี่ ขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย
บริษัทฯ ได้เช่าและได้รับสิทธิในการดำเนินงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ
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INDUSTRIAL WASTE TREATMENT AND DISPOSAL BUSINESS
Non-hazardous industrial waste, as well as offering services in collecting, storing and transporting
industrial waste. Company has two Industrial waste disposal Facilities which are Samaedum Waste Disposal Center/
Research and Development for Environmental
1) LABORATORY ANALYSIS esting of both hazardous and non- hazardous wastes is necessary in order to
identify which processes and operations the Industrial Waste Management Plant must undertake for safely and
effectively neutralize wastes in order to protect the environment. The ceets all applicable industrial standards.
2) WASTEWATER TREATMENT SYSTEM The treatment process for waste water or liquid sludge from
electroplating factory, dyeing factory and other industrial factories. The waste shall be treated by chemical-physic
and biological processes until meet the standard of industrial waste water treatment. For sludge that left from the
treatment will be sent to stabilization process and the depositing in the secured landfill later.
3) STABILIZATION SYSTEM is the processes which detoxicate hazardous waste and converted that substance
into solid. The purpose of this process is to allow the chemical bonding of hazardous waste, to contain it from spreading
out to the environment as well as to change physical properties of the waste to make it suitable for landfill. In which the
waste that had gone through the process of stabilization will then be buried into the secure landfill.
4) SECURED LANDFILL SYSTEM used for filling non-hazardous industrial waste and hazardous industrial
waste that had been stabilized and gone through solidification process. The secured landfill site is suited for hazardous
waste which effectively prevents the water or pollution from leaking of waste which is differ from sanitary landfill. The
foundations of the secured landfill comprised of hardened clay soil highly compacted until the water seepage rate is
1x10-7 cm/second and then lined with 8 layers of materials with leachate collection property. Once the landfill has
been filled up, it will be covered with layers of same materials. Then topping with plants and trees in order to make the
site to become natural environmental. The secure landfill is located at the Research & Development for Environmental
Preservation Center which is located in Rachaburi province, with approximately 500 Rai.
5) FUEL BLENDING SYSTEM is the system that uses benefit from waste containing calorific content. Waste
that has been gone through fuel-blending process become synthetic fuel. The synthetic oil usable as alternative
energy for the manufacturing process that required oil to generate heat which is non-hazardous to the environment.
6) WASTE TRANSPORTATION SYSTEM Company gives services in collecting and transporting waste, in
which the vehicles had been specifically designed to transport different kinds of waste. Every vehicle utilized a jack
cover which is in accordance with the transportation standard. Moreover, portation. Company also practices
Transportation Control System by the manifest which had been consented by the Department of Industrial Works and
Industrial Estate Authority of Thailand. Company also practices the GPS (Global Position System) which includes
recording Black Box, in order to record all the details and behaviors in using the vehicles, such as speed, distance
and time. These records are used to control and enhance the transportation quality and to make certain that it is
highly safe from the starting point to the destination.
At the present, company operates two industrial waste disposal facilities, Samaedum Facility which is
located in Bang Khun Tien district, Bangkok. Company had rented this facility and has received operating rights from
the Department of Industrial Works, the Ministry of Industry under the leasing contract and rights for use of the
Samaedum Industrial Waste Disposal Center and Research & Development Center for Environmental Preservation at
Ratchaburi province. The contract held a leasing period of 10 years, starting from 1st October 1996 and at present, it
had been extended for an additional of 10 years, commencing from 1st October 2006 to 30th September 2016.

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2539 มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และปัจจุบนั ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวม ลำดับที่ 105 การคัดแยกหรือฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม และ ลำดับที่ 106 การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดย
ผ่านกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม
และศูนย์มาบตาพุดตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนทีด่ นิ แปลง R26 และ R27 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
62.5 ไร่ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และส่วนขยายบนทีด่ นิ แปลง S8S10 มีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 ฝังกลบกากของเสีย
อุตสาหกรรม
		 นอกจากธุรกิจหลักในด้านการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังได้เพิม่ เติม
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมเพือ่ ขยายฐานรายได้ เพิม่ เสถียรภาพให้แก่องค์กร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วยโครงการทีพ่ กั อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก มีลกั ษณะโครงการดังนี้
1) อาคารพาณิชย์ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง ผูท้ ตี่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยบนทำเลค้าขายในเขต
ชานเมือง สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี บนเนือ้ ที่ 798 ตารางวา จำนวน 39 ยูนติ ปัจจุบนั ก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้ โครงการ ลูกค้าได้ทำการจองซือ้ และโอนแก่ลกู ค้า
แล้วกว่าร้อยละ 72 ของยูนิตทั้งหมด โครงการบางบัวทองโฮมออฟฟิศ ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 688
ตารางวา จำนวน 25 ยูนติ ปัจจุบนั ก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้ โครงการ ลูกค้าได้ทำการจองซือ้ และโอนแก่ลกู ค้าแล้วกว่าร้อยละ 92 ของ
ยูนติ ทัง้ หมด
2) ทาวน์เฮ้าส์ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง เป็นผูท้ ตี่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยบนพืน้ ทีใ่ ช้สอยพอเพียง
และตั้งอยู่ในเขตชานเมือง สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการบ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง)
จังหวัดนนทบุรี บนเนือ้ ที่ 7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ตัวโครงการแบ่งออกเป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 100 ยูนติ ปัจจุบนั ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ลูกค้าได้ทำการจองซือ้ และโอนให้แก่ลกู ค้าแล้วกว่าร้อยละ 92 ต่อมาในปี 2553 ได้มกี ารขยายเฟสเพิม่ เติมในส่วนของอาคาร
พาณิชย์อกี จำนวน 10 ยูนติ ซึง่ ปัจจุบนั ก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้ โครงการโอนแก่ลกู ค้าทัง้ หมดแล้ว
3) อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ที่ต้องการที่พัก
อาศัยแบบทันสมัย เนื้อที่จำกัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก สำหรับโครงการ
อาคารชุดทีด่ ำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเดอะเพลนเนอรี่ (The Plenary) ตัง้ อยูใ่ นเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บนเนือ้ ที่ 627
ตารางวา จำนวน 170 ยูนติ ปัจจุบนั ก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้ โครงการ ลูกค้าได้ทำการจองซือ้ และโอนแก่ลกู ค้าแล้วกว่าร้อยละ 37 ของ
ยูนิตทั้งหมด และโครงการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บางส่วน ได้แก่ โครงการเมืองทองบางนา ตั้งอยู่ในเขตบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน 205 ยูนติ ลูกค้าได้ทำการจองซือ้ และเช่าอยูแ่ ล้วกว่าร้อยละ 15 ของยูนติ ทัง้ หมด

บริษัทย่อย
นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ยังได้ขยายธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งโดยการจัดตัง้ บริษทั ย่อย เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และสามารถให้บริการได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบมากยิง่ ขึน้ ประกอบด้วย
1) บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบกิจการซือ้ ขาย และพัฒนาทีด่ นิ
หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 170 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 170 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่าหุน้
ละ 10 บาท บริษทั ฯถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2) บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จำกัด จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบกิจการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญมูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท บริษทั ฯ ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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Samaedum Facility was granted with a category 101 factory license for general waste treatment; a category 105
license for industrial waste landfill use and a category 106 license for recycling materials through industrial
production processes.
For Map Ta Phut Facility is located in Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong province. The Facility is situated
on the land plot number R26 and R27, covering an area of approximately 62.5 Rai. Map Ta Phut Facility obtained a
category 101 factory license, for the purpose of operating a general waste quality improvement facility. The Facility
also owns the expanded area that were situated on the land plot number S8 to S10 with an area of 29 Rai, 1 Ngarn
and 82 square wah, which had received a category 105 factory license for use as an industrial waste landfill.
Moreover, at the present, apart from the primary services in treating and disposing industrial waste,
company also affix its objectives in operating real estate development business to be able to expand the income
base and enhance the stability of the organization.

REAL ESTATE BUSINESS
eloping projects, primarily in Bangkok Metropolitan and its suburban area. The projects characteristic are
as follow:
1) COMMERCIAL BUILDING : The target market is middle-income and those who preferred to reside in a
commercial area of the suburban. A successfully completed project is Asia Commercial 1, which is located in Bang
Bua Thong, Nonthaburi province with an area of 798 square wah. A total of 39 units had been constructed and 72
percent of the total unit had been reserved and convey to the customer. Bang Bua Thong Home Office Project is
located in Bang Bua Thong, Nonthaburi province with 688 square wah, a total of 25 units. At the present the project
had been completely constructed and 92 percent of the total unit had been reserved and conveyed to the customer.
2) TOWNHOUSE : Targetted the middle-income market segment and those who preferred to reside in a
sufficient living space with in a suburban location. A successfully completed project is Baan Naowarat (RattanathibetBang Bua Thong), which is located in Nonthaburi province with an area of 7 Rai, 3 Ngan and 97 square wah. The
project was divided into 100 units of townhouse and at the present it had been constructed. 92 percent of the total
unit had been reserved and conveyed to the customer. In the year 2010, 10 units of the phase in the commercial
building part had been expanded. Currently, the project had been completed and transfered to all of its customers.
3) CONDOMINIUM : chutilized the space efficiently, as well as convenient to travel to. A successfully
completed project is The Plenary, which is located in Klong Sarn, district of Bangkok with an area of 627 square wah.
A total of 170 units had been constructed and 37 percent of the total unit had been reserved and conveyed to the
customer. Company owns part of the Mueng Thong Bangna project, which is located in Bangpli District, Samut
Prakarn province with 205 units and 15 percent of the total units had been reserved and rented.

SUBSIDIARY COMPANY
Furthermore, company had expanded into related business with the establishment of subsidiary companies,
in order to capitalize on its competitive capabilities and to offer more integrated, comprehensive services. The
subsidiary companies are:
1) ASIA PATANA LAND CO., LTD. was established with the purpose of engaging in the real estate business
which purchase, sale and develop land, with registered capital of 170 million baht and paid up capital of 170 million
baht. This comprises of ordinary shares with a par value of 10 baht per share. Company holds 99.99 percent share of
registered capital.
2) INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT (ASIA) CO., LTD. was established with the objective of offering
industrial business with registered capital of 200 million baht and paid up capital of 200 million baht, categorized as
ordinary shares with a par value of 10 baht per share. Company currently holds 99.99 perc

การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2557

INDUSTRIAL ANALYSIS AND TRENDS FOR THE YEAR 2014

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ไม่ว่าจะเป็นกำลังการผลิตลดลงโดย
อ้างอิงข้อมูลปริมาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมทีข่ ออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปกำจัดในระบบ และจำนวนลดลงของผูท้ ี่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)
ดูตารางที่ 1 จำนวนโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 11 เป็นการบ่งบอกให้เห็น
ถึงแนวโน้มทางภาคอุตสาหกรรมของปี 2556 ไม่เติบโตดังทีไ่ ด้คาดไว้ เพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นจำนวนโรงงานแจ้งขออนุญาตขนย้ายกากของเสียไปกำจัด โดยแยกประเภทของเสีย
อุตสาหกรรมเป็นสองประเภท คือของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย จะเห็นได้ว่าในปี 2556 นั้นจำนวนโรงงานที่ให้ความ
ร่วมมือแจ้งขออนุญาตขนย้ายกากของเสียไปกำจัดเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 6

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หน่วย: พันล้านบาท

		
จำนวนโครงการ (ราย)
ยอดมูลค่าลงทุนโดยรวม
ยอดทุนจดทะเบียนโดยรวม

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1,649
447.3
73.6

2,260
983.6
102.8

2,016
1,207.3
136.5

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตารางที่ 2 จำนวนโรงงานแจ้งขออนุญาตขนย้ายกากของเสียไปกำจัด
หน่วย: โรงงาน

		

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ของเสียอันตราย		
ของเสียไม่อนั ตราย
รวม		

6,203
6,953
13,156

6,526
7,513
14,039

6,840
7,989
14,829

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แต่ถ้าดูข้อมูลของปริมาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมที่แจ้งขออนุญาตนำไปกำจัดในระบบอย่างถูกต้อง (ตารางที่ 3)
นัน้ ปริมาณของเสียในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ถึงร้อยละ 32 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของเสียไม่อนั ตรายลดลงร้อยละ 33
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In 2013, Thailand’s industrial sector growth decreased down from year 2012. The decrease occured in both
production capacity by using reference information from the amount of industrial waste that request Department of
Industrial Works to dispose waste in the system properly and the decrease in the number of people who received
investment promotion from The Board of Investment of Thailand. Table 1 shows that in the year 2013 the amount of
projects that were approved for investment promotion decreased from the year 2012 at 11 percent. This indicates
that the trend of Industrail sector for the year 2013 did not increase as expected and information from the Department
of Industrial Works are used to support this analysis. In table 2 shows the amount of Factory requesting to transport
watse to be disposed, by seperating into two types of industrial waste which are hazardous waste and non-hazardous
waste. It can be seen that in the year 2013 number of factories that cooperate to request for transporting waste to be
disposed increase approximately 6 percent.
Table 1		 Number of Project that Received Investment Promotion
Unit: Billion Baht

		
Number of Projects (project)
Total Investment
Total Registered Capital

Year 2011

Year 2012

Year 2013

1,649
447.3
73.6

2,260
983.6
102.8

2,016
1,207.3
136.5

Source: The Board of Investment of Thailand

Table 2		 Amount of Factories that requested to transfer waste to be disposed
Unit: Factory

		
Hazardous Waste
Non-Hazardous Waste
TOTAL		

Year 2011

Year 2012

Year 2013

6,203
6,953
13,156

6,526
7,513
14,039

6,840
7,989
14,829

Source:  Department of Industrial Works

Though, in 2013, the amount of industrial waste disposal that requested to be diposed in the system properly (Table
3) decreased down from 2012 at 32 percent, especially non-hazardous waste which decreased down at 33 percent.

ตารางที่ 3 ปริมาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมที่แจ้งขออนุญาตนำไปกำจัดในระบบถูกต้อง
หน่วย: ล้านตัน

		

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ของเสียอันตราย		
ของเสียไม่อนั ตราย
รวม		

3.1
28.8
31.9

2.9
43.4
46.3

2.6
29.0
31.6

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สรุปภาวะธุรกิจบำบัดกากอุตสาหกรรมอันตรายในปี 2556 ที่มีการแจ้งขออนุญาตไปกำจัดในระบบที่ถูกต้องลดลง
ประมาณร้อยละ 10 ซึง่ แนวโน้มของการลดลงของปริมาณของเสียอัตรายสำหรับปี 2557 มีสงู อันสืบเนือ่ งจากปัญหาภายในประเทศ
(ทางเศรษฐกิจและการเมือง) เพือ่ สนับสนุนข้อสมมติฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2557 จากรายงานศูนย์วจิ ยั
กสิกรไทย (วันที่ 31 มกราคม 2557) กล่าวในบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจว่าภาวะการหดตัวลงอย่างพร้อมเพรียงของเครื่องชี้การ
บริโภค การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ท่ามกลาง
บรรยากาศทางการเมืองทีท่ ยอยเพิม่ แรงกดดันมากขึน้ ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 4/2556
อาจทรงตัว หรือมีอตั ราการขยายตัวของจีดพี ปี ระมาณร้อยละ 0.0 (YoY) เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ขณะทีภ่ าพรวมทัง้ ปี
2556 อาจขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.7 ชะลอลงจากปี 2555 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 6.5
สำหรับการดำเนินธุรกิจบำบัดกากอุตสาหกรรมอันตรายของบริษัทฯ นั้นยังคงมุ่งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและพยายาม
เข้าไปแย่งส่วนครองตลาดที่มีอยู่จากคู่แข่งขัน ซึ่งในปริมาณกากของเสียอันตรายที่แจ้งขออนุญาตไปกำจัดในระบบถูกต้องนั้น
บริษัทฯมีส่วนครองตลาดเพียงร้อยละสอง ถึงแม้ว่าปริมาณของเสียอันตรายจะลดลงก็ตาม แต่ตลาดที่มีอยู่ยังคงเป็นตลาดขนาด
ใหญ่ซงึ่ บริษัทฯ จะต้องเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ ยังมีความหวังทีจ่ ะได้เห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมทีก่ ำกับดูแลโดยตรง
ได้เพิม่ ความเข้มข้นทางด้านกฎหมายบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการบำบัดกากของเสียอันตรายอย่างถูกวิธแี ละได้รบั มาตรฐาน มีวธิ ี
การควบคุมดังเช่นทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้ควบคุมกำกับบริษทั ฯ ตลอดเวลา การแข่งขันทางด้านราคาจะลดน้อยลง บรรดา
ผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้วธิ กี ารลดคุณภาพการบำบัดเพือ่ ลดต้นทุนนัน้ ก็จะลดลง
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Table 3		 Amount of Industrial Waste that requested to be dispose in the system properly.
Unit: Million Tons

		
Hazardous Waste
Non-Hazardous Waste
TOTAL		

Year 2011

Year 2012

Year 2013

3.1
28.8
31.9

2.9
43.4
46.3

2.6
29.0
31.6

Source:  Department of Industrial Works

Summary of hazardous industrial waste treatment business condition for the year 2013 shows that request to
dispose industrial waste in the system properly decreased 10 percent, which there’s a high tendency that the amount of
hazardous waste for the year 2014 will decreased; due to domestic problems (both economic and political). To support
this hypothesis and analysis of Thailand’s economic situation for the year 2014, the Company used information from
Kasikorn Research Reports (as at 31st January 2014), which mentioned in the economic analysis article that “Mounting
political pressure came into play amid a downtrend in economic indicators such as private investment, manufacturing
production and exports. Due to that, the economy was steady in Quarter 4/2013 with around 0.0 percent growth (YoY)
compare to the same period of previous year; while the overview of 2013 expanded at 2.7 percent, slowed down from
the year 2012 that expanded at 6.5 percent.
For operating Company’s hazardous industrial waste treatment business, the Company continues to commit in
maintaining current customers and tried to wrest existing market share from competitors. The company only holds two
percent of the market share of hazardous waste that request to be disposed in the system properly. Even though the
amount of hazardous waste decreased but the existing market is a large market which the Company has to compete for
the market share. The Company hopes to see the Department of Industrial Works that directly governance increases the
strictness of law enforcement on proper treatment and dispose of industrial waste, up to the standard and use control
strategies that the Department of Industrial Works monitored the Company. Price competition and service providers
that reduce treatment quality to reduce cost will decreases.

ปัจจัยความเสี่ยง

RISK FACTORS
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิคและการดำเนินงานในธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
1) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
		 เนือ่ งจากการดำเนินธุรกิจการให้บริการกำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริการต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับกากของเสียจากโรงงานของลูกค้าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดกากของเสียไปจนถึงการกำจัดใน
ขัน้ ตอนสุดท้าย หากการดำเนินงานเกิดมีขอ้ บกพร่อง อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจาก
ศูนย์แสมดำและศูนย์มาบตาพุดตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ดังนั้นสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์ทั้งสองแห่งอาจจะได้รับผลจาก
กระบวนการบำบัดของบริษทั ฯ อันส่งผลให้บริษทั ฯถูกร้องเรียนจากผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทรี่ นุ แรงทีส่ ดุ
คือ บริษทั ฯต้องหยุดการให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ
		 บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพือ่ ควบคุมและป้องกันความเสีย่ ง
ดังนี้
		 (1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทีก่ ำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
		 (2) ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
		 (3) ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และระบบ
การบริหารคุณภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ จะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
เห็นได้จากที่ศูนย์บริการกำจัดกากของเสียของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO14001 การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม มอก. & OHSAS
18001 และการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
		 (4) กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คูม่ อื อำนาจดำเนินการ และนโยบายของบริษทั ฯ
ด้วยการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ เพือ่ ทำหน้าทีก่ ำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ คูม่ อื อำนาจดำเนินการ และนโยบายของบริษทั ฯ ดังกล่าว
		 (5) จัดตัง้ กองทุนคุม้ ครองความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อันเนือ่ งจากการดำเนินงานของบริษทั ฯ
		 (6) บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง เพือ่ ให้ชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงและห่างไกลได้รจู้ กั บริษทั ฯ และเข้าใจกระบวนการบำบัด
กากของเสียของบริษทั ฯ

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
		 ปัจจุบนั มีบริษทั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจาก
จุดแข็งของบริษทั ฯแล้ว ถือได้วา่ บริษทั ฯมีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังเช่น
		 (1) บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบำบัดและกำจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่
101, 105 และ106 ซึง่ สามารถให้บริการด้านการกำจัดกากของเสียให้แก่ลกู ค้าได้อย่างครบวงจร
		 (2) บริษทั ฯ ได้รบั รองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึง่ เป็นสิง่ สำคัญใน
การพิจารณาการส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
		 (3) บริษทั ฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริกา
		 (4) บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับถึงการให้บริการที่ได้
มาตรฐานสูง
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1. RISK FACTORS ASSOCIATED WITH TECHNICAL ASPECTS AND OPERATIONS IN THE INDUSTRIAL
WASTE TREATMENT BUSINESS
1) 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. Furthermore, the Samaedum and Map Ta Phut 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 company’s waste treatment processes. This could potentially result in petitions filed
against company in the event of any damages. In a worst-case scenario, company would be forced to cease
operations until the failing in question has been corrected. Naturally, this would affect company’s revenues.
		 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 company’s activities will not disrupt
either the environment or communities. Waste Treatment Facilities have been awarded ISO 14001
environmental management standard certification, the TIS & OHSAS 18001 safety management
standard certification for hygiene and the environment and the ISO 9001 quality management
standard certification from the ISO Certification Institute.
		 (4) Oversee that operations comply with 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 company’s actions. This creates a degree of security that any parties impacted as a result of
company’s operations will be attended to and compensated for any resulting damages.
		 (6) Company has educated the communities in adjacent areas, while also providing consistent support.
Moreover, 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.
2) RISK FROM COMPETITION
		 Presently, the several companies have received the certification of business operation in industrial
waste treatment and disposal. However, it consider of strength, company has several advantages over its
competitors which may be summarized as follows.
		 (1) Company has received a license to operate a waste treatment facility under categories 101, 105
and 106. This allows it to offer truly comprehensive waste disposal services for its clients.
		 (2) 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) Company’s waste management standards meet EU and US standards.
		 (4) Ministry of Industry is the Company’s major shareholders, which build confidence and acceptance
in giving a high standard services.

		 (5) บริษทั ฯ มีทมี ฉุกเฉินทีม่ ปี ระสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
		 (6) บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
		 (7) ลูกค้าให้การยอมรับ เชือ่ ถือ และไว้วางใจในเรือ่ งการกำจัดและบำบัดกากของเสีย

2. ปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
		 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมในการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร แต่ธุรกิจ
จัดสรรบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั ทีม่ กี ารแข่งขันกันสูง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องติดตามภาวะตลาดบ้านจัดสรรและทิศทางเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่อยู่อาศัยระดับปานกลาง แต่ด้วยคุณภาพและการให้ความสำคัญ
ด้านบริการเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะทำให้การดำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั ฯ จะสามารถเติบโตอย่างมัน่ คงได้ตอ่ ไป

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
		 ระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันยังเป็นระบบที่ใช้แรงงาน ในบางสถานการณ์จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ขึ้นโดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี ทำให้ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างเหมาก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น กระทบถึงต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมี
ปัญหาเรือ่ งการก่อสร้างล่าช้า
		 บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขโดยการใช้ผู้รับเหมาซึ่งมีแรงงานประจำของตนเอง ประกอบกับโครงการของบริษัทฯ บาง
ส่วนเป็นการจัดซือ้ โครงสร้างทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จมาทำการปรับปรุง ซึง่ ไม่ตอ้ งใช้แรงงานจำนวนมากนัก

3. ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน
1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		 การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
จากการทีบ่ ริษทั ฯได้ทำสัญญาเงินกูอ้ ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว
		 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามภาวะการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ อย่างใกล้ชดิ บริษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีสัญญาที่จะสามารถ
ชำระหนีก้ อ่ นกำหนดได้อกี ด้วย

2) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
		 ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกิดจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงทีท่ ำไว้กบั
บริษทั ฯ บริษทั ฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งนีโ้ ดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคูค่ า้ และจำกัดการอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่
มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งด้านสินเชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีด้ งั กล่าวหักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบดุล

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียง
พอต่อการดำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของกระแสเงินสด

4) ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย
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		 ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น จำเป็น
ต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็น
ไปตามแผน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามทีก่ ำหนดไว้
		 อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสถานะทางการเงินทีม่ นั่ คงเพียงพอ จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และ บริษทั ฯ คาดว่า
บริษทั ย่อยจะดำเนินการได้อย่างเต็มทีใ่ นไม่ชา้ นี้ โดยการลงทุนของบริษทั ฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจทีจ่ ะสามารถส่งเสริม
บริการของบริษทั ฯ ในอนาคต
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		 (5) Customers are supported by a highly efficient emergency team, on-call 24 hours.
		 (6) The laboratory facility of company operates to the highest standards of efficiency and is listed on
the registrar of private sector laboratories by the Department of Industrial Works.
		 (7) Clients have shown their acceptance, credibility and trust in company’s system of industrial waste
disposal and treatment.

2. RISK FACTORS FROM OPERATIONAL IN THE PROPERTY BUSINESS
1) RISK FROM COMPETITION
		 The property business is 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. Company therefore closely monitors the residential housing market and economic direction
indicators. However, the majority of company’s projects comprise of the middle range market, with its emphasis
on quality and service to ensure customer satisfaction, company is confident that it will be able to grow steadily into
the future.
2) 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 using outsource contractors which each contractor already in
possession of their own respective manpower teams. However, since some of company’s projects are purchased
partially built and then renovated accordingly, this cuts the need for labour significantly.

3. RISK FROM FINANCIAL CONSIDERATIONS
1) RISK FROM INTEREST RATES
		 Fluctuations in future interest rates naturally impact company’s cash flows, owing to its loan contracts
made with floating interest rates. However, since at present the money markets are encountering a situation of
over-liquidity, interest rates continue to remain low.
		 Company closely monitors interest rate changes. It therefore predicts that it will not be impacted by rate
fluctuations.
2) 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 company. 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.
3) RISK FROM LIQUIDITY ISSUES
		 Risk associated with liquidity is attributed to shortcomings in cash and cash equivalent items. Normally,
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.
4) RISK FROM INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
		 In the event that company’s subsidiaries are unable to raise funds for investments in expansion, in its
capacity as a major shareholder, company is obliged to provide capital assistance for the new projects. If the
subsidiaries’ performance subsequently fails to meet targets, company may be affected by its investments from its
role as a shareholder. There is therefore a risk that the Company will not receive its expected return on investments.
		 Company has a strong financial position, so this category of risk has no significant effect on its liquidity.
Nonetheless, company expects that the operations of its subsidiaries will reach optimum performance shortly.
Company’s investments stress business expansion and include investments in businesses that will support its
services in the future.

โครงสร้างการถือหุ้น

SHAREHOLDING STRUCTURE
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั ฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุน้ ครัง้ หลังสุด เพือ่ การ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2556)

ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มวิภูศิริ		
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ
นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ
นางสาววราพร สุวรรณเทวรัตน์ จำนวนหุ้นที่ถือ
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. นางพรทิพย์ อาชากุล		
4. นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
5. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7. นางสมพร ทองเดชศรี		
8. นางนิจ วิวัฒน์เศษรฐชัย
9. นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์
10. นายนิรันดร วงศ์ทองคำ

66,095,500
52,000,000
31,154,100
20,472,300

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

169,721,900

18.86

150,000,000
36,000,000
27,594,000
15,000,000
12,691,800
9,500,000
7,500,000
7,376,700
7,000,000

16.67
4.00
3.07
1.67
1.41
1.06
0.83
0.82
0.78

กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มวิภูศิริผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน
3 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภศู ริ ิ ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ นายเดชพล วิภศู ริ ิ ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการบริหาร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่าย
เงินปันผลนัน้ จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีสาระสำคัญ
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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 company as of 15 March 2013 (the most recent date of the close of the share
registrar for the purpose of the 2013 Annual Meeting of Ordinary Shareholders) are presented as follows.
Shareholders	
1.
		
		
		
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Wipoosiri group			
Mr. Itthirit Wipoosiri
holds 66,095,500
Mr. Chanwit Wipoosiri
holds 52,000,000
Mr. Piyawit Wipoosiri
holds 31,154,100
Miss Waraporn Suwantaywarut
holds 20,472,300
Ministry of Industry			
Mrs. Porntip Arshakun			
Miss Somjit Tharamornrat			
The Industrial Estate Authority of Thailand 		
Thai NVDR Co.,Ltd 			
Mrs. Somporn Thongdejsri 			
Mrs. Nit Wiwatsadthachai			
Mr. Noppadon Arnulukchaiwit			
Mr. Nirundon Wongthongkum			

Number of Shares	

%

169,721,900

18.86

150,000,000
36,000,000
27,594,000
15,000,000
12,691,800
9,500,000
7,500,000
7,376,700
7,000,000

16.67
4.00
3.07
1.67
1.41
1.06
0.83
0.82
0.78

In its capacity as a majority shareholder, the Ministry of Industry appointed 2 representatives to serve
on the Board of Directors of company: Dr. Witoon Simachokedee, the Permanent Secretary of Ministry of Industry,
who currently serves as Chairman of the Board of Directors; and Dr. Nattapon Nattasomboon, Director-General,
Department of Industrial Works, who currently serves as Directors. Likewise, the Wipoosiri group of shareholders
appointed 3 representatives to serve on the Board of Directors of company: Mr. Asawin Wipoosiri, who currently serves
as a Director, Chairman of the Executive Committee and CEO; Mr.Itthirit Wipoosiri, who currently serves as a Director,
Executive Director and Deputy Managing Director and Mr. Detpon Viphusiri, who currently serves as a Director and
Executive Director.

DIVIDEND PAYMENT POLICY
Company has a dividend payment policy that aims to provide Shareholders with a payout of approximately
50 percent of net profit after taxes in company’s financial statement. This is dependent that there no other essential
requirements, such as business expansion for 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 company.

โครงสร้างการจัดการ

MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะ
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้

1. โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ

		 ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดของ
กรรมการปัจจุบนั ดังนี้
		 (1) ดร.วิฑรู ย์
สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
		 (2) นายอังคณี
วรทรัพย์*
กรรมการ
		 (3) พลเอก ไตรรัตน์
รังครัตน*
กรรมการ
		 (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์*
กรรมการ
		 (5) ดร.ณัฐพล
ณัฎฐสมบูรณ์
กรรมการ	
		 (6) ดร.วีรพงศ์
ไชยเพิม่ *
กรรมการ
		 (7) นายเดชพล
วิภศู ริ ิ
กรรมการ	
		 (8) นายอัศวิน
วิภศู ริ ิ
กรรมการ (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร)
		 (9) ผศ.(พิเศษ) รณชัย
ตันตระกูล
กรรมการ (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร)
		 (10) นายอิทธิฤทธิ์
วิภศู ริ ิ
กรรมการ (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร)
หมายเหตุ  * กรรมการอิสระ

		 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

		 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายอัศวิน วิภูศิริ ผศ.(พิเศษ) รณชัย
ตันตระกูล นายอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ สองในสีล่ งลายมือชือ่ ร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษทั ฯ
		 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
		 บริษัทฯ ได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบตั ขิ องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
แก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”มีความเข้มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ที่
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี	
้
		 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
		 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
		 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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The management structure of General Environmental Conservation Public Company Limited comprises
the Board of Directors of 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.

1. DIRECTORS OF COMPANY STRUCTURE
1) THE BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY
		 In accordance with the Ministry of Commerce certification dated 18 December 2013, the Board of
Directors of company comprises 10 members. Of this number, 4 are Independent Directors, 3 Directors also serve as
Executives, while 7 Directors are not Executives, with details as follows.
		 (1) Dr. Witoon
Simachokedee
Chairman
		 (2) Mr. Angkhani
Vorasaph*
Director
		 (3) General Trairat
Rungaratna*
Director
		 (4) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap*
Director
		 (5) Dr. Nattapon
Nattasomboon
Director	
		 (6) Dr. Verapong
Chaiperm*
Director
		 (7) Mr. Detpon
Viphusiri
Director	
		 (8) Mr. Asawin
Wipoosiri
Director (also Executive Director)
		 (9) Asst. Prof. Ronnachai Tantragoon
Director (also Executive Director)
		 (10) Mr. Itthirit
Wipoosiri
Director (also Executive Director)
		 Note * Independent Directors
		 DIRECTORS WITH SIGNATORY RIGHTS ON BEHALF OF COMPANY
		 Directors with signatory rights on behalf of company are Dr. Witoon Simachokedee, Mr. Asawin
Wipoosiri, Asst Prof. Ronnachai Tantragoon and Mr. Itthirit Wipoosiri. The signature of any two of these four
authorised signatories is required, together with company seal.
		 QUALITY DESIGNATION OF INDEPENDENT DIRECTOR
		 The corporate defines the meaning of “Independent director” to conform with the principle of a good
administered stock exchange of Thailand (SET) and the regulation of securities and exchange commission (SEC), so
that company can build confidence to investors as well as to maintain the equilibrium of a good management. In
which the quality of “Independent Director” hold the same rigidness to the regulation stipulated by the Securities
and Exchange Commission of Thailand as follows:
		 (1) Holding no more than one percent of the total shares with voting rights in company, it’s main,
subsidiary, and associate companies or other juristic persons with a possible conflict of Interest; shares held by
spouse, associates, and children lower than legal age of that independent director shall also be counted.
		 (2) Not be or used to be directors who were involved in management or being an employee, staff or
advisor who receives fixed salary or controlling persons of the company; Its main, subsidiary, same level subsidiary,
and associated companies or other juristic persons with a possible conflict of interest unless they have not been
involved in such positions for at least two years prior to the date of appointment.
		 (3) Not be or have no blood relationship, no relationship in terms of marriage or legal registration with
a person of possible conflict of interest as parents, spouse, children including children’s spouses or closed relatives
of executives or major shareholders, controlling persons or a person who’s nominated as executive or controlling
persons of company or its subsidiary

		 (4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงาน 	
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
		 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปีกอ่ นวันยืน่ คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
		 (7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
		 (8) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของ บริษทั ฯ ภายหลัง
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

		 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

		 ข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดเรือ่ งองค์ประกอบ การแต่งตัง้ การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
ซึง่ สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดงั นี้
		 (1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายกำหนด
		 (2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
			 1) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
			 2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม ข้อ 1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
				 กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
			 3) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
				 ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
				 เท่ากัน เกินจำนวนทีจ่ ะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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		 (4) Not be or having no business relationship with company; it’s main, subsidiary and associated
companies or other juristic persons with a possible conflict of interest in a manner that may interfere with the use of
personal judgment independently; including that he or she must not be or used to be the major shareholder, director
that is not independent director or executive who has business relation with company; its main, subsidiary, and
associated companies, or other juristic persons with possible conflict of interest; unless they have not been involved
in such positions for at least two years prior to the date of appointment.
			 Business relation including the normal business transaction that carry on a business, transaction
regarding rental or leasing of real estate, transaction regarding assets or services, giving or receiving financial
assistance by receiving or giving loan, surety, using assets to collateralize liabilities, including other comport with
the same position. Which makes the requestor or the parties hold responsibilities for clearing another parties debt.
From three percent of all the net assets value of the requestor or from 20 million baht or more depends on whether
which quantity is lower. Therefore debt assessment will be calculated according to the transactions that are related
to the announcement of the board of director of Stock Exchange of Thailand (SET). In related to information
disclosure and company’s operation had been registered in a related transaction. By defer only the considered debt
to reckon into the debt that occurred within one year before the start date of business relations with that same
individual.
		 (5) They must not be or used to be an auditor of company; its main, subsidiary and associated
companies or other juristic persons with a possible conflict of interest and must not be a major shareholder, a
director which is not independent director, executive director or a copartner manager of an audit firm which has the
auditor of company; Its main, subsidiary, same level subsidiary, and associated companies, or other juristic persons
with a possible conflict with the affiliated; unless they have not been involved in such positions for at least two years
prior to the date of appointment.
		 (6) They must not be or used to be a person who provided any professional advice and services, such
as legal adviser or financial consultant, who receives service fees more that 2 million baht per annum from company;
Its main, subsidiary, and associated companies or other juristic persons with a possible conflict of interest. Anyhow
in the case of a person who provided any professional advice and services is the juristic persons, including the major
shareholder, director which is not the independent director, manager or copartner manager of that professional
service provider; Unless they have not been involved in such positions for at least two years prior to the date of
appointment.
		 (7) Must not be a director that was anoint to be the representative of company’s director, major
shareholder or shareholder that are related to the major shareholder of company.
		 (8) Possessing no other qualifications that prevent him/her from independently expressing opinions
about company’s operation after being authorize to became an independent director that contain the quality
according to number 1 to number 8. Then the independent director may be assign from the board of director to
determine the operation of company business; Its main, subsidiary, same level subsidiary, and associated companies
or other juristic persons with a possible conflict of interest base on the decision in the form of panel.
		 APPOINTMENT AND REMOVAL OF COMPANY DIRECTORS
		 Company’s regulations determine the composition, appointment, removal or termination of Directorial
positions. The significant issues are summarized as follows.
		 (1) The Shareholders’ Meeting appoints Directors, comprising not less than 5 members and not
exceeding 15 members. More than half of the number must comprise individuals resident in the Kingdom. Directors
must also be in possession of the qualifications as specified by Law.
		 (2) The Shareholders’ Meeting elects Directors by way of a majority vote, according to the following
process
			 1) Each shareholder has a number of votes equivalent to one share per one vote.
			 2) Each shareholders is required to use all of his/her votes according to number 1) Shareholders
				 can vote for one director or several directors. It shareholders decided to vote for several
				 directors the votes must be given equally, no individual can get more or less votes.
			 3) Candidates receiving the most votes in successively descending order will be appointed as
				 Directors according to the number of directors to be appointed on that particular occasion. In
				 the event that two or more candidates secure an equal number of votes and has exceed the
				 number of position required, the Chairman of the meeting will cast the deciding vote.

		 (3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการทีจ่ ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
		 (4) ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
		 (5) กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมือ่ ถึงแก่กรรม ยืน่ ใบลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสัง่ ให้ออก ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
		 (6) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอืน่ เข้ามาเป็นกรรมการแทนหรือไม่กไ็ ด้ บุคคลซึง่ เข้า
เป็นกรรมการแทนนี้ จะอยูใ่ นตำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนดำรงตำแหน่งแทน
		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
		 (1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดูแลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ
		 (2) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีก่ ำหนดนโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ
โดยรวมของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
		 (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
		 (4) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
		 (5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ให้ความสนใจในกิจการของบริษทั ฯ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
		 (6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุในอำนาจดำเนินการของ
บริษทั ฯ เว้นแต่รายการนัน้ ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		 (7) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
		 (8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะ
กรรมการบริษัทฯ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอำนาจนัน้ ๆ ได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2551 และครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรง
ตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการซึง่ มีความเป็นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชือ่ ต่อไปนี้
		 (1) นายอังคณี
วรทรัพย์*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 (2) พลเอก ไตรรัตน์
รังคะรัตน*
กรรมการตรวจสอบ
		 (3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ  * กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

46
รายงานประจํ า ปี 2556

  ANNUAL REPORT 2013

47
		 (3) At each Company’s Annual General Meeting, one third of the number of Directors are required to
resign from their positions. If the number of directors that will be vacating are indivisible by three, the number of
vacating should be the closest to one third.
		 (4) Directors who served the longest are to vacate their positions first. Though Directors who vacate
their post may be re-elected.
		 (5) Directors may be in termination of duty due to: fatality, submission of resignation letter prior to the
completion of term, the Meeting passes a resolution to demote or have a prohibited characteristics specify by law.
		 (6) If a Director’s position becomes vacant due to reasons other than completion of term, the remaining
Directors will select a qualified candidate who possesses no prohibited characteristics specify by law as a
replacement at the next Board of Directors’ Meeting. An exception exists if the said Directorial position has a period
of less than 2 months to completion of term, wherein a vote of not less than three quarters of the remaining
Directors is required. Furthermore, the replacement Director may serve only the period of time remaining to
completion of such term.		
THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
		 (1) The Board of Directors of company is charged with ensuring company operates and observes its
duties in accordance with the Law, company objectives and the resolutions of Shareholder Meetings with honesty
and care, to safeguard the interests of company.
		 (2) The Board of Directors has the duty to formulate policies, plans, business direction and strategic
goals, including the overall business operating plans of company. The Board is also responsible for guiding
management operations in accordance with the predetermined policies and plans, with efficiency and effectiveness.
		 (3) The Board of Directors has a responsibility to Shareholders and performance, in order to safeguard
the interests of Shareholders. Information disclosed to investors must be accurate, complete, meet the relevant
standards and be of a transparent nature.
		 (4) The Board of Directors must provide a system of internal controls and audit that is efficient and
effective.
		 (5) The Board of Directors is obliged to use its knowledge and experience for the benefit of the
business’ operations; take an appropriate interest in company’s business; and be committed to the ongoing
operations of the business.
		 (6) The Board of Directors has the duty to consider and approve significant transactions as specified
in the corporate scope of authority, with the exception of transactions requiring the approval of Shareholder
Meetings.
		 (7) The Board of Directors may appoint any one or several Directors to carry out any missions on
behalf of the Board.
		 (8) The Board of Directors may appoint other persons to operate company’s business under the
supervision of the Board. The Board may also appoint such persons with the authority and timeframe as deemed
appropriate by the Board. The Board of Directors reserves the right to cancel, revoke, change or amend such
authority.
2) THE AUDIT COMMITTEE
		 The Meeting of the Board of Directors No. 4/2003 held on 29 April 2003; No. 3/2008 held on 20 March
2008; and No. 7/2013 held on 20 September 2013 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) General Trairat
Rungaratna*
Audit Committee Director
		 (3) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap*
Audit Committee Director
		 Note * The Audit Committee have experiences in doing the financial audit.

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้
		 (1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 (2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ ภายใน (Internal
audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
		 (3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
		 (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
		 (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
		 (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
			 (ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
			 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
				 ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
			 (ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
			 (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
				 ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหาร

		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 และครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2551 และครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2553 และครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มมี ติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
		 (1) นายอัศวิน
วิภศู ริ ิ
ประธานกรรมการบริหาร
		 (2) ผศ.(พิเศษ) รณชัย
ตันตระกูล
กรรมการบริหาร	
		 (3) นายเดชพล
วิภศู ริ ิ
กรรมการบริหาร
		 (4) นายอิทธิฤทธิ์
วิภศู ริ ิ
กรรมการบริหาร
		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
		 (1) ปฏิบตั งิ านและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนด
		 (2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการนำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจำทุกเดือน รวมทัง้ รายงานเหตุการณ์ทมี่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
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		 THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
		 (1) To review company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
		 (2) To review company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are
suitable and efficient, to determine and internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment,
transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
		 (3) To review company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
regulations, and the laws relating to the Company’s business.
		 (4) To consider, select and nominate an independent person to be company’s auditor, and to propose
such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.
		 (5) To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to
ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations and are reasonable and for the
highest benefit of company.
		 (6) To prepare, and to disclose in company’s annual report, an audit committee’s report which must
be signed by the audit committee‘s chairman and consist of at least the following information:
			 (a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of company’s financial report,
			 (b) an opinion on the adequacy of company’s internal control system,
			 (c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
				 regulations, or the laws relating to company’s business,
			 (d) an opinion on the suitability of an auditor,
			 (e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
			 (f) the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meeting by each
				 committee member,
			 (g) an opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of
				 duties in accordance with the charter, and
			 (h) other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the
				 shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities
				 assigned by the Company’s board of directors; and
		 (7) To perform any other act as assigned by the company’s board of directors, with the approval of the
audit committee.
3) THE EXECUTIVE COMMITTEE
		 The Meeting of the Board of Directors No. 12/2004 held on 15 December 2004; Meeting No. 1/2008
held on 17 January 2008; Meeting No. 1/2010 held on 21 January 2010 and Meeting No. 7/2013 held on 20
September 2013 passed a resolution to establish the Executive Committee with members appointed from the Board
of Directors. The period of terms for Executive Directors was to be the same as the terms for Company Directors. The
Executive Committee currently comprises the following members:
		 (1) Mr. Asawin
Wipoosiri
Chairman of the Executive Committee
		 (2) Asst. Prof. Ronnachai Tantragoon
Executive Director
		 (3) Mr. Detpon
Viphusiri
Executive Director
		 (4) Mr. Itthirit
Wipoosiri
Executive Director
		 THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
		 (1) Carry out duties in accordance with the policies, strategies and operating plans as specified by the
Board of directors
		 (2) Prepare operation plans using the policies, strategies and business plans specified by the Board of
directors. Such plans are to be duly approved by the Board of Directors.
		 (3) Closely supervise and monitor operating performance in accordance with the operating plans, and
report operating results to the Board of Directors on a regular, monthly basis. Reports are also to be made of events
of a significant nature, or that may have a potential impact on operations.

		 (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนดตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการจัดการ
		 (5) พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเข้าสูว่ าระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (6) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
		 (7) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

4) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2551 และครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
		 (1) นายอังคณี
วรทรัพย์
ประธาน
		 (2) พลเอก ไตรรัตน์
รังคะรัตน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		 (3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้
		 (1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งออกตามวาระ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ ในกรณีทตี่ ำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอนื่ ทีไ่ ม่ใช่
เนือ่ งมาจากการครบวาระ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหาร เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (4) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

5) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทำหน้าทีใ่ ห้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทปี่ รึกษา 3 ท่านได้แก่
		 (1) นายเมธี
เอือ้ อภิญญกุล
ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (2) นายโฆสิต
สุวนิ จิ จิต
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 (3) ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ

2. ผู้บริหาร
1) รายชื่อผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ
และนำเสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ปัจจุบนั คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วย
		 (1) นายอัศวิน
วิภศู ริ ิ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		 (2) ผศ.(พิเศษ) รณชัย
ตันตระกูล
กรรมการผูจ้ ดั การ
		 (3) นายอิทธิฤทธิ์
วิภศู ริ ิ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
		 (4) นายสมบัติ
ปิยะสัจจบูลย์
ผูจ้ ดั การโรงงาน สำนักงานมาบตาพุด
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		 (4) The authority to consider and approve expenditures related to the normal operations of company,
within the scope of authority as determined by the Board of Directors, in line with the rules governing authoritative
powers.
		 (5) Screen matters to be proposed at the Meetings of the Board of Directors.
		 (6) Convene Meetings of the Executive Committee on a regular basis and report the outcome of such
Meetings to the Board of Directors.
		 (7) Carry out other duties as assigned by the Board of Directors of company.
4) THE NOMINATION AND REMUNERATION SUB-COMMITTEE
		 The Meeting of the Board of Directors No. 2/2004 held on 25 February 2004; Meeting No. 3/2008 held
on 20 March 2008 and No. 7/2013 held on 20 September 2013 passed a resolution to establish the Nomination and
Remuneration Sub-Committee. The Sub-Committee Directors are selected from the Board of Directors of 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
		 (2) General Trairat
Rungaratna
The Nomination and Remuneration Director
		 (3) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
The Nomination and Remuneration Director
		 THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION SUB-COMMITTEE
		 (1) Nomination of Directors to replace Directors who complete their terms, for proposal to the Annual
Meeting of Ordinary Shareholders, wherein the nominees are to be proposed to the Board of Directors first.
		 (2) Recruitment and selection of appropriate candidates for nomination as Directors, in the event that
Directorial positions become vacant due to other reasons than the completion of a term. Nominations are to be
proposed to the Board of Directors.
		 (3) Determination of remuneration for 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
5) ADVISOR TO THE BOARD OF DIRECTORS
		 The Board of Directors has appointed an Advisory Committee to the Board, for the providing advice and
recommen-dations to the Board in various areas relating to company’s operations. Company currently has 3
Advisors:
		 (1) Mr. Metee
Auapinyakul
Chairman of the Advisor to the Board of Directors
		 (2) Mr. Kosit		
Suvinijjit
Advisor to the Board of Directors
		 (3) Dr. Somyot
Sangsuwan
Advisor to the Board of Directors

2. MANAGEMENT
1) LIST OF MANAGEMENT
		 The Executive Committee is responsible for nominating and appointing individuals with knowledge,
capability and experience of company’s business field, as well as providing reports to the Board of Directors.
Management Team currently comprises the following members:
		 (1) Mr. Asawin
Wipoosiri
Chief Executive Officer
		 (2) Asst. Prof. Ronnachai Tantragoon
Managing Director
		 (3) Mr. Itthirit
Wipoosiri
Dequty Managing Director
		 (4) Mr. Sombat
Piyasachaboon
Plant Manager, Map Ta Phut Office

2) การสรรหาผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริหารทำหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ำกว่า
ผูจ้ ดั การโรงงาน ผูบ้ ริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริหาร

3. เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล เป็นเลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามข้อกำหนด
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝา่ ยกำกับดูแลกิจการและตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงาน
เลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และเพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ 		

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

			 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 15 ท่าน ในปี 2556 เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 2,960,000บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน
ในรูปของเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีป่ รึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกกำหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ
และเปรียบเทียบกับบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจระดับเดียวกัน ซึง่ ในปี 2556 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำปี 2556 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน
2556 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) เบีย้ ประชุมกรรมการ
				 • คณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
						 ประธานกรรมการบริษทั ฯ
20,000 บาท/เดือน
						 กรรมการบริษทั ฯ ท่านละ
15,000 บาท/เดือน
				 • ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนดจ่ายเป็นรายครัง้ ในอัตรา
						 ประธานทีป่ รึกษา
20,000 บาท/ครัง้
						 ทีป่ รึกษา ท่านละ
15,000 บาท/ครัง้
				 • คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครัง้ ในอัตรา
						 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครัง้ 	
					 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
10,000 บาท/ครัง้
				 • คณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครัง้ ในอัตรา
						 ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาท/ครัง้
						 กรรมการบริหาร ท่านละ
10,000 บาท/ครัง้ 	
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2) NOMINATION OF EXECUTIVES
		 The Executive Committee considers the nomination of Executive candidates with the appropriate
qualifications for appointment as high-ranking Executives. The nominees are proposed for authorization by the
Board of Directors. For the appointment of management positions lower than the rank of Plant Manager, the
Executive for each relevant operational field will be responsible for the selection of candidates and subsequent
authorization by the Chief Executive Officer.

3. COMPANY SECRETARY
The board of director has appointed Asst. Prof. Ronnachai Tantragoon to be company secretary. Company
Secretary’s responsibilities as specified by the Securities and Exchange Act with the SET Compliance and
Supervision Department support function of the work of company secretary goes according to the principle of
operating of a good company as well as to operate the company more efficiently.

4. REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES
1) MONETARY REMUNERATION
		 (1) DIRECTORS’ REMUNERATION
			 In the year 2013 the remuneration fee for the 15 directors totaled 2,960,000 baht. This total
included remuneration fees for attendance of meetings for company directors, advisor to the Board of Directors, and
sub-committees 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
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, 2013
the approval concerning remuneration of directors and executives was as follows:
			 1) MEETING ATTENDANCE FEE
				 • 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.

2) โบนัสกรรมการ 
				 ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวงเงินรวมทัง้ สิน้ 285,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็น
ผูพ้ จิ ารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
				 สรุปค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รบั ในปี 2556 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

		
โบนัส
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
						
จากผลการ
		
กรรมการ กรรมการ กรรมการ		
ดำเนินงาน
รายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ตรวจสอบ บริหาร ที่ปรึกษา ปี 2556
1. ดร.วิฑูรย์
สิมะโชคดี
240,000
1
45,000
2. นายประพัฒน์
วนาพิทักษ์
3. นายอังคณี
วรทรัพย์
180,000 90,000
2
45,000 20,000
4. พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน
5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ 180,000 70,000
105,000 20,000
6. นายสุทธิศักดิ์
โล่ห์สวัสดิ์ 3
4
120,000
7. ดร.ณัฐพล
ณัฎฐสมบูรณ์
8. ดร.วีรพงศ์
ไชยเพิ่ม
180,000
9. นายเดชพล
วิภูศิริ
180,000
5
120,000
10. ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ
11. นายอัศวิน
วิภูศิริ
180,000
12. ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล
180,000
6
45,000
13. นายอิทธิฤทธิ์
วิภูศิริ
14. นายเมธี
เอื้อภิญญกุล
15. นายโฆสิต
สุวินิจจิต
		 รวม		
1,800,000 200,000
หมายเหตุ 1
2
		
3
		
4
		
5
		
			
6
		

120,000
80,000
165,000
120,000
30,000
515,000

15,000
100,000
45,000
160,000

30,000
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
30,000
22,500
285,000

รวม
(บาท)
270,000
67,500
292,500
65,000
272,500
147,500
120,000
202,500
322,500
237,500
367,500
322,500
75,000
130,000
67,500
2,960,000

อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2556
กรรมการเข้าใหม่ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
กรรมการเข้าใหม่ เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2556
อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 และได้รบั แต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษากรรมการ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
กรรมการเข้าใหม่ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556

		 (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

			 ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้ ริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การโรงงาน สำนักงานมาบตาพุด ในปี 2556 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกัน
ชีวติ และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,815,389 บาท
		 (3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย
			 กรรมการในบริษทั ย่อยไม่ได้รบั ค่าตอบแทน เนือ่ งจากทัง้ หมดเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั แม่
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			 2) DIRECTORS’ BONUSES
				 Bonuses from operating performance was approved by Shareholders’ Meeting at the total
amount of 285,000 baht. The Board of Director is responsible for allocating as sees appropriate, as well as
summarize the remuneration fees of each director for the year 2013. The details are as follow:

			
ATTENDANCE FEE (BAHT)
		

BONUSES FROM
OPERATING
						
PERFORMANCE
		
BOARD OF
AUDIT EXECUTIVE		
FOR THE
NAME OF DIRECTORS
DIRECTORS COMMITTEE COMMITTEE ADVISOR YEAR 2013
1. Dr. Witoon
Simachokedee 240,000
1
2. Mr. Prapat
Vanapitaksa
45,000
3. Mr. Angkhani Vorasaph
180,000 90,000
2
4. General Trairat Rungaratna
45,000 20,000
5. Air Vice Marshal
180,000 70,000
		 Kosok
Prakongsap
3
6. Mr. Suthisak Lohsawat
105,000 20,000
4
7. Dr. Nattapon Nattasomboon 120,000
8. Dr. Verapong Chaiperm
180,000
9. Mr. Detpon
Viphusiri
180,000
5
10. Dr. Somyot
Sangsuwan
120,000
11. Mr. Asawin
Wipoosiri
180,000
12. Asst. Prof.
		 Ronnachai
Tantragoon
180,000
6
13. Mr. Itthirit
Wipoosiri
45,000
14. Mr. Metee
Auapinyakul
15. Mr. Kosit
Suvinijjit
		 Total		
1,800,000 200,000

TOTAL
(BAHT)

-

-

30,000
22,500
22,500
-

270,000
67,500
292,500
65,000

120,000
80,000
165,000

15,000
-

22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500

272,500
147,500
120,000
202,500
322,500
237,500
367,500

120,000
30,000
515,000

100,000
45,000
160,000

22,500
30,000
22,500
285,000

322,500
75,000
130,000
67,500
2,960,000

Note 1 Former Director resigned from the position on 19 April 2013
			 2 New Director joined on 20 September 2013
			 3 Former Director resigned from the position on 8 August 2013
			 4 New Director joined on 19 April 2013
			 5 Former Director resigned from the position on 30 August 2013 and was appointed as Consultant
				 to the Board of Director on 20 September 2013.
			 6 New Director joined on 20 September 2013
		 (2) MANAGEMENT’S REMUNERATION
			 Total of Management’s remuneration comprised of the CEO, Managing Director, Deputy Managing
Director and Plant Manager of the MTP Office in 2013 for a total of 4 people consisted of monthly salary, social
security, health insurance, life insurance and medical expenses at a total of 6,815,389 Baht.
		 (3) REMUNERATION FEE OF SUBSIDIARIES’ DIRECTORS
			 Director of the subsidiaries did not receive any remuneration as all are directors and executives of
the Headquarter.

การกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ เสริมสร้าง
ให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

		 บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรือ่ ง
ของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้อนุมตั ใิ ช้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมถึงนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ได้อนุมตั ใิ ช้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยมุง่ เน้นให้ผถู้ อื
หุน้ ซึง่ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการได้มโี อกาสรับรูผ้ ลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำคัญทีจ่ ะจัดการประชุมให้มคี วามโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื
หุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างทัว่ ถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอเพิม่ วาระการประชุมและเสนอชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ กำหนด
ซึง่ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯได้ดำเนินการเพือ่ เป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
		 (1) เปิดเผยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึง่ มีมติกำหนดให้
จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่
วันทีม่ มี ติกำหนดวันประชุม
		 (2) ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีวนั เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตามกฎหมาย ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทัง้
ข้อบังคับของบริษทั ฯในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีราย
ละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอทีจ่ ะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจน
ว่า เป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ หรือเพือ่ พิจารณา รวมทัง้ มีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจใน
การใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.genco.co.th ล่วงหน้าเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึง่ เป็นข้อมูล
เหมือนกับทีบ่ ริษทั ฯ ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร และยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
			 ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องนำมา
แสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแจ้ง
รายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนได้
		 (3) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้า
หน้าทีล่ งทะเบียนในจำนวนทีเ่ หมาะสม มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน เพือ่ ให้การลงทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะแต่ละรายทีเ่ ข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทัง้ จัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผถู้ อื หุน้
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1. CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

Company appreciates the importance of observing the guidelines for good corporate governance and
conducting its business in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, as well as
the Stock Exchange of Thailand. This helps create an organization with a structure, systems, management process
and operations that is focused on efficiency. Details of activities in this regard are provided as follows.
1) RIGHTS AND EQUALITY OF SHAREHOLDERS
		 Company accords a high priority to the rights and equality of shareholders which was already approved
in written document as of 18 October 2007. This includes stakeholders’ policies and guideline, which was approved
in written form and put into practice as of 20 December 2013, 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. Company deems it an
important duty and responsibility to organize Shareholder Meetings that are transparent, fair and of benefit to
stakeholders, as well as other concerned parties.
		 Consequently, information disclosures are widely and readily available to all shareholders, without
prejudice. All shareholders have the right to attend Shareholder Meetings, as well as the right to appoint proxies to
attend Meetings and vote on their behalf to appoint or remove Directors; the right to vote for appointment of
auditors and determination of audit fees; and the right to vote for changes to significant corporate policies. In
additional, shareholders form an additional Shareholder’s meeting and nominate in advance a qualified candidate for
new Director Submission; before the next Shareholder’s meeting, according to the regulation of company.
		 In 2013, the Board of Directors of company have provided and promoted the Shareholders’ rights as
follow:
		 (1) The Board of Directors of company declared the resolution of the meeting No 1/2013 on 27
February 2013, to convene the Annual Shareholders’ Meeting on 26 April 2013 in the Stock Exchange of Thailand
website, since the day the resolution was declared.
		 (2) Before the Annual Shareholders’ Meeting is held, company forwarded the invitation manuscript to
Shareholders, which included date, time, venue for Meetings, map. This also contains the agenda and sufficient
supporting information, to comply with laws and regulations of SET and company. Company forwarded the summons
to attend the Meeting, proxy form and agenda details, containing sufficient information for Shareholders’ to make
decision, which also includes the opinion of the Board of Directors. The documentation was distributed to
shareholders 14 days prior to the Meeting. In addition to company distributed the invitation manuscript and
sufficient documents for the meeting in both Thai and English languages display on the company website
www.genco.co.th in advance for Shareholder to receive information faster, which was the same information that the
company had forwarded to Shareholders in document form. And were also published in a Thai daily news journal for
at least 3 consecutive days. In addition, the summons letter informs shareholders to prepare the necessary
documents on the Meeting date, in order to maintain their full rights to attendance. A proxy form (according to the
Ministry of Commerce), list of Independent Directors are also attached, to allow shareholders wishing to their proxy
rights to any particular individual, or any Independent Director, to attend the Meeting on their behalf.
		 (3) Company allows shareholders to register to participate in the meeting at least 1 hour prior to
commencing the Meeting and will prepare to apply the new registration system (Barcode system), which will offer
convenience to the shareholders and those on behalf. Company also prepares the vote form for shareholders to use
their rights in every meeting.

		 (4) ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิธกี รได้ชแี้ จงวิธกี ารลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึง่
การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯจะนับ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และถือเสียง
ข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
		 (5) ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่าง
ครบถ้วน
		 (6) มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน
โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบันทึกคำถาม
คำชีแ้ จง และความคิดเห็นของทีป่ ระชุมไว้อย่างครบถ้วนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ และนำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับรองในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวถัดไป

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

		 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้
ถือหุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 (1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากบริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส
มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็น
ว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติครบ
ถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ
ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลัก
เกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ เลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดงั นี้
			 • เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
			 • มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่ำไม่นอ้ ยกว่า 30,000,000 หุน้
			 • ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ในสัดส่วนทีก่ ำหนดข้างต้นต่อเนือ่ งมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอระเบียบ
				 วาระการประชุมหรือเสนอชือ่ กรรมการ
			 อย่างไรก็ดีในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อ
กรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด
		 (2) กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นหลักปฏิบตั สิ ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ทีจ่ ะ
ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมตั อิ ย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2550 เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ซึง่ เน้นการบริหารงานและ/หรือปฏิบตั งิ านโดยหลีกเลีย่ ง
ความขัดแย้งผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หมายรวมถึง
			 • การไม่หาผลประโยชน์สว่ นตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษทั ฯ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม
			 • ไม่ใช้ขอ้ มูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
				 ต่อสาธารณชนเพือ่ แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
			 • ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็น
				 ความลับของบริษทั ฯ
			 • กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการ
				 แข่งขันกับบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
			 • ไม่มผี ลประโยชน์ในการทำสัญญาใดๆ ของบริษทั ฯ
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		 (4) Before the Meeting, company’s management clarifies the method for casting votes and counting
votes prior to the commencement of the Meeting. Meanwhile, the casting and counting of votes is conducted
transparently and swiftly. 1 share is counted as 1 vote, with majority votes carrying resolutions, with the exception of
voting for extraordinary resolutions, which specify a requirement of not less than three in four of the total votes of
shareholders in attendance at the Meeting and with the right to vote.
		 (5) During the Meeting, company allowed shareholders and provided sufficient time and the chance to
direct queries and equal opportunity to express their opinions. The Chairman answered such questions and provided
suitable information in response.
		 (6) Company records the resolutions of the Meeting according to votes in agreement; votes not in
agreement; and abstaining from voting. This is recorded in writing for each agenda in the Minutes of the Meeting,
which also records queries, clarifications and opinions of the Meeting in full. Shareholders may subsequently review
these Minutes for reference. 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.
2) EQUALITY OF TREATMENT TO SHAREHOLDERS
		 Company treated all shareholders equally, and our concern focuses most on shareholders’ right and
treated all shareholders honestly and evenly. We operate as follow:
		 (1) To support and maintain good operation. Apart from transparent shareholders meeting, all meeting
reports were completely recorded before the shareholder’s meeting day. Company allowed shareholders to propose
any topics that are useful to company, So that it can be put as additional topics for the General Shareholder Meeting.
This also includes proposing any individual who’s qualified to company regulation to be authorized as the committee
member in the General Shareholder Meeting. Company had informed all shareholders of their rights through the
Stock Exchange of Thailand. At the same time the regulation and its method will be disclosure in company website.
In addition, company had specify the qualification of any shareholder who wish to propose additional topic and to
propose in advance for the new director. The qualification are as follows:	
			 • Must be shareholders of company (could be one shareholder or many shareholders put
together).
			 • Must possess a minimum of 30,000,0000 shares.
			 • Also must maintain previous status above, not less than 1 year and must have these
qualifications on the day that the Shareholder’s Meeting rules are discusses or on the day of
the nomination to select the members on the Board Committee.
			 However, in the year 2013, there was no proposes from shareholders or candidates for the new
Director in the additional Shareholder’s Meeting
		 (2) Business Ethic had been approved from the committee in order for Directors, executives, and
employees of company to practice with honesty and responsibility, which the committee had approved in written
document the issues of Business Ethic according to the meeting No. 10/2007 held on 18 October 2007. Focus on
administrate and or work in order to avoid personal conflict of interest to company which means:
			 • Consequently this included Directors and employees of the company in able to seek for any
benefit directly or indirectly
			 • Moreover company will not allow any information or sufficient facts that are not ready to be
revealed to the public to affect the price of the stock that is currently trading or for personal
benefit from trading the stock.
			 • Furthermore, no individuals are allowed to use company’s inside information for personal
benefit nor may they reveal such information to the public even after they retire from the
position.
			 • For Directors, they are not permitted to be Director of competitor’s companies or have any kind
of benefit from being a competitor with our company directly or indirectly.
			 • No extra benefit from signing a contract with our company.

		 (3) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

		 บริษทั ฯ ได้ให้ความสำคัญในเรือ่ งของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสีย ซึง่ ได้อนุมตั ใิ ช้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

		 (1) ผู้ถือหุ้น

			 บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยบริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ดังนี้
			 • ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละดำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่ำเสมอ
				 มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย หลัก
				 จริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
			 • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นความลับ
				 และ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนำมาซึง่ ผลเสียของบริษทั ฯ
			 • เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้
				 ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมี
				 ข้อมูลสนับสนุนทีม่ เี หตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
				 ก.ล.ต. กำหนด
			 • บริษทั ฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		 (2) ลูกค้า

			 บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ จึงแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีแนวปฏิบตั ดิ า้ นการให้บริการแก่ลกู ค้าไว้ดงั นี้
			 • บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ให้บริการด้วยคุณภาพและเชือ่ ถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย
			 • บริษทั ฯ จะยึดมัน่ ความเป็นธรรมทัง้ ในด้านราคาและความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการเจรจาและการทำสัญญา มีความ
				 จริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายามทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จาก
				 การดำเนินงาน หรือการบริการ เพือ่ คงไว้ซงึ่ ความสัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืนกับลูกค้า
			 • บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้
				 รับการยินยอม หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตาม
				 กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
		 (3) คู่ค้า
			 บริษัทฯ ตระหนักที่จะทำให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนทางการค้าทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษทั ฯ ยังได้
จัดทำคูม่ อื การดำเนินการเกีย่ วกับการจัดซือ้ สินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการค้า และสัญญาทีต่ กลงกัน
ไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทัง้ ให้ความร่วมมือแก่ผขู้ ายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ำเป็น โดยบริษทั ฯ มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
			 • บริษทั ฯ จะทำธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม
			 • บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกคู่ค้าโดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
				 ถูกต้องและโปร่งใส
			 • บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
				 ตามเงือ่ นไขทางการค้าข้อใดได้ บริษทั ฯ จะรีบแจ้งให้คคู่ า้ รับทราบ เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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		 (3) Inside Information Control, which the committee had approved in written document the issues of
Inside Information Control according held on 18 October 2007, had approved from the committee in order to protect
Directors, Executives, or Employees from misusing inside information for their personal or other people benefit,
which is shown under Supervising the use of inside information.
3) CONSIDERING THE ROLE OF STAKEHOLDERS
		 The Company places importance on stakeholders of all parties by specified the policy and guideline for
stakeholders which was put into written form and was approved as well as put into practice on 20 December 2013.
		 (1) SHAREHOLDERS
			 The company focuses on the company management for growth and stability by using the full
knowledge, abilities and experiences as well as makes decision to take any actions honestly, faithfully, carefully and
fairness for the most benefits of the whole shareholders. The company has the policies and practices of fair and
equal treatment towards the shareholders as follows:
			 • Perform the duties and operates the business honestly, be responsible towards the
shareholders regularly, disclose the data to the shareholders correctly and completely by
meeting the standard under the legal framework of the ethics and guideline of good business
supervision.
			 • Exploit own benefits and for the concerned individuals by disclosing any internal information of
the company being confidential and/or not being disclosed to the public or outsider, leading to
the disadvantages of the company.
			 • Give respect to the shareholders’ rights by reporting the status and operation result o the
company as well as the data of information technology to all shareholders equally, regularly,
punctually, correctly and completely based on the facts with the reasonable supporting
information and meet the requirements of the Stock Exchange of Thailand and the Securities
and Exchange Commission.
			 • The company shall not take any action, which may cause the conflict of benefits.
		 (2) CUSTOMER
			 The company realizes the importance of the customer towards the business. Therefore, it seeks for
the methods to respond to the customer’s demand continuously with the following practices of service towards the
customer as follows:
			 • The company is committed to provide service with good quality and reliability under the
standard and safety.
			 • The company shall adhere to the fair price and honesty of negotiation and conclusion of the
contract, sincerity on management of the customer’s complaint as well as attempt to solve any
possible deficiency from the activity or service in order to maintain the permanent relationship
with the customer.
			 • The company shall keep the confidential information of the customer and not disclose the
information of the customer and/or service without consent and exploit other benefits, except
for the information being disclosed to outsider according to the relevant laws.
		 (3) TRADING PARTNER
			 The company realizes the equal and fair treatment towards the trading partner based on the fair
commercial compensation for both parties and avoids the situation causing the conflict of benefits. The company
also prepares the manual regarding the purchase of products and service obviously, observes the commercial terms
and agreed contract, does punctual payment as well as give cooperation to the seller of products and service of
necessary information. The company has the following policies and practices:
			 • The company shall do business jointly with the trading partner based on the fair commercial
compensation.
			 • The company shall select the trading partner by observing the rules and practices regarding
the purchase and recruitment correctly and transparently.
			 • The company shall observe the conditions being agreed with the trading partner strictly. If the
company could not observe any commercial conditions, the company shall give notice to the
trading partner as soon as possible in order to find the solution.
	

(4) คู่แข่ง

			 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง
การค้าดังนี้
			 • บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี และเป็นธรรม
			 • ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพือ่ ทำลายชือ่ เสียงทำให้คแู่ ข่งเสียหาย
			 • ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธที ฉี่ อ้ ฉล ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ
				 ข้อกฎหมายใดๆ

(5) เจ้าหนี้

			 บริษทั ยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีด้ งั นี้
			 • บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลงและหน้าทีท่ พี่ งึ มีตอ่ เจ้าหนีท้ างธุรกิจ
			 • บริษัทฯ จะบริหารการเงินให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่าง
				 ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
			 • บริษัทฯ จะบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการชำระหนี้ไว้ให้ดีที่สุด แต่หาก
				 มีกรณีผิดนัดชำระ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าเบี้ยปรับในอัตราตามที่เจ้าหนี้กำหนด และจะหา
				 แนวทางแก้ไขโดยเร็ว

		 (6) สังคม

			 บริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบูรณาการกับ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพือ่ นำไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

		 การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึง่ ในหลักการทีม่ คี วามสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดย
เปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเชือ่ ถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของการให้ขอ้ มูลแก่ทกุ กลุม่
มีสำนักกรรมการผูจ้ ดั การเป็นฝ่ายทีด่ แู ลรับผิดชอบ ทัง้ นีข้ อ้ มูลต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีท่ ำการเปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผูถ้ อื หุน้
และนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบ 56-1 งบการเงิน มติสำคัญจากทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ฯ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพือ่ ให้ผใู้ ช้
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ จากข้อมูลทีม่ ที งั้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยแต่งตัง้ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็น
ไปตามกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ อย่างโปร่งใสและเพียง
พอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทำรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ฯ แล้ว
		 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาทีก่ ำหนด

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		 คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีบทบาทในการกำหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวนนโยบายสำคัญ กำกับ
ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน
ต่างๆ ในแต่ละด้าน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีความมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ มีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

62
รายงานประจํ า ปี 2556

  ANNUAL REPORT 2013

63
		 (4) COMPETITOR
			 The company operates the business under the rules of independent and fair competition with the
practices towards the commercial competitor as follows:
			 • The company shall observe the rules of good and fair competition.
			 • The company shall not cause the wrongful news for defamation against the competitor.
			 • The company shall not seek for the confidential information of the commercial competitor with
the fraudulent, dishonest or improper method or in contrary to any law.
		 (5) CREDITOR
			 The company adheres to the business operation to cause the reliability to the creditor with the
following practices towards the creditor as follows:
			 • The company shall observe the loan conditions based on the agreement and due duties
towards the business creditor.
			 • The company shall manage the financial system to reimburse the loan and interest to the
business creditor of all categories fully and punctually and observe the loan conditions based
on the agreement.
			 • The company shall manage the business efficiently and maintain its capability of debt payment
at the best. In case of defaulted payment, the company shall observe the conditions of penalty
in the rate provided by the creditor and shall find the solution as soon as possible.
		 (6) SOCIETY
			 The company shall adhere to the business operation under the principle of ethics and guideline of
good business supervision together with the responsibility towards the society, community and environment
according to the policies of social responsibilities of the company by integrating with the vision, mission, strategies
and target of the organization, leading to the permanent growth of the business.
4) TRANSPARENCY AND INFORMATION DISCLOSURE
		 Information disclosures represent an important component of good corporate governance. Company
assigns a high priority to information that is required to be disclosed to the Stock Exchange of Thailand and
shareholders, whether with regard to accuracy, sufficiency, timeliness, as well as equality of disclosure to all groups.
The Office of the President is responsible for the task of making information available, including data disseminated to
the general public, shareholders and investors. Key information is also presented in the corporate website, such as
Form 56-1, Summons for Shareholders’ Meetings and Minutes of Shareholders’ Meetings. The website has been
redesigned to allow users to access details more conveniently and provide the greatest benefit. The information is
presented in both Thai and English languages.
		 The Board of Directors has a duty and responsibility to the financial statements of company and its
subsidiaries. The Audit Committee was therefore established to ensure the preparation of financial reports that are of
a quality and accuracy that meet generally accepted accounting principles, while complying with the relevant
regulations. The statements are intended to report corporate operating performance and disclose significant
company information in a manner that is both transparent and adequate. The Audit Committee has presented such
reports in the Annual Report.
		 In addition, Directors and Executives are required to report their shareholdings in 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 company regulations concerning reporting of holdings. Management is
obliged to submit a copy of such holdings reports to company on the same date of submitting reports to the
Securities and Exchange Commission.
5) RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS
		 With its vital role of leading the organization on the path to success, the Board of Directors of the
Company is charged with overseeing the formulation, approval and review of key policies; the corporate vision,
mission and financial goals; the budget and strategic planning. The Board guides the Company to ensure observance
with the laws and regulations of relevant official agencies, as well as the resolutions of Shareholder Meetings. The
Board of Directors remains mindful of optimizing interest for company with honesty, integrity and business ethics.
		 Board of Directors has established specialized sub-committees in order to oversee and screen tasks for
each aspect of operations, thereby allowing shareholders to remain assured company exercises prudence in
conducting its activities.

		 คณะกรรมการชุดย่อย

		 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ) และรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
		 • คณะกรรมการตรวจสอบ
		 • คณะกรรมการบริหาร
		 • คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

		 การถ่วงดุลของกรรมการ

		 ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และเพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารกับกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร บริษทั ฯมีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารเพียง 3 ท่าน องค์
ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มทีใ่ นการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้
ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน
		 ทัง้ นี้ จำนวนและตำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ ณ ปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุตธิ รรมตามสัดส่วน
ของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอำนาจและสร้างความ
น่าเชือ่ ถือในการบริหารงาน
		 นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จำกัดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ หรือการจำกัดอายุเกษียณ
ของแต่ละท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

		 ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มคี วามสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ลำดับทีห่ นึง่ ทีแ่ สดงไว้ในโครงสร้างการ ถือหุน้

		 การประชุมคณะกรรมการ

		 บริษทั ฯ จะทำการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ สำหรับปีตอ่ ไปตลอดทัง้ ปีให้กรรมการทุกท่านได้ทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ สุดท้ายของแต่ละปี ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยปกติเป็น
ประจำเกือบทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็นหมวดหมูช่ ดั เจน และเลขานุการบริษทั ฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพือ่ ให้คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้
		 ในปี 2556 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ จำนวน 10 ครัง้ และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตาม
ความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
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		 SUB-COMMITTEES
		 The Board of Directors Each sub-committee has a clearly defined scope, duties, as well as
responsibilities and reports to the Board of Directors. The sub-committees comprise:
		 • The Audit Committee
		 • The Executive Committee
		 • The Nomination and Remuneration Sub-Committee
DIRECTORIAL BALANCE OF CHECKS
		 In accordance with company regulations, the Board of Directors comprises of at least 5 members, but
not more than 15 members. The Board of Directors currently numbers 10 members, including 4 Independent
Directors. In order to ensure further checks and balances between non-Executive and Executive Directors, there are
a total of 7 non-Executive Directors and only 3 Executive Directors. Consequently, the structure of the Board of
Directors is sufficiently conducive to allow Directors to perform their duties with efficiency when attending Board
Meetings. All Directors have complete freedom to express opinions, which are duly recorded in the Minutes of each
Meeting.
		 The current number and designations of company’s directors reflects the suitability and equity of each
major shareholder groups’ investment stake. The majority of the Directors are not shareholders, in order to preserve
a balance of power and encourage management credibility.	
		 Furthermore, in order to ensure that the capabilities and experience of the Board of Directors creates
maximum benefit for company, there is no limitation to the number of times a Director may be re-elected, nor any
limitations in terms of a retirement age.
		 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. Company’s
current Chairman of the Board is a representative of the Ministry of Industry, which is the major shareholder in the
firm, as shown in the Shareholding Composition section.
		 BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS
		 Company informs all Directors of the schedule of Board of Directors’ Meetings for the entire coming
year at the last Board Meeting of each year. Boards of Directors’ Meetings are normally held on a regular basis every
month. The agenda for each Meeting is clearly categorized. The Secretary to the Board of Directors distributes the
summons to attend the Meeting, together with the agenda items and supporting documents, in advance to all
Directors, with the exception of urgent circumstances. This allows the Board sufficient time to study the information.
The details of the Meeting are recorded in writing and the Minutes of past Meetings certified by the Board of
Directors are compiled for the reference of the Board and relevant persons.
		 In 2013, a total of 10 Board of Directors’ Meetings were convened, with sub-committee meetings held
as required. The attendance of each Director is summarized as follows.

		
การประชุม
					
คณะอนุ
		
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการสรรหา
		
กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกำหนดค่า
รายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ตรวจสอบ บริหาร
ตอบแทน
1. ดร.วิฑูรย์
2. นายประพัฒน์
3. นายอังคณี
4. พล.อ.ไตรรัตน์
5. พล.อ.ต.โฆษก
6. นายสุทธิศักดิ์
7. ดร.ณัฐพล
8. ดร.วีรพงศ์
9. นายเดชพล
10. ดร.สมยศ
11. นายอัศวิน
12. ผศ.(พิเศษ) รณชัย
13. นายอิทธิฤทธิ์
14. นายเมธี
15. นายโฆสิต
หมายเหตุ 1
2
			
3
			
4
			
5
			
				
6
			
7
			

สิมะโชคดี
วนาพิทักษ์ 1
วรทรัพย์
รังคะรัตน 2
ประคองทรัพย์
โล่ห์สวัสดิ์ 3
ณัฎฐสมบูรณ์ 4
ไชยเพิ่ม
วิภูศิริ
แสงสุวรรณ 5
วิภูศิริ
ตันตระกูล
วิภูศิริ 6
เอื้อภิญญกุล 7
สุวินิจจิต 7

7/10				
2/2				
9/10
6/7		
2/2
3/3
2/2			
9/10
7/7		
2/2
3/5
2/4		
0/1
2/7				
4/10				
8/10		
12/12		
5/6		
8/8		
7/10		
11/12		
10/10		
12/12		
3/3		
3/3		
5/10				
3/10

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจำปี
2556
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2556
กรรมการเข้าใหม่ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
กรรมการเข้าใหม่ เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2556
อดีตกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 และได้รบั แต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษา
กรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
กรรมการเข้าใหม่ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ

		 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

		 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความเหมาะ
สมประการต่างๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
จากนั้นจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะได้รับค่า
ตอบแทนของกรรมการนีเ้ ป็นส่วนเพิม่ เติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้นำเสนอ
ไว้แล้วตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารหน้า .....

		 การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร
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		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารบริหารงานและระบบการควบคุมภายในทีด่ มี ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้การดำเนินงาน
ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์และเชือ่ ถือได้ มีการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูก
ต้อง รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั วิ า่ จ้าง บริษทั ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติง้ จำกัด เป็นผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ ทำหน้าทีว่ เิ คราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพือ่ สนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ
ของบริษัทฯ โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ และให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานซึ่งทำให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
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MEETING
					
NOMINATION
ANNUAL
					
AND
GENERAL
		
BOARD OF AUDIT EXECUTIVE REMUNERATION SHAREHOLDER
NAME OF DIRECTOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dr. Witoon
Simachokedee
Mr. Prapat
Vanapitaksa 1
Mr. Angkhani Vorasaph
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Former Director resigned from the position on 19 April 2013
New Director on 20 September 2013
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		 REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES
		 The consideration of remuneration for the Board of Directors is carefully screened and reviewed for its
appropriateness by the Nomination and Remuneration Committee. Such deliberation includes comparisons and cross
references with various same-industry variables. The remuneration is then proposed at the Shareholders’ Meeting
for authorization, representing the final stage of the procedure. If any Director is also an employee of the company,
the remuneration for assuming the role of Director is provided as supplemental remuneration to that normally
received as an employee, which is shown under Remuneration of Directors and Executives page .....
		 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 company’s property. In 2013, Board of Directors approved to
hire Quantum Point Consulting 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 company had appropriate and effective internal control
systems and internal auditing.

		 จริยธรรมทางธุรกิจ
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ เพือ่ สร้างความน่า
เชือ่ ถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนทัว่ ไป ดังนี้
		 (1) บริหารงานและ/หรือปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
		 (2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
		 (3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบตั งิ านโดยหลีกเลีย่ งความขัดแย้งผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง
			 • ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
			 • ไม่ใช้ขอ้ มูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
				 ต่อสาธารณชนเพือ่ แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
			 • ไม่ใช้ความลับของบริษทั ฯ ในทางทีผ่ ดิ และเมือ่ พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ ป็นความลับ
				 ของบริษทั ฯ
			 • กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการ
				 แข่งขันกับบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
			 • ไม่มผี ลประโยชน์ในการทำสัญญาใดๆ ของบริษทั ฯ
		 (4) บริหารงานและ/หรือปฏิบตั งิ านเพือ่ ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ
		 (5) คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มผี ลกระทบต่อความปลอดภัย ความเสียหาย
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยทีส่ ดุ
		 ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานทุกคน ยึดมัน่ ในแนวทางการดำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส สุจริต
จึงมีภาระร่วมกันในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษทั ฯและผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตภายใต้กรอบ
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั ฯ และยังยึดมัน่ ในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การ กำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารอนุมตั ใิ ช้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้างต้นนี้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มุ่งมั่นในการให้บริการกำจัดกากของเสียตามที่
กฎหมายกำหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้กับประชาชน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่ง
ยืน อันนำพาซึง่ ผลประโยชน์โดยรวมมาสูล่ กู ค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และบุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักยังถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่
ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม ศาสนา และการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ)
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		 BUSINESS ETHICS
		 Board of Directors has prepared a code of conduct to serve as a guideline for the company’s directors,
executives and employees to conduct right doing with cautious, honesty and responsibility. This is to build
confidence to customers, shareholders and public. The said regulations are as follow:
		 (1) To manage and/or operates with transparency and integrity within the framework of the Law and
the Company’s regulations, shareholders meeting resolution including good corporate governance principle.
		 (2) To manage and/or operates by using knowledge and management skill to the full extent for the
highest benefit of the company as well as use discretion in making cautious judgment in operating.
		 (3) Should manage and/or operates by avoiding conflict of personal interest against company’s
interest to be able to administrate subtantially and efficiency. This includes
			 • Must not seek personal interest from acting as company’s committee or employees no matter
directly or indirectly.
			 • Must not use data or information which is an essence to the change of company’s stock price
and that are not ready to be revealed to the public or for personal benefit or interest from
trading company’s stock
			 • Must not misuse company inside information and should not reveal such information or data
even after one’s retired from the position.
			 • For Committee, one should not be the committee of the rival company or has or has any kind
of interest in the activity that show signs of competition with our Company directly or indirectly
			 • No benefit in any of company’s contract
		 (4) To manage and/or operate for the benefit of all stakeholders as well as to maintain the Company
images.
		 (5) Consider the option in utilizing from natural resources in a way that it will effect the safety,
damage to the society, environment and quality of life of the public as little as possible.
		 The Board of Directors, management staff and all employees adhere to operate their business with
transparency and integrity. Therefore, they have a joint obligation to perform their duties in accordance with the
scope of responsibilities to company and stakeholders. They are required to do so with integrity and within the
framework of the Law and company’s regulations, as well as adhere to the business ethics under the company’s
corporate governance, which had been approved in written form as above mentioned. The Board of Directors,
management staff and all employees also operate with knowledge, understanding and used discretion cautiously
for the safety of public and the protection of the environment which overall benefit to the society.
		 Engrossed in giving services in the area of waste disposal as specify by law with a high standard which
will results in giving benefits to the public. The firm’s management appreciates the importance of organizational
structuring with vision and strategy which will allow the organization to be able to react to events in a dynamic
manner, and paves the foundation for a lasting presence. The benefits of such an approach are generated for clients,
shareholders, employees and stakeholders in company.
		 Moreover, Company is also mindful of the opportunity that society has afforded it in allowing it to
operate this business. Company therefore views one of its fundamental responsibilities to support activities that are
benefit to the society. These include educational, social, religious, public health and environmental activities.
Consistent support has been provided for activities such as a mobile clinic serving communities in the areas adjacent
to both factories; monetary donations for activities promoting society and education, as well as other programs.
These include contests for environmental conservation science projects and science camps with an environmental
preservation focus.

2. SUB-COMMITTEES

Framework and responsibility for each group of Sub-Committee are clearly specified. (Details are under the
Management Structure)

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1) การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

		 เมือ่ ตำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ว่างลง คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีค่ ดั เลือก สรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ฯ เช่น
จริยธรรมดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังและความซือ่ สัตย์
		 โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนจะนำชือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทั ฯ ส่วนการเลือกตัง้ กรรมการแทน
ตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ ตนดำรงตำแหน่งแทน
		 สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

		 คณะกรรมการบริหารทำหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั
การแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง (ผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา) เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ คณะ
กรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ำกว่าผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริหาร

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษทั ฯ มีนโยบายให้การดำเนินงานของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงหรืออ้อมร้อยละ 99 รับนโยบายโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการสำคัญหรือมีเหตุการณ์
สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ให้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน เช่น
เดียวกับการแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ย่อย ต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2550 เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ดังนี้
• ให้ทกุ หน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในทีร่ ดั กุมมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
• จำกัดการเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องและทีจ่ ำเป็นเท่านัน้
• จัดระบบความปลอดภัยในทีท่ ำงานเพือ่ ป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ
• ข้อมูลหรือเอกสารที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้าพนักงานมีหน้าที่
		 ปกป้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ ป็นความลับทางการค้านัน้ ๆ ต่อบุคคลภายนอก
• กรณีทพี่ นักงานนำข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ ไป เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
		 จะถือเป็นความผิดและจะถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี
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3. NOMINATION AND APPOINT OF DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVES.
1) NOMINATION OF DIRECTORS AND INDEPENDENT DIRECTORS
		 When a Directorial position in company becomes vacant, the Nomination and Remuneration SubCommittee has the duty to recruit and select persons with the qualifications as specified by the Public Companies
Act. These qualities include the appropriate knowledge, skills and experience that will benefit 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.
		 In seeking for an independent director, company use the same procedure as the procedure used in
nomination of director. The Nomination and Remuneration sub-committee will recruit and select appropriate
candidate to be the independent director according to the stipulation of company, so that it will be conform to the
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand.
2) NOMINATION OF HIGH-RANKING 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 Board of Directors proposes the nominees for authorization. For the appointment of
management positions lower than the rank of Plant Manager, the Executive for each relevant operational field will be
responsible for the selection of candidates and subsequent authorization by the Executive Committee.

4. OPERATION GOVERNANCE OF SUBSIDIARIES

The operation policies for subsidiaries that the Company holds shares of 99% both directly or indirectly are
to accept the policies directly from the Board of Directors. This is done to make sure that the subsidiaries businesses
are in line with the Company strategies. The subsidiaries must beforehand proposed to the Board of Directors for
approval when there is any significant activities or significant events that may effects the subsidiaries as well as any
appointing of Directors for subsidiaries must be approved by the Board of Directors, Meeting.

5. SUPERVISING AND CONTROLING THE USE OF INSIDE INFORMATION

In order to protect directors, executives, or employees from misusing inside information for their personal or
other parties benefits. 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, company adheres to a code of ethics,
as well as honesty and integrity in its business dealings with clients, trading partners, investors and shareholders.
• Each department is responsible in keeping their information organizes, safe, and secure.
• Company has a secure system of compiling information, with security systems protecting its computer
and information technology, thereby preventing important information from being revealed, or any
unauthorized access to data.
• Set up a security system to protect important documents and confidence files.
• Important information is only privy to a select number of Executives as necessary, particularly with
regards to confidential internal information. In circumstances where such information must be revealed
to employees, they will be informed of the restrictions for the correct use of the information and must
not reveal to outsiders.
• In case, employees who reveal confidential corporate information to outsiders are deemed to have
committed a serious breach of discipline.

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

		 ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายบุญเลิศ แก้วพันธุพ์ ฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษทั บีพอี าร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 2 บริษทั ประจำปี 2556 ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2556 แล้ว โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้คา่ สอบบัญชี (Audit Fee) ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้
885,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
		 (1) ค่าสอบบัญชีประจำปี เฉพาะบริษทั ฯ
จำนวน 380,000 บาท
		 (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษทั ย่อย*
จำนวน 160,000 บาท
		 (3) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เฉพาะบริษทั ฯ
จำนวน 270,000 บาท
		 (4) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ของบริษทั ย่อย* จำนวน 75,000 บาท
หมายเหตุ *บริษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด และบริษทั อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จำกัด

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

		 -ไม่ม-ี

7. บุคลากร

บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ศักยภาพของ
พนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม (ดังที่ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฎิบัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีการจ่ายผลตอบแทน
พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการด้านอืน่ ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวติ และ
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษัทฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีการ
กำหนดแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการ
จัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ซึง่ โรงงานได้รบั การรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

1) จำนวนพนักงาน

		 บริษทั ฯ มีจำนวนพนักงานประจำทัง้ สิน้ 170 คน ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ 44 คน และสำนักงานสาขา 126 คน

2) ข้อพิพาทแรงงาน

		 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ ำคัญ

3) ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

		 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
			 เงินเดือนและโบนัส
38,570,858 บาท
			 ประกันสังคม
947,697 บาท
			 ประกันสุขภาพ ประกันชีวติ และค่ารักษาพยาบาล 449,487 บาท

4) นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

		 บริษทั ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯมีความจำเป็นต้องใช้
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนา
ความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับ
บริษทั ฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน
		 สำหรับปี 2556 หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้ หลักสูตรการทำงานร่วมกับสารเคมี
อันตรายและการทำความรู้จักกับอุปกรณ์ PPE หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบ ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และหลักสูตรกลยุทธ์การเพิม่ ยอดขาย
ด้วยการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของนักขายมืออาชีพ โดยจำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2556 เท่ากับ 8.9
ชัว่ โมงต่อคน
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6. AUDITOR REMUNERATION
1) AUDIT FEE
		 In the year 2013, The Company had appointed Mr. Boonlert Keawphanpurk, Certified Public Accountant
Registration No. 4165 of BPR Audit and Advisory Co., Ltd, as the auditor of the Company and its 2 subsidiaries,
which was approved by the Ordinary Shareholders’ Meeting of the year 2013. The Company and its subsidiaries paid
Audit Fee with the total of 885,000 baht. Details are as follow:
		 (1) Yearly Audit Fee, Company Only
Amount 380,000 Baht
		 (2) Yearly Audit Fee, Subsidiaries*
Amount 160,000 Baht
		 (3) Quarterly Audit Fee, Company Only
Amount 270,000 Baht
		 (4) Quarterly Audit Fee, Subsidiaries*
Amount 75,000 Baht
		 Note * The 2 subsidiaries are Asia Pattana Land Co., Ltd. and Industrial Waste Management (Asia)
Co., Ltd.
2) NON-AUDIT FEE
		 - NONE-

7. PERSONNEL

The Company practices according to the policies and guideline on remuneration, welfare and employees
knowledge and potential development concretely (as disclosed on the policies and guidelines on the Company
Website). Remunerations were paid to employees in the form of salary, Bonus and other welfare such as medical
treatment fee, health insurance, life insurance and yearly health check up and etc.
The Company also set up welfare committee to be in comply with the rules of Ministry of Labour and Social
Welfare, which consist of employers and employees. This is to consider the employees’ welfare and set guidelines for
safety and Hygiene in workplace to be in accordance with the Environmental Management Standard ISO14001,
Environmental Occupation Health and Safety Management standard TIS & OHSAS 18001 and Management standard
on Quality Management System ISO 9001. The Company is certified by the Management System Certification
Institute (Thailand) (MASCI).
1) NUMBER OF EMPLOYEE
		 The Company has 170 total permanent employees which consist of 44 employees from the head office
and 126 employees from the branch office.
2) LABOUR DISPUTE
		 There are no significant labour dispute.
3) NATURE OF REMUNERATION AND EMPLOYEES TOTAL REMUNERATION
		 Employees total remuneration as at 31 December 2013 consisted of
			 Salary and Bonus
38,570,858 Baht
			 Social Security
947,697 Baht
			 Health Insurance, Life Insurance and Medical Fees 449,487 Baht
4) POLICIES ON EMPLOYEE KNOWLEDGE AND POTENTIAL DEVELOPMENT
		 Due to the Company nature of business, it is necessary to use employees with knowledge and ability,
therefore the Company extremely featured on the development of personnel so that they can adapt and put those
knowledge into practice. The Company has the policies to promote employees to develop their knowledge, potential
and ability according to their metier and services. This also includes having good attitude towards progressive
growth together with the Company which can be done through the training, seminars and work observations.
		 For the year 2013, traning Courses that the Company had organzied for the employees are as follow:
		 Working with Hazardous Chemical Substances and Introduction to PPE Equipment Course, Basic fire
fighting Course, Building Awareness in ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001 System Course, First
Aid Course and Strategies to Increase Sales by Developing Positive Attitudes of Sales Professionals course. The
average training hours of employees for the year 2013 is 8.9 hours per person.

		
ชื่อหลักสูตร

จำนวนพนักงาน
ที่เข้าอบรม (คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชั่วโมง)

37
39

7
7

84
35

7
7

22

7

การทำงานร่วมกับสารเคมีอันตรายและการทำความรู้จักกับอุปกรณ์ PPE
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น		
หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบ ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของ
นักขายมืออาชีพ		

5) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

		 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เสมอมา โดยได้มกี ารกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เพือ่ มุง่ เน้นการดำเนินธุรกิจให้เป็นไป
ตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการฯ
		 บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลา
หยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ในปี 2556 สรุปได้ดงั นี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ในปี 2556
จำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน)
ลาป่วย		
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
อื่นๆ (ลาพักร้อน/ลากิจ)
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ราย)
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COURSES

Working with hazardous chemical substances and
Introduction to PPE Equipment
Basic Fire Fighting course		
Building Awareness in ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and
OHSAS 18001 System		
First Aid 		
Strategies to Increase Sales by Developing Positive Attitudes
of Sales Professionals		

NO. OF EMPLOYEES
JOINING THE PROGRAMS

PERIOD OF TRANING
(HOURS)

37
39

7
7

84
35

7
7

22

7

5) SAFETY AND WORK ENVIRONMENT
		 The Company is well aware and places importance in the safety of employees while working as well as
the environment of the work place. The Company had specified policies on quality, safety, occupational health and
environment in work place to emphasize on operating the business to be in line with the safety law and Management
System Standard.
The Company strictly practices according to Environmental Management Standards ISO 14001, as well as
OccupationalHealth, Safety and Environmental Management Standards MOG.&OHSAS18001.
Statistic of accident, leave of absent rate and rate of illness from working for the year 2013 can be
summarize as follow:
ACCIDENT STATISTIC, ABSENT RATE AND INJURED OR SICK FROM WORKING IN THE YEAR 2013
Average of employees absent (Day/person)
Sick Leave		
Absent due to being injured or sick from working
Others (vacation / errand leave)
Amount of deceased from accident related to work (person)

Year 2013
1.67 day/person
None
6.14 day/person
None

ความรับผิดชอบต่อสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการแบบยั่งยืน และคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การทำงานของ
บริษทั ฯ มิได้มงุ่ เน้นความสำเร็จทางด้านธุรกิจเท่านัน้ แต่คำนึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน และการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดงั นี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้
ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง มีเจตนารมณ์ทจี่ ะทำงานร่วมกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยมุง่ สร้างและสืบสานความสัมพันธ์อนั ดี
ที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ ดังนี้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นต้นแบบทีด่ แี ละเป็นผูน้ ำด้านการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระทำการใดๆ ทีไ่ ม่เป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีการกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ อี นั เป็นสากลและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯ ต่อต้านการคอรัปชัน่ ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยให้มกี ารสอบ
ทานการปฏิบตั งิ าน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าปฏิบตั งิ าน
มีระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสม เพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการ
ของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั วิ า่ พนักงาน
ผูน้ นั้ จะมีตำแหน่ง ถิน่ กำเนิด เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ชนชัน้ หรือความคิดเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกันแต่อย่างใด บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
ระหว่างประเทศ ไม่มกี ารจ้างแรงงานเด็กทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี รวมทัง้ ไม่มกี ารจ้างแรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ของไทย มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และแขกผู้
มาเยีย่ มชม ให้ปลอดจากอุบตั เิ หตุและอันตรายใดๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษทั ฯ มุง่ เน้นการบริการทีด่ เี พือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมัน่ ความเป็นธรรมทัง้
ในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ และความซือ่ สัตย์สจุ ริตต่อการเจรจาและการทำสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้อง
เรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายามทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการดำเนินงาน หรือการบริการ เพือ่ คงไว้ซงึ่ ความ
สัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืนกับลูกค้า
6) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ธุรกิจของบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับการรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มีนโยบายคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด
มีการจัดอบรมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมภายในองค์กร เพือ่ สร้างจิตสำนึกของพนักงาน
และผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความตระหนักและร่วมจัดการลดความเสีย่ งในด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
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Company has sustainable management and taking into account both environmental and social
responsibility. The performance of the Company does not focus only on the success of the business but also taking
into account on preserving the environment safety in the work and participate in overall social responsibility. The
Company’s social responsiblity policies are as follow:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

General Environmental Conservation Public Company Limited or GENCO has the business policies with the
social responsibility to realize and focus on the support of the activities for society and surrounding community as
well as pay attention to the environment continuously with the purposes to cooperate with the concerned individual
by creating and maintaining the good relationship as being caused from the acceptance and mutual trust,
considering the affection against the individuals i.e. customer, trading partner, shareholder, employee, community
and government sector as well as the society and country under the principles as the common guidelines consisting
of 8 aspects as follows:
1) Fair business operation : Company is committed to be the good model and leader of the industrial
waste disposal in Thailand, compliance with the law, giving respect to the social rules as well as any acts not as the
infringement of derogation of rights of the interested individuals, providing the business ethics, management based
on the good international and socially advantageous principles of supervision.
2) Anti-corruption : Company has the policies of anti-corruption of all forms directly and indirectly by
providing the work review, financial and accounting report system, internal control system, internal audit system to
ensure that the work is provided with the proper control system, which is enough for the risks of any possible
corruption, as well as give cooperation and support for the public and private measures of anti-corruption.
3) Giving respect to the human rights : Company realizes the importance of the humanitarian rights and
provide all employees the rights, freedom and equality on working as well as the work progress under the provisions
of the Constitution of Thailand regarding the rights and freedom of the public and labor law without discrimination
that the employee has the different position, birth domicile, race, religion, sex, class or political opinions. The
company complies with the humanitarian agreements, labor law of the associations and organizations in the national
and international levels without employment of children aged below 18 years as well as without employment of
unlawful foreign workers.
4) Fair labor treatment : Company gives wage in the proper level for Thai industry, provides welfares to its
employees in the different forms suitably, observes the relevant labor law and regulations relating to the
occupational hygiene and safety strictly, creates the safe working environments or the employees and visitors from
any possible accident and danger.
5) Responsibility towards the customer : Company focuses on good service for the highest satisfaction of
the customer, adheres to the fairness of the price and quality of service and honesty on negotiation and conclusion
of the contract, sincere management of the customer’s complaint as well as any attempt to solve any possible
deficiency from the activity or service in order to maintain the permanent relationship with the customer.
6) Environmental protection : Company business relates to the environmental protection. The company
has the policies of quality, safety, occupational hygiene and environment obviously, which are considered as the
strict practices, observes the reduction measures of environmental impacts being provided in the analysis report of
environmental impacts and forwards the report to the supervision authority based on the provided period and
provides trainings relating to the safety, occupational hygiene and environment within the organization to create the
awareness of the employees and workers in order to realize and reduce the risks within the authority strictly.

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ สถานประกอบ
การในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมสี ว่ นในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชุมชนให้ดขี นึ้ พร้อมทัง้ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์รว่ มกับชุมชน 
8) การมีนวัตกรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน อย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยบริษทั ฯ จะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่

การดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ตามนโยบายของภาครั ฐ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการโรงงานนำกากของเสี ย อุ ต สาหกรรมเข้ า มาบำบั ด และกำจั ด ตาม
กระบวนการทีถ่ กู ต้อง บริษทั ฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางทีร่ ะบุในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกิจการด้วยความเป็น
ธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยังมีความมุง่ มัน่ พัฒนาบริษทั ฯ ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคูก่ บั การดูแลเอาใจใส่ตอ่
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน 
นอกจากการดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อมิให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากกากของเสียอุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนแล้ว บริษทั ฯ ยังได้จดั กิจกรรมตอบแทนสังคม ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของชุมชนละแวกใกล้เคียง ซึง่
เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึง่ ของบริษัทฯ ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีร่ ่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจ
สุขภาพฟรีให้แก่ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริเวณรอบพื้นที่โรงงานในทุกๆ 4 เดือนโดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้วมาให้
บริการตรวจสุขภาพและให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานแก่ประชาชนในชุมชน

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความสำคัญต่อบทบาทในการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผปู้ ระกอบการและเยาวชน โดยการบรรยายให้
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาทีเ่ ข้าเยีย่ มชมโรงงาน
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7) Joint development of the community or society : Company supports the activities for society and
community around the enterprise on development of the education, cultures and society and agrees to improve the
life quality of the community as well as to encourage and support the employees to work as the volunteer and do the
public interest activities together with the community.
8) Innovation : Company supports the researches of new innovations to enhance the potentiality of
operation with the responsibilities towards the society, environment and the interested individuals. The company
shall not infringe against the intellectual property or copyright of the others. 

OPERATIONS AND ACTIVITIES FOR SOCIETY AND ENVIRONMENT BENEFIT

Company was established to operate Industrial waste disposal Centre by having Ministry of Industry as the
major shareholder. 
The policy of government sector promoted the entrepreneur to bring their waste to be treated and disposed
with proper procedure. The company operates according to the guideline that is specified in the social responsibility
policy, operates the business fairly, strictly practices according to the law and has strong commitment to develop the
Company for sustainable growth, along with caring for the environment and the community safety.
Apart from operating step by step to avoid problems that may occur from industrial waste, which will
impact on people health, the Company also organized activities to requite the society on promoting the quality of life
of the nearby community, as they are like part of the company. The company and Baan Phaeo Hospital,
Samutsakhon, works together by using mobile medical and give free health check-up to people living around the
factory every 4 months. Doctors from Baan Phaeo will do health check-up and provide knowledge on basic public
health to people in the community.

Moreover, Company also places importance on building consciousness to entrepreneur and youth by giving
lecture on managing waste properly. The propose is to give knowledge and understanding of how to manage waste
properly, to the industries and institute that visited the factory and continuously support activities for society with
the government sector.

และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้ความ
ร่วมมือกับสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ในการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน เรื่อง “การจัดการกากอุตสาหกรรม” ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกาก
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในทุกปีทางบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมสร้างจิตสำนึกของเยาวชน หล่อหลอมให้รกั ธรรมชาติ โดยได้รว่ มกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดแสมดำ ในการสนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ การ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของเยาวชนโดยเป็นกิจกรรมทีเ่ น้นการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นเชิงอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เพือ่ สร้างประสบการณ์
ใหม่ในด้านความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และจัดโครงการพัฒนากลุม่ นักวิทยา ศาสตร์นอ้ ยป่าชายเลน โดยมีจดุ ประสงค์ในการ
ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวน การวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาเพื่อ
อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนทีย่ งั เหลือให้คงสภาพอยู่ ซึง่ กิจกรรมทัง้ หมดนี้ บริษทั ฯ ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบริษทั ฯ และชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ี และรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้คงอยูก่ บั ประเทศไทยสืบต่อไป
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In the year 2013, Company cooperate with Industrial Waste Management Bureau, The Ministry of
Industry and Rayong Bureau of Industry in organizing exhibition on “Managing Industrial Waste” in Bangkok and
Rayong, respectively. The Exhibition is about traning to enhance knowledge to entrepreneur so that they can practice
according to law on Managing industrial waste efficiently.

Every year Company organized activities that help build youth consciousness to love nature, by
cooperating with the Ministry of Industry, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration and
Samaedam School in supporting Environmental Conservation Science Project Contest for youth. The activities
focused on the development of learning skills in environmental conservation, to create new experiences in creativity
of youth. This also includes The Development of Young Scientist Mangrove Forest project, which the purpose of this
project is to help protect the last Bangkok mangrove forest by using research process, data collection and uses
information to solve the problems to preserve the last mangrove forest. Company still contiunously give support as
keeping the relationship between Company and the community is part of creating good things and conserving
good environment to remain with Thailand continously.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

THE BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
ON RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

คณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ทีป่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 นีแ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
ให้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตาม
ทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

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

The Board of Directors of General Environmental Conservation Public Company Limited is responsible for
the financial statements of the Company and its subsidiaries. The financial statements are prepared in accordance
with Thai Financial Reporting Standards and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions,
applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission and the best methods for
calculating estimates. Moreover, sufficient important information is disclosed in the notes to the financial
statements.
The Board of Directors has called for the establishment and implementation of an effective internal control
system, to ensure reasonable confidence that the reporting of accounting data is accurate, comprehensive and
sufficient to support assets and to prevent malfeasance or significant misconduct or wrongdoing.
Moreover, the Board of Directors has appointed the Audit Committee, with consist of independent director
and the committee is responsible for the quality of financial statements and internal control systems, whose
comments on these issues are readily included in the Audit Committee Report in this annual report 2013.
The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control systems are satisfactory
and offer reasonable confidence in the credibility of the Company and its subsidiaries’ financial statements for the
year ended December 31, 2013. The corporate have audited the statements in accordance with Thai Financial
Reporting Standards. They are of the opinion that the financial statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position as at December 31, 2013, and consolidated financial performance and cash flows for
the year then ended of Company and its subsidiaries and the financial position as at December 31, 2013, its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

(DR. WITOON SIMACHOKEDEE)
Chairman of the Board of Directors

(MR. ASAWIN WIPOOSIRI)
Chief Executive Officer

รายการระหว่างกัน

RELATED PARTY TRANSACTIONS
1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึง่ มีลกั ษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

		 (1) บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าศูนย์แสมดำและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการดำเนินงาน 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 และได้เช่าศูนย์แสมดำ (ส่วนขยาย) มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการดำเนินงาน 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมาได้มกี ารขยายอายุสญ
ั ญาเช่าทัง้ สองฉบับออกไปอีก 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
		 (2) บริษทั ฯ ทำสัญญาเช่าทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
			 • ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนือ้ ทีป่ ระมาณ 62.5 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539				 2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี
			 • ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนือ้ ที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีกำหนดเวลาเช่า 30 ปี
				 (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี
		 (3) บริษทั ฯ จัดซือ้ ทีด่ นิ เปล่าจำนวน 2 แปลง มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 91,534,000 บาท จากบริษทั ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพือ่ นำมาพัฒนาเป็นโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย และ/หรืออาคารพาณิชย์เพือ่ จำหน่ายในอนาคต

1.2 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

		 เป็นการกูย้ มื เงินระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิด
อัตราดอกเบีย้ ในอัตราทีเ่ หมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นหลัก
		 ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารแสดงรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2556 แล้ว
		 แม้ว่าในปี 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่เป็นรายการที่ดำเนินการทาง
ธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรมและไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์
ดังมีรายละเอียดดังนี้
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1. NATURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS
In 2013, company recognized various related party transactions, as categorized by the Announcement of
the Securities and Exchange of Thailand commission, concerning information disclosures and compliance of listed
companies. These related party transactions occurred as a result of various contractual obligations, with details of
the transactions as follows.
1.1 NORMAL BUSINESS TRANSACTION AND TRANSATION SUPPORTING NORMAL BUSINESS
		
(1) Company had made 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. 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 to 30 September 2016.
		
(2) Company had made rental contracts for land located in the Map Ta Phut Industrial Estate 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), by paying rental yearly.
			 • Map Ta Phut Facility Extension, land plot number S8-S10, covering an area of 29 Rai,
				 1 Ngarn and 82 square wah. The contract is for a period of 30 years (2001-2031), by paying
				 rental yearly.	
		
(3) Company purchased 2 plots of land from Pattra House and Property Public Company Limited at
the total amount of 91,534,000 baht. The Objective is to develop into residential area and/or commercial building,
which is to be distributed in the future.
1.2 TRANSACTIONS INVOLVING PROVISION OR FINANCIAL ASSISTANCE
		
Such transactions involved the borrowings between company and its subsidiaries, which Company
had reviewed and deemed to be justified. Interest is charged at reasonable rate and had pondered company’s
interests as a primary consideration.
		
The aforementioned transactions are detailed in the Notes to the Financial Statements for the year,
which ended in 31 December 2013.
		
Although in the year 2013, Company had related party transactions with persons who may have
conflict of interest but the transactions is still a normal business operation and transaction that support normal
business and is the transactions that have trade condition at which the price and conditions are fair and does not
transfer benefits. The details are as follow:

		
		

ตารางแสดงรายละเอียดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในรอบปี 2556 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ดงั นี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

				
มูลค่าของรายการ ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็น
หน่วยงาน			
(ล้านบาท)
ที่
ความสัมพันธ์			
ของรายการ
เกีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ
ลักษณะรายการ
2555 2556
ระหว่างกัน
กระทรวง - กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม		 เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
		 ร้อยละ 16.67 ของทุน
		 จดทะเบียนบริษทั ฯ
- มีผบู้ ริหารของกระทรวง
		 อุตสาหกรรมดำรง
		 ตำแหน่งเป็นกรรมการ
		 บริษทั ฯ 2 ท่าน คือ
		 1. ดร. วิฑรู ย์ สิมะโชคดี
		 2. ดร. ณัฐพล
			 ณัฎฐสมบูรณ์
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บริษทั ฯ ได้ทำสัญญาเช่าศูนย์แสมดำและให้ใช้
4.7
4.8 เป็นการดำเนินงาน
สิทธิในการดำเนินงานศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ 			 ตามปกติธรุ กิจทีม่ ี
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี โดย			 สัญญาทีไ่ ด้ตกลงกัน
บริษทั ฯ จะต้องชำระค่าเช่าตามทีก่ รมโรงงานฯ			 ตามราคาตลาดทัว่ ไป
กำหนด และค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิตาม			 และมีผลตอบแทนที่
อัตราของกากของเสียทีใ่ ห้บริการ โดยมีระยะ			 เป็นการค้าปกติ
เวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการดำเนินงาน 10 ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2549 และได้เช่าศูนย์แสมดำ
(ส่วนขยาย) มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการ
ดำเนินงาน 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมาได้มกี าร
ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าทัง้ สองฉบับออกไปอีก 10 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2559			

การนิคม
- การนิคมอุตสาหกรรม บริษทั ฯ ทำสัญญาเช่าทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม			
อุตสาหกรรม		 แห่งประเทศไทยเป็น มาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง			
แห่ง		 ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 1.67 ประเทศไทย ดังนี			
้
ประเทศไทย		 ของทุนจดทะเบียน
(1) ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27
3.7
1.5
		 บริษทั ฯ 		 เนือ้ ทีป่ ระมาณ 62.5 ไร่ มีกำหนดระยะเวลา			
- มีผบู้ ริหาร กนอ. ดำรง		 เช่า 30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี			
		 ตำแหน่งเป็นกรรมการ (2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง
1.6
3.7
		 บริษทั ฯ 1 ท่าน คือ		 S8-S10 เนือ้ ที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา 1
		 1. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิม่ 		 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574)
					 โดยเสียค่า เช่ารายปี
				
(3) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ได้แก่ ค่าบำรุงสาธารณูปโภค
1.5
1.6

เป็นการดำเนินงาน
ตามปกติธรุ กิจทีม่ ี
สัญญาทีไ่ ด้ตกลงกัน
ตามราคาตลาดทัว่ ไป
และมีผลตอบแทนที่
เป็นการค้าปกติ

บริษทั
ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด
(มหาชน)

เนือ่ งจากเป็นทีด่ นิ
ทีต่ งั้ อยูใ่ นทำเลทีม่ ี
ศักยภาพเหมาะสำหรับ
การพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และ
การลงทุนในขณะนี้
เพือ่ รองรับการเจริญ
เติบโตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ใน
อนาคตซึง่ เป็นภาค

บริษทั ภัทรเฮ้าส์
บริษทั ฯ จัดซือ้ ทีด่ นิ เปล่าจำนวน 2 แปลง
91.5
แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
มูลค่า รวมทัง้ สิน้ 91,534,000 บาท			
จำกัด (มหาชน)
จากบริษทั ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ต			
ี้
มีนายชาญวิทย์ วิภศู ริ ิ
จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพือ่ นำมาพัฒนา			
เป็นกรรมการและ
เป็นโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย และ/หรืออาคาร			
กรรมการผูจ้ ดั การ และมี พาณิชย์เพือ่ จำหน่ายในอนาคต มีรายละเอียด			
นายอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ
ดังนี			
้
เป็นกรรมการ					
ซึง่ ทัง้ สองคนเป็นบุตรชาย ทีด่ นิ แปลงที่ 1 ทีด่ นิ เปล่าตัง้ อยูท่ ตี่ ำบลสามโคก			
ของนายอัศวิน วิภศู ริ ิ ซึง่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนือ้ ที่ 5 ไร่			
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Table showing details of related party transactions for the year 2013, categorized by transaction type
1.1 NORMAL BUSINESS TRANSACTIONS AND TRANSACTIONS SUPPORTING NORMAL BUSINESS

				
				
RELATED
RELATIONSHIP		
COMPANY

WITH COMPANY

Ministry of - Major Shareholder
Industry		 with a 16.67% of
		 company’s registered
		 capital.
- Two MOI administrators
		 holding a position as
		 Board of Director in
		 company
		 1. Dr. Witoon
			 Simachokedee
		 2. Dr. Nattapon
			 Nattasomboon
				
				
				
				
				
				

NATURE OF TRANSACTION

VALUE OF
JUSTIFICATION
TRANSACTION AND NECESSITY OF
(MILLION BAHT)
RELATED PARTY
2012 2013
TRANSACTION

Company had made a rental contract for
4.7
4.8
operating rights of the Environmental			
Research at Ratchaburi. The rental fees			
must be paid according to the amount that			
the Ministry of Labour had set and must			
pay fees for utilizing the rights. Fees are			
based upon the amount of waste that the			
Company gives services to. The rental			
contract and rights to operate have a
period of 10 years, commencing from
1 october 1996 to september 2006.
Then 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
more years, commencing from 1 October
2006 until 30 September 2016.

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

The
- Shareholder with
Company has rental contracts for land			
Industrial 		 1.67 percent of
located in the Map Ta Phut industrial Estate			
Estate 		 Company’s
with the Industrial Estates Authority of			
Authority 		 registered capital
Thailand, which are as follow:			
Thailand - One IEAT
(1) Map Ta Phut Facility, land plot number
3.7
1.5
		 administrator holding		 R-26, R-27, covering an area of			
		 a position of Board		 62.5 Rai with a period of 30 years			
		 of Director.		 (1996-2026) fees are paid yearly.			
		 1. Dr. Verapong
(2) Map Ta Phut Facility, Extension Area,
1.6
3.7
			 Chaiperm		 land plot number S8-S10, covering an
					 area of 29 Rai, 1 Ngarn and 82 square
					 wah. The contract is for a period of
					 30 years (2001-2031) with an annual
					 rental fee.
				
(3) Other expenses : Public Utility fee
1.5
1.6

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

Pattra
House &
Property
Public
Company
Limited

The land is located
on the location that
has potential and
suitable for real
estate development
business. It is also a
good time to invest
in this project to be
able to support the
future growth of real
estate business

Pattra House &
The Company purchased 2 plots of land
91.5
Property Public
from Pattra House and Property Public			
Company Limited
Company Limited at the total amount of			
Mr. Chanwit Wipoosiri 91,534,000 baht. The Objective is to			
holding the position
develop into residential area and/or			
of Director and
commercial building, which is to be			
Managing Director and distributed in the future.			
Mr. Itthirit Wipoosiri 					
The 1st plot of Land An empty land located			
holding the position
of Director.
on the Samkoke district, Samkoke sub			
Both are the sons of district , Pratumthani with the area of 5 Rai			

				
มูลค่าของรายการ ความสมเหตุสมผล
และความจำเป็น
หน่วยงาน			
(ล้านบาท)
ที่
ความสัมพันธ์			
ของรายการ
เกีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ
ลักษณะรายการ
2555 2556
ระหว่างกัน
เป็นกรรมการ ประธาน 3 งาน 08 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 11794			 ธุรกิจทีใ่ ห้ผลกำไรสูง
กรรมการบริหาร และ
เลขทีด่ นิ 13 หน้าสำรวจ 1153 ราคาประเมิน			 ประกอบกับราคา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 69,240,000 บาท ราคาทีซ่ อื้ ขายตารางวาละ			 ซือ้ ขายมีความสมเหตุ
ของ GENCO และนาย 28,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 64,624,000			 สมผล ซึง่ รายการ
ชาญวิทย์ วิภศู ริ ิ มีความ บาท			 ดังกล่าวเป็นรายการ
สัมพันธ์เป็นพีช่ ายของ					 ธุรกิจปกติ ทีม่ สี ญ
ั ญา
ทีด่ นิ แปลงที่ 2 ทีด่ นิ เปล่าตัง้ อยูท่ ตี่ ำบลท่าทราย			 ทีไ่ ด้ตกลงกันตามราคา
นายอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ
ซึง่ ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง อำเภอเมืองนนทุบรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุร			
ี
ตลาดทัว่ ไป และมีผล
กรรมการ กรรมการบริหาร เนือ้ ทีร่ วม 897 ตารางวา ตามโฉนดเลขที			
่
ตอบแทนทีเ่ ป็น
และรองกรรมการผูจ้ ดั การ 181208, 181209, 181210, 181211 เลขทีด่ นิ 			 การค้าปกติ
ของ GENCO
735, 736, 737, 738 หน้าสำรวจ 19360,			
				
19361, 19362, 19363 ราคาประเมิน		
กลุม่ วิภศู ริ ิ ถือหุน้ ใน
35,880,000 บาท ราคาทีซ่ อื้ ขายตารางวาละ
บริษทั ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
26,910,000 บาท
(มหาชน) ประกอบด้วย
นายชาญวิทย์ วิภศู ริ ิ 	
62.50% นายปิยวิทย์ 	
วิภศู ริ ิ 12.50% 	
นายอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ 	
12.50% นายอัศวิน วิภศู ริ ิ
10.00% นางสมบัติ
อินทรขาว 2.47% รวมกัน
ทัง้ สิน้ 99.97%					
หมายเหตุ เพือ่ ให้การดำเนินการซือ้ ทีด่ นิ ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฎิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2547 ฝ่ายบริหารจะนำเรือ่ งดังกล่าวเข้าขออนุมตั ใิ นการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557

		 1.2 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน	
			 (1) รายการระหว่างกันระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย

				
บริษทั 			
ที่
ความสัมพันธ์		
เกีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ
ลักษณะรายการ

88
รายงานประจํ า ปี 2556

ยอดคงเหลือ ณ ความสมเหตุสมผล
วันที่ 31 ธันวาคม และความจำเป็น
(ล้านบาท)
ของรายการ

2555 2556

บริษทั
- บริษทั ฯ ถือหุน้ บริษทั
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด ให้บริษทั ฯ
22.3
เอเซียพัฒนา 		 เอเซียพัฒนา แลนด์
กูย้ มื เงิน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี			
แลนด์ จำกัด		 จำกัด ร้อยละ 99.99 ของ					
		 ทุนจดทะเบียนบริษทั 					
- มีกรรมการร่วมกัน					
		 4 ท่านคือ					
		 1. นายอัศวิน วิภศู ริ 					
ิ
		 2. นายเดชพล วิภศู ริ ิ 					
		 3. ผศ.(พิเศษ) รณชัย
			 ตันตระกูล	
		 4. นายอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ 	
ิ
			

ระหว่างกัน

เป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องระหว่างกัน
โดยคิดดอกเบีย้ ใน
อัตราทีเ่ หมาะสม
โดยยอดเงินกูพ้ ร้อม
ดอกเบีย้ ถูกชำระคืน
แล้วเมือ่ วันที่
26 มีนาคม 2556
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RELATED
RELATIONSHIP		
COMPANY

WITH COMPANY

NATURE OF TRANSACTION

VALUE OF
JUSTIFICATION
TRANSACTION AND NECESSITY OF
(MILLION BAHT)
RELATED PARTY
2012 2013
TRANSACTION

Mr. Asawin Wipoosiri 3 Ngarn 8 Square Wah. Based on the title			
which is a business
who’s holding the
deed number 11794, land number 13, 			
sector that gives
position of Director,
survey page 1153. The cost estimate is			
high profit. Including
Chairman of Executive 69,240,000 baht, buying and selling price			
that the buying and
Committee and CEO
is 28,000 baht per square wah with the			
selling price is
of GENCO. Mr. Chanwit total price of 64,624,000 baht. 			
reasonable.
Wipoosiri is the older 					
The transaction is a
brother of Mr. Itthirit The 2nd plot of land An empty land located			
normal business
Wipoosiri who’s at present on Tha Sai district, Aumphur Muang			
transaction that is
holding the position of Nonthaburi (Kwan Market), Nonthaburi with			
agreed based on
Director, Executive
the total area of 897 sqaure wah. The title			
general market price
Director and Deputy
deed number are 181208, 181209, 			
and contains normal
Managing Director of 181210, 181211 and land plot number are			
trading remuneration.
GENCO.
735, 736, 737, 738 tumbon number 19360, 			
			
19361, 19362, 19363. The cost estimate			
Wipoosiri Group hold is 35,880,000 baht, buying and selling price			
shares in Pattra House is at 30,000 baht per square wah at the
& Property Public
total amount of 26,910,000 baht.
Company Limited which
consist of Mr. Chanwit	
Wipoosiri 62.50%, 	
Mr. Piyawit Wipoosiri 	
12.50%, Mr. Itthirit 	
Wipoosiri 12.50%, 	
Mr. Asawin Wipoosiri
10.00% and Mrs. Sombut
Intrakoa 2.47%, a total
of 99.97%
								
Notes To comply with the Notification of the Board of Governors of The Stock Exchange of Thailand regarding “Disclosure of
information and other acts of listed companies concerning the connected transaction, B.E. 2547”, the matter shall be
submitted to the Annual General Shareholders Meeting 2014 for consideration and approval.
		
1.2 FINANCIAL ASSISTANCE TRANSACTIONS	
			 (1) Related party transactions between subsidiaries

				
				
RELATED
RELATIONSHIP		
COMPANY

WITH COMPANY

NATURE OF TRANSACTION

BALANCE AS AT JUSTIFICATION
31 DECEMBER AND NECESSITY OF
(MILLION BAHT)
RELATED PARTY
2012 2013
TRANSACTION

Asia Patana - Company holds
Company provided Loan to Asia Patana
22.3
Help the liquidity
Land 		 99.99 percent shares Land Co., Ltd. with annual interest rate of			
of related party
Co., Ltd.		 of registered capital 6 percent.			
transaction by using
		 in Asia Patana Land 					
suitable interest rate.
		 Co., Ltd.					
The total loan with
- There are 4 mutual 					
interest had been
		 directors:					
paid on the 26
		 1. Mr. Asawin Wipoosiri 				
March 2013.
		 2. Mr. Detpon Viphusiri
		 3. Asst. Prof. Ronnachai 	
			 Tantragoon								
		 4. Mr. Itthirit Wipoosiri					

			

(2) รายการระหว่างกันระหว่างบริษทั ย่อยกับบริษทั ย่อย

				
บริษทั 			
ที่
ความสัมพันธ์		
เกีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ
ลักษณะรายการ

ยอดคงเหลือ ณ ความสมเหตุสมผล
วันที่ 31 ธันวาคม และความจำเป็น
(ล้านบาท)
ของรายการ

2555 2556

บริษทั
- บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด กูย้ มื เงิน
6.0
เอเซียพัฒนา 		 เอเซียพัฒนาแลนด์
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) 			
แลนด์ จำกัด 		 จำกัด และบริษทั
จำกัด โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี			
และบริษทั 		 อินดัสเทรียล เวสต์					
อินดัสเทรียล 		 เมเนจเมนท์ (เอเซีย) 					
เวสต์เมเนจ		 จำกัด ร้อยละ 99.99					
เมนท์ 		 ของทุนจดทะเบียน					
(เอเซีย) 		 บริษทั ทัง้ สองแห่ง					
จำกัด
- ไม่มกี รรมการร่วมกัน

ระหว่างกัน

เป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องระหว่างกัน
โดยคิดดอกเบีย้ ใน
อัตราทีเ่ หมาะสม
โดยยอดเงินกูพ้ ร้อม
ดอกเบีย้ ถูกชำระคืน
แล้วเมือ่ วันที่
30 สิงหาคม 2556

					

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางการตลาด ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เข้าทำสัญญาใดๆ หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลัก บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม
เป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย

3. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติ
และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะ
ยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และ
หากมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน ซึง่ กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย

90
รายงานประจํ า ปี 2556

  ANNUAL REPORT 2013

91
			

(2) Related party transactions between subsidiaries

				
				
RELATED
RELATIONSHIP		
COMPANY

WITH COMPANY

NATURE OF TRANSACTION

BALANCE AS AT JUSTIFICATION
31 DECEMBER AND NECESSITY OF
(MILLION BAHT)
RELATED PARTY
2012 2013
TRANSACTION

Asia Patana - Company holds
Asia Patana Land Co., Ltd. provided loan
6.0
Land 		 99.99 percent shares to Industrial Waste Management (Asia) 			
Co., Ltd. 		 of registered capital Co., Ltd. with the anuual interest rate at			
and 		 in both Asia Patana 6 percent.			
Industrial 		 Land Co., Ltd. and					
Waste 		 Industrial Waste					
Management 		 Management					
(Asia) 		 (Asia) Co., Ltd.					
Co., Ltd.
- There is no mutual
		 Director					

Help the liquidity
of related party
transaction by using
suitable interest rate.
The total loan with
interest had been
paid on the 30
August 2013.

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

3. TENDENCY OF CONDUCTING RELATED PARTY TRANSACTION IN THE FUTURE
Company’s related party transaction that occured and may continue to occur in the future will be conduct
as normal business operation transaction and transaction supporting normal business. The transactions will have no
transfer of benefit between the Company, its Susidiaries and/or persons that may have conflict of interest. The
Company will adhere to reasonalbility, consider the suitability of the conditions and fair pricing; by allowing the Audit
Committee or Auditors to audit and consider the suitability of price and reasonalbility of transaction and if there is
any disclosure of related transation, the Company will defer to the rules of the Securities and Exchange Commission,
as well as the Thai Accounting Standards concerning information disclosures of related persons or businesses as
determined by the Association of Accountants and Certified Public Accountants of Thailand.

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2556

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS FOR THE YEAR 2013
1. สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของปี 2556

จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศของปี 2556 ที่อัตราการขยายตัวของจีดีพีเพียงร้อยละ 2.9 ลดลงจากปี 2555 ที่
ขยายตัวร้อยละ 6.5 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) สาเหตุอันมาจากปัญหาทางการเมืองที่เริ่มมีความรุนแรงในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี
2556 ส่งผลให้การหดตัวลงอย่างพร้อมเพรียงของการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของปี 2556 ได้บรรลุตามงบประมาณทีไ่ ด้กำหนดไว้ อันเนือ่ งจาก
บริษัทฯ ได้สะสมผลการดำเนินงานที่ดีตลอดเวลาเก้าเดือน ถึงแม้ว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบของ
เศรษฐกิจทีอ่ อ่ นแอลงในช่วงสองเดือนสุดท้ายก็ตาม

2. ผลการดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ยอดรายรับโดยรวมของปี 2556 เป็นเงิน 435.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จำนวน 128.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 42
บริษทั ฯ มีผลกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 11.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี
2555 ซึง่ มีผลกำไร 26.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58 เนือ่ งจากปี 2556 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขายจำนวน
20 ล้านบาท ทำให้ผลกำไรสำหรับปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555
อย่างไรก็ตามกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2556 เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึง่ เป็นเงิน 27.2 ล้าน
บาท สูงกว่า 8.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 31

(1) รายได้ค่าบริการ (ค่าบำบัดกาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)

		 รายได้คา่ บริการของปี 2556 เป็นเงิน 243.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จำนวนเงิน 24.4 ล้านบาท หรือร้อยละ
11 อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ลูกค้ารายใหม่หลายรายในปี 2556
		 การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2556 ทำให้ต้นทุนของธุรกิจบริการอยู่ในอัตราร้อยละ 64 ต่ำกว่าปี
2555 ซึง่ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 67

(2) รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

		 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2556 เป็นเงิน 185.3 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับยอดขายปี 2555 จำนวน
เงิน 72.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 113.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 157 เกิดจากยอดขายอาคารชุดเดอะเพลนเนอรีท่ เี่ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจาก
มีการเสริมทีมงานด้านการตลาดและการขายประกอบกับการปรับปรุงห้องให้เป็นทีส่ นใจ
		 ต้นทุนขายโดยรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2556 เป็นอัตราร้อยละ 73 สูงกว่าปี 2556 ซึง่ อยูใ่ นอัตรา
ร้อยละ 66 เนือ่ งจากยอดขายส่วนมากมาจากโครงการห้องชุดอาศัยเดอะเพลนเนอรีซ่ งึ่ มีตน้ ทุนสูงกว่าโครงการอืน่

(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

		 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 19 ของยอดรายได้โดยรวม เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2555 ซึง่ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 20 ซึง่ เป็นประสิทธิภาพของการควบคุมค่าใช้จา่ ยในการบริหารของปี 2556 ในขณะทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
อันมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย 20 ล้านบาทในปี 2556 จึงทำให้ยอดรวมค่าใช้จา่ ยเป็นเงิน 412.2 ล้าน
บาท (ร้อยละ 95) เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2555 จำนวนเงิน 273 ล้านบาท (ร้อยละ 89)

(4) รายได้อื่น

		 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจเป็นเงิน 6.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
15.7 ล้านบาทของปี 2555

3. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
(1) สินทรัพย์รวม
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1. SUMMARY OF MARKET CONDITION FOR THE YEAR 2013
Thai economic atmosphere for year 2013 was expected GDP growth of 2.9 percent down from 6.5 percent
in 2012. (KResearch) caused by mounting political pressure during last two months of 2012 amid a downtrend in
economic indicators such as domestic consumption, private investment, manufacturing production and exports.
Nonetheless, Company’s performance for year 2013 has achieved the budgeted due to accumulative better
performances in nine-month, though Company also has impacted weaker economic situation in the last two months.

2. OPERATING RESULTS (COMPANY AND SUBSIDIARIES)
Consolidated revenues in 2013 amounted 435.9 million baht increased from year 2012 amount of 128.7
million baht or 42 percent. Profit for the year 2013 was 11.2 million baht compared with year 2012 was amounted
26.5, decreased 58 percent due to loss from impairment of investment in available-for-sale amounted 20 million
baht caused profit for year 2013 lower than 2012
However, total comprehensive income for the year 2013 amounted to 35.5 million baht compared with year
2012 was 27.2 million baht, an 8.3 million baht higher, or 31 percent.
(1) SERVICE INCOME (DISPOSAL, LANDFILL AND TRANSPORTATION)	
		
Service income for year 2013 amounted 243.7 million baht increased from year 2012 amount of 24.4
million baht or 11 percent caused by acquisition new customers.
		
Effectiveness cost control in year 2013 also generated lower cost of goods at 64 percent lower than
previous year of 67 percent.
(2) SALES AND COSTS OF SALES - REAL ESTATE DEVELOPMENT BUSINESS
		
Revenue from real estate business for year 2013 amounted 185.3 million baht compared with year
2012 was amounted 72.2 million baht, an increased 157 percent which most revenue came from high sales volume
of the Plenary Condominium due to intensive marketing and selling oriented strategic as well as improved and
renovated rooms ready for sale.
		
Cost of sales also high in year 2013 around 73 percent compared with year 2012 of 66 percent due
to an extra cost of improvement and renovation.
(3) SELLING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
		
Selling and administrative expenses for year 2013 was 19 percent of revenues compared with year
2012 was 20 percent which an effectiveness expenses controlling, while loss from impairment of investment in
available-for-sale incurred amount of 20 million caused totally expenses 412.2 million baht (95 percent) compared
with year 2012 amounted 272.7 million (89 percent)
(4) OTHER INCOME
		
Company has other income Baht 6.8 million in year 2013 comparing to Baht 15.7 million in year
2012.

3. FINANCIAL STATUS (THE COMPANY AND SUBSIDIARIES)
(1) TOTAL ASSETS
		
Company has total assets as at December 31, 2013 in the amount of 1,163.9 million baht compared
to 1,135.6 million baht as of December 31, 2012. The total asset increased 28.3 million baht or 2 percent.
		
As at December 31, 2013 Total assets consisted of

		 (1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 500.9 ล้านบาท (ร้อยละ 43 ของสินทรัพย์รวม)				
			 (1.1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 151.3 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของสินทรัพย์หมุนเวียน)
			 (1.1.2) ลูกหนีก้ ารค้า-สุทธิ จำนวน 54.9 ล้านบาท (ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์หมุนเวียน) ลูกหนีร้ วมสำหรับ
สิ้นสุดปี 2556 จำนวนเงิน 62.3 ล้านบาทหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.4 ล้านบาทคงเหลือยอด
ลูกหนี้สุทธิ 54.9 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนเงิน 50.1 ล้านบาท) โดยแยก
ประเภทของลูกค้าการค้ามีจำนวนเงิน 53.0 ล้านบาท และลูกหนีอ้ นื่ อีก 10.3 ล้านบาท
				
จำนวนลูกหนีท้ เี่ กินระยะเวลาชำระเป็นเงิน 17.8 ล้านบาท นัน้ แยกออกเป็นสีป่ ระเภทได้แก่ประเภท
ทีห่ นึง่ เกินกำหนดชำระน้อยกว่าสามเดือนเป็นเงินจำนวน 10.7 ล้านบาท (60%) ประเภททีส่ องมาก
กว่า สามเดือนถึงหกเดือนเป็นเงิน 0.2 ล้านบาท (1%) และประเภทที่สามมากกว่าหกเดือนถึง
สิบสองเดือน 0.3 ล้านบาท (2%) และประเภทสุดท้ายเกินสิบสองเดือนขึน้ ไปเป็นเงิน 6.6 ล้านบาท
(37%) ซึง่ ในส่วนของลูกหนีท้ เี่ กินชำระมากกว่าสิบสองเดือนขึน้ ไปนัน้ ทางบริษทั ฯ ได้ดำเนินทางด้าน
กฎหมายถึงทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะทำการตัดเป็นหนีส้ ญ
ู ภายในปี 2557 ต่อไป
			 (1.1.3) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 291.4 ล้านบาท (ร้อยละ 58 ของสินทรัพย์หมุนเวียน) ซึง่
ประกอบไปด้วยอาคารชุดเพื่อขาย (โครงการเดอะเพลนเนอรี่มูลค่า 250.5 ล้านบาท) และอาคาร
พาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์
			 (1.1.4) วัสดุคงเหลือ มูลค่า 3.3 ล้านบาท (ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์หมุนเวียน)	
		 (1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่า 663.1 ล้านบาท (ร้อยละ 57 ของสินทรัพย์รวม)
			 (1.2.1) ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต มูลค่า 446.7 ล้านบาท (ร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน) ซึ่งในปี 2557 ทางบริษัทฯ จะนำเอาที่ดินแปลงขนาดใหญ่ที่ปากเกร็ด (มูลค่า 111.4
ล้านบาท) มาพัฒนาโครงการห้องชุดเพือ่ อยูอ่ าศัย ทีด่ นิ สามโคก ปทุมธานี มูลค่า 64.9 ล้านบาท
มาพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์อกี หลายโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
			 (1.2.2) ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ มูลค่า 160.4 ล้านบาท (ร้อยละ 24 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน)
			 (1.2.3) เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผือ่ ขายมูลค่า 38.5 (ร้อยละ 6 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน)
			 (1.2.4) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน มูลค่า 10.1 ล้านบาท (ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน)

(2) หนี้สินรวม

		 บริษทั มีหนีส้ นิ รวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 75.9 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับ 83.1 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการลดลงในหนีส้ นิ รวม 7.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนีส้ นิ รวมของบริษทั แบ่งเป็น
		 (2.1) หนีส้ นิ หมุนเวียน มูลค่า 37.8 ล้านบาท (ร้อยละ 50 ของหนีส้ นิ รวม)
			 (2.1.1) เจ้าหนีก้ ารค้า 36.8 ล้านบาท (ร้อยละ 97ของหนีส้ นิ หมุนเวียน)
		 (2.2) หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน มูลค่า 38.1ล้านบาท (ร้อยละ 50 ของหนีส้ นิ รวม)
			 (2.2.1) ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย 34 ล้านบาท (ร้อยละ 89 ของหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน)

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

		 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,088.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน
1,052.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 35.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 3

4. สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
(1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

		 บริษทั มีอตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 13.3 เท่า เมือ่ เทียบกับ 11.2 เท่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 2.1 เท่า เนือ่ งจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 5.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 47.3 และหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลง 7.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 16

(2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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		 บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.07 เท่า เมือ่ เทียบกับ 0.10
เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการลดลงในอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จำนวน 0.03 เท่า เนือ่ งจากหนีส้ นิ
รวมลดลง 7.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.7และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 35.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.4
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(1.1) Current assets amount of 500.9 million baht ( 43 percent of total assets)
			
(1.1.1) Cash and cash equivalents in amount of 151.3 million baht (30 percent of total
current assets)
			
(1.1.2) Trade account receivables - net in amount of 54.9 million baht (11 percent of total
current assets) Total receivables for year ended 2013 amounted 62.3 million baht
less allowance for doubtful accounts 7.4 million baht arrived to net receivables of
54.9 million baht (compared with previous year amounted 50.1 million baht.) which
divided trade receivable amount of 53.0 million baht and others 10.3 million baht.
				
Overdue account receivables totally 17.8 million baht divided into four types, first is
account receivables with an overdue less than three months amounted 10.7 million
baht (60%), secondly over from three months to six months amount of 0.2 million
baht (1%), thirdly over due more than six months to twelve months amounted 0.3
million baht (2%) and fourth is an over twelve months amount of 6.6 million baht
(37%) which those twelve months over due will be finalized taking legal action before
write off as a bad debt by end of year 2014.
			
(1.1.3) Real estate development cost in amount of 291.4 million baht (58 percent of total
current assets) which comprised of condominium for sales (The Plenary valued 250.5
million baht) and commercial building and townhouses for sales.
			
(1.1.4) Supplies amounted 3.3 million baht (1 percent of total current assets)
		
(1.2) Non-current assets amount of 663.1 million baht (57 percent of total assets)
			
(1.2.1) Land and structures held for future development amounted 446.7 million baht (67
of total non-current assets) which in year 2014 Company planned to develop big
condominium project on Parkkret (valued 111.4 million baht) and on Samkhok,
Patumthani valued of land 64.9 million baht for commercial building projects.
			
(1.2.2) Property, plant and equipment - net amount of 160.4 million Baht (24 percent of total
non-current assets)
			
(1.2.3) Long-term investments-available-for-sale amounted of 38.5 million baht (6 percent
of total non-current assets)
			
(1.2.4) Investment property amount of 10.1 million baht (1 percent of total non-current
assets)
(2) TOTAL LIABILITIES
		
Company has total liabilities as at December 31, 2013 amount of 75.9 million baht compared 83.1
million baht as at December 31, 2012. Decreased 7.2 million baht or 9 percent.
		
As at December 31, 2013 Total liabilities consisted of
		
(2.1) Current liabilities amount of Baht 37.8 million (50 percent of total liabilities)
			
(2.1.1) Trade account payables amount of 36.8 million baht (97 percent of total current
liabilities)
		
(2.2) Non-current liabilities amount of 38.1 million baht (50 percent of total liabilities)
			
(2.2.1) Accrued costs of landfills amounted 34 million baht (89 percent of total non-current
liabilities)
(3) SHAREHOLDER’S EQUITY
		
Shareholders’ equity as at December 31, 2013 of 1,088.1 million compared to Baht 1,052.5 million
baht as at December 31, 2012. The shareholders’ equity increased 35.6 million baht or 3 percent.

4. LIQUIDITY (THE COMPANY AND SUBSIDIARIES)
(1) CURRENT RATIO
		
Current ratio as at December 31, 2013 equaled 13.3 times compared 11.2 times as at December 31,
2012. The current ratio increased 2.1 times which resulted of decreasing in total current assets 5.3 million baht or
43.7 percent and current liabilities decreased 7.2 million baht or 16 percent.
(2) DEBT TO EQUITY RATIO
		
The company has debt to equity ratio as at December 31, 2013 equaled 0.07 times compared 0.10
times as at December 31, 2012. The debt to equity ratio decreased 0.03 times which resulted of decreasing in total
liabilities 7.2 million baht or 8.7 percent and shareholders’ equity increased 35.6 million baht or 3.4 percent.

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

เรียน
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ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตน และ
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2556 มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 โดยแต่งตั้ง
พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสุทธิศกั ดิ์ โล่หส์ วัสดิ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2556
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามทีก่ ำหนดไว้ใน
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำคัญ คือ สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
เพียงพอ สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมาย
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาสอบทานเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีระบบ
การกำกับดูแลทีด่ ี จำนวน 7 ครัง้ ได้แก่
		 การประชุมครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2556
		 การประชุมครัง้ ที่ 2/2556 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
		 การประชุมครัง้ ที่ 3/2556 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
		 การประชุมครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
		 การประชุมครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2556
		 การประชุมครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
		 การประชุมครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ จะมีฝา่ ยบริหารเข้าร่วมเพือ่ เสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครัง้ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพือ่ ทราบทุกครัง้ ในรอบปีที่
ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาสอบทานเรือ่ งสำคัญๆ สรุปได้ดงั นี้
• สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี
ว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาสอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมให้ขอ้
แนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าทีป่ ฏิบตั ใิ นปีทผี่ า่ นมา โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือก บริษทั ควอนตัม้
พอยท์ คอนซัลติง้ จำกัด ทำหน้าทีต่ รวจสอบภายในและประเมินผลให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงให้ขอ้ เสนอ
แนะแก่บริษทั ฯ นำไปแก้ไขเพือ่ ให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี
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• สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ บริษทั ฯ มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกให้นายบุญเลิศ แก้วพันธุพ์ ฤกษ์ แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงได้พจิ ารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
• พิจารณารายงานที่ต้องเปิดเผย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานต่างๆ ทีต่ อ้ งเปิด เผยในรายงานประจำ
ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นสำคัญที่ขัดต่อข้อเท็จจริง และ
ระเบียบทางบัญชี บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อ
กำหนดต่างๆ ของทางราชการอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลและเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ ทำให้เชือ่ มัน่ ว่าบริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน) จะ
ดำรงไว้ซงึ่ การเป็นองค์กรทีม่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ ไป
			

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

			

(นายอังคณี วรทรัพย์)

			

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ

ผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
(มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ทีส่ ำคัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจาณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงการวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการเพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับรายการซื้อที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำมา
พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายในอนาคต ทั้งนี้รายการดังกล่าวเข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่ายบริหาร
อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบถ้วนตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2547 และขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนือ่ งจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ ทีม่ ผี ลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิ
ทัง้ นีข้ า้ พเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไขต่อกรณีเหล่านีแ้ ต่อย่างใด

(นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 4165

บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
หมายเหตุ
“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”
“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ

6
7
8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

151,263,078 41,619,128 59,873,780 91,896,297 27,831,688 48,187,524
54,900,981 50,114,212 53,165,383 53,232,458 49,680,745 52,038,183
291,417,612 411,113,244 449,594,590 249,431,037 334,733,577 356,696,590
3,264,589
3,231,758
3,306,656
3,264,589
3,231,758
3,306,657
500,846,260 506,078,342 565,940,409 397,824,381 415,477,768 460,228,954

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
9
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
10
ลูกหนีอ้ น่ื และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อืน่ และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
11
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต 12
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
13
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
14
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
15
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3, 20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
16

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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755,733
38,470,680
-

904,735
27,935,826
-

904,735
30,262,000
-

755,733
904,735
904,735
38,470,680 27,935,826 30,262,000
295,102,890 325,102,889 325,102,889
7,374,524

27,147,495 37,679,774
446,704,821 351,358,751 230,877,324 276,182,347 179,701,427 68,910,000
10,155,001
160,429,661 163,004,409 183,450,221 159,594,145 161,686,920 149,363,322
17
4,430
61,141
17
4,430
61,141
2,472,769
2,979,734
3,822,511
1,656,754
1,694,937
2,329,420
4,118,289 56,184,544 84,394,759
2,923,130 54,597,507 83,454,233
663,106,971 629,519,924 571,452,465 774,685,696 751,628,671 667,762,264
1,163,953,231 1,135,598,266 1,137,392,874 1,172,510,077 1,167,106,439 1,127,991,218
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
หมายเหตุ
“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”
“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”
หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื - กิจการอืน่
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างจ่าย กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี 17
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย

36,760,736

43,003,925

38,537,775

34,349,779

41,336,517

36,406,225

466,331

404,326

385,483

720,791

404,326

385,483

549,547
37,776,614

1,128,586
476,787
45,013,624

20,288,548
59,211,806

549,547
35,620,117

22,762,942
476,787
64,980,572

36,791,708

1,710,752

1,662,065

3,481,403

876,812

874,846

3,481,403

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

34,000,000
2,382,100
38,092,852

34,000,000
2,382,100
38,044,165

34,000,000
6,382,099
43,863,502

34,000,000
2,382,100
37,258,912

34,000,000
2,382,100
37,256,946

34,000,000
6,382,099
43,863,502

รวมหนีส้ นิ

75,869,466

83,057,789 103,075,308

72,879,029 102,237,518

80,655,210

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
เงินกองทุนอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมค้างจ่าย

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
หมายเหตุ
“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”
“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 900,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- 900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กำไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพือ่ เป็นสำรองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม

900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136
21

7,615,000
7,085,000
6,600,000
7,615,000
7,085,000
6,600,000
29,765,240 19,126,806
(1,033,661) 41,312,803 31,455,530 11,985,061
(44,968,891) (69,343,745) (66,921,189) (44,968,891) (69,343,745) (66,921,189)
1,088,083,485 1,052,540,197 1,034,317,286 1,099,631,048 1,064,868,921 1,047,336,008
280

280

280

-

-

-

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,088,083,765 1,052,540,477 1,034,317,566 1,099,631,048 1,064,868,921 1,047,336,008

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,163,953,231 1,135,598,266 1,137,392,874 1,172,510,077 1,167,106,439 1,127,991,218

102
รายงานประจํ า ปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
หมายเหตุ
รายได้

งบการเงินรวม
2556
2555
“ปรับปรุงใหม่”

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
“ปรับปรุงใหม่”

รายได้คา่ บริการ - ธุรกิจให้บริการ
รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้อน่ื

243,742,415
185,287,488
6,854,034

219,275,753
72,238,823
15,709,615

243,742,415
140,228,684
5,726,506

219,275,753
46,662,887
9,209,167

รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย

435,883,937

307,224,191

389,697,605

275,147,807

155,572,962
135,924,484
15,775,453
68,080,735
20,000,000
16,880,043
20,637

146,947,756
47,770,453
8,384,308
51,901,343
15,954,649
1,616,153

155,572,961
98,835,062
13,086,896
65,198,570
20,000,000
14,710,550
311,403

146,947,755
27,418,459
7,192,941
46,388,703
13,183,786
264,926

412,254,314

272,574,662

367,715,442

241,396,570

23,629,623

34,649,529

21,982,163

33,751,237

(12,461,189)

(8,155,813)

(11,594,890)

(7,947,519)

11,168,434

26,493,716

10,387,273

25,803,718

ต้นทุนบริการ - ธุรกิจให้บริการ
ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

19

รวมค่าใช้จา่ ย
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

20

กำไรสำหรับปี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
- กำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพือ่ ขาย
- ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็นขาดทุนจากการด้อยค่า

4,374,854

3,151,751
(2,422,556)

4,374,854

3,151,751
(2,422,556)

20,000,000

-

20,000,000

-

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

24,374,854

729,195

24,374,854

729,195

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี

35,543,288

27,222,911

34,762,127

26,532,913

11,168,434
11,168,434

26,493,716
26,493,716

10,387,273
10,387,273

25,803,718
25,803,718

35,543,288
35,543,288

27,222,911
27,222,911

34,762,127
34,762,127

26,532,913
26,532,913

0.012

0.029

0.012

0.029

ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม

กำไรต่อหุน้ สำหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ (บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

รายงานประจํ า ปี 2556

900,000,000
900,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

900,000,000
สำรองตามกฏหมาย
21
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
900,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หลังปรับปรุง

รายการจัดประเภท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำรองตามกฏหมาย
21
เงินปันผลจ่าย
21
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หลังปรับปรุง

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี 3

900,000,000
-

ทุนที่ออก
และชำระ
หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ตามทีเ่ คยรายงานไว้

104
195,672,136
195,672,136

195,672,136
195,672,136
-

195,672,136
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

7,085,000
530,000
7,615,000

6,600,000
485,000
7,085,000
-

6,600,000
-

19,126,806
(530,000)
11,168,434
29,765,240

(1,033,661)
(485,000)
(9,000,000)
26,493,716
15,975,055
3,151,751

(4,856,172)
3,822,511

(69,343,745)
24,374,854
(44,968,891)

(66,921,189)
(2,422,556)
(69,343,745)
-

(66,921,189)
-

-

3,151,751
3,151,751
(3,151,751)

-

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่

(69,343,745) 1,052,540,197
24,374,854
35,543,288
(44,968,891) 1,088,083,485

(66,921,189) 1,034,317,286
(9,000,000)
729,195
27,222,911
(66,191,994) 1,052,540,197
(3,151,751)
-

(66,921,189) 1,030,494,775
3,822,511

บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) สะสม
กำไรจากการ
ประมาณการ
กำไร
ตามหลัก
(ขาดทุน)
คณิตศาสตร์
ที่ยัง
ประกันภัยสำหรับ
รวม
จัดสรรเพื่อ
ยังไม่ ได้
ไม่เกิดขึ้นจริง
โครงการ
องค์ประกอบ
เป็นสำรอง
จัดสรร
จากเงินลงทุน ผลประโยชน์ อื่นของส่วน
ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)
เผื่อขาย
พนักงาน
ของผู้ถือหุ้น

280
280

280
280
-

280

ส่วนของส่วน
ได้เสียที่ ไม่มี
อำนาจควบคุม

1,052,540,477
35,543,288
1,088,083,765

1,034,317,566
(9,000,000)
27,222,911
1,052,540,477
-

1,030,494,775
3,822,791

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21

21
21

195,672,136
195,672,136

195,672,136
-

900,000,000
-

900,000,000
900,000,000

195,672,136
-

195,672,136
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

900,000,000
-

900,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำรองตามกฏหมาย
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หลังปรับปรุง

รายการจัดประเภท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำรองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
- ปรับปรุงใหม่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หลังปรับปรุง

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี 3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ตามทีเ่ คยรายงานไว้

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

7,085,000
530,000
7,615,000

7,085,000
-

6,600,000
485,000
-

6,600,000
-

31,455,530
(530,000)
10,387,273
41,312,803

25,803,718
28,303,779
3,151,751

11,985,061
(485,000)
(9,000,000)

9,655,641
2,329,420

(69,343,745)
24,374,854
(44,968,891)

(2,422,556)
(69,343,745)
-

(66,921,189)
-

(66,921,189)
-

-

3,151,751
3,151,751
(3,151,751)

-

-

(69,343,745)
24,374,854
(44,968,891)

729,195
(66,191,994)
(3,151,751)

(66,921,189)
-

(66,921,189)
-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) สะสม
กำไรจากการ
ประมาณการ
กำไร
ตามหลัก
(ขาดทุน)
คณิตศาสตร์
ที่ยัง
ประกันภัยสำหรับ
รวม
จัดสรรเพื่อ
ยังไม่ ได้
ไม่เกิดขึ้นจริง
โครงการ
องค์ประกอบ
เป็นสำรอง
จัดสรร
จากเงินลงทุน
ผลประโยชน์
อื่นของส่วน
ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)
เผื่อขาย
พนักงาน
ของผู้ถือหุ้น

1,064,868,921
34,762,127
1,099,631,048

26,532,913
1,064,868,921
-

1,047,336,008
(9,000,000)

1,045,006,588
2,329,420

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

  ANNUAL REPORT 2013

105

งบกระแสเงินสด
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้

23,629,623

34,649,529

21,982,163

33,751,237

ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบีย้ รับ
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หนีส้ งสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
ขาดทุนจากกการไม่ได้รบั คืนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24,382,784
5,023
(1,038,676)
(114,036)
20,637
20,000,000
912,510
10,524,811
34,450

30,552,313
7,350
(732,077)
(595,614)
1,552,086
(6,731,189)
(319,381)
1,332,413

23,900,811
5,023
(936,617)
(114,036)
311,403
20,000,000
912,510
10,230,776
1,211

29,369,359
7,350
(939,760)
(595,614)
230,712
(419,702)
(319,381)
799,653

กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ดำเนินงาน

78,357,126

59,715,430

76,293,244

61,883,854

(5,748,991)
119,695,632
(32,831)
127,195

3,414,525
38,481,346
74,898
2,058,500
-

(4,397,787)
85,302,540
(32,831)
(27,225)
-

2,675,955
21,963,013
74,898
2,058,500
-

(6,181,184)
-

5,761,623
(4,000,000)

(6,924,732)
-

4,949,135
(4,000,000)

จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้

186,216,947
(6,400)
(11,938,040)
40,329,647

105,506,322
(2,828,717)
(7,482,761)
-

150,213,209
(541,360)
(11,483,947)
40,329,647

89,605,355
(6,836,248)
-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

214,602,154

95,194,845

178,517,549

82,769,107

ปรับปรุงด้วย

สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

หนีส้ นิ ดำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
เงินกองทุนอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมค้างจ่าย

เงินสดรับจากการดำเนินงาน

106
รายงานประจํ า ปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำทีต่ ดิ ภาระค้ำประกันลดลง
เงินสดรับลูกหนีอ้ น่ื และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - เผือ่ ขาย
เงินสดรับเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อืน่
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
รับดอกเบีย้
รับเงินปันผล

149,002
(101,346,070)
(20,667,468)
(6,160,000)
19,500,000
(4,155,001)
8,735,883
114,036

40,000,000
(100,481,427)
(36,527,724)
(96,382)
10,532,280
688,104
595,614

149,002
(96,480,920)
(20,667,468)
(6,160,000)
30,000,000
870,181
114,036

7,000,000
560,748
(90,791,427)
(34,986,415)
(96,382)
1,315,148
595,614

เงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(103,829,618)

(85,289,535)

(92,175,169)

(116,402,714)

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย

(1,128,586)
-

(19,159,962)
(9,000,000)

(22,277,771)
-

22,277,771
(9,000,000)

เงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,128,586)

(28,159,962)

(22,277,771)

13,277,771

109,643,950

(18,254,653)

64,064,609

(20,355,836)

41,619,128

59,873,780

27,831,688

48,187,524

151,263,078

41,619,128

91,896,297

27,831,688

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการทีม่ ิ ใช่เงินสด
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทกลับรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย จำนวน 4.4 ล้านบาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย จำนวน 2.4 ล้านบาท
2. ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจำนวน 3.2 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และบริษทั
มีทที่ ำ� การดังต่อไปนี้
ส�ำนักงานใหญ่
: 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกาก
: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมแสมด�ำ
ศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกาก
: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2540
บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินกิจการในประเทศไทยโดยด�ำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรมจาก
กิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั มีอำ� นาจควบคุมหรือถือหุน้
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในบริษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

				
พันบาท
			
			
ทุนช�ำระแล้ว
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2556
2555
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์
จ�ำกัด
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด

ซือ้ ขาย และพัฒนาทีด่ นิ
หรืออสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการโรงงานก�ำจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของบริษัท (ร้อยละ)
2556
2555

170,000

200,000

99.99

99.99

200,000

200,000

99.99

99.99

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินน�ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท�ำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้
จัดท�ำขึน้ เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นทีก่ ล่าวไว้เป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ ให้แสดงเป็นหลักพันบาท เว้นแต่ทรี่ ะบุไว้เป็นอย่างอืน่

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี
ซึง่ มีผลบังคับใช้ดงั ต่อไปนี้
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ก) มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้-การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้-การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั และบริษทั ย่อยได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง
ภาษีเงินได้ ทีม่ ผี ลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงั นี้

พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
   ตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
ก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
   เพิม่ ขึน้

2,473

2,980

3,823

1,657

1,695

2,329

2,473

2,980

3,823

1,657

1,695

2,329

			
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ลดลง
ก�ำไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ (บาท)

พันบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(507)
0.0006

(843)
0.0009

(38)
0.0000

(634)
0.0007

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ทยี่ งั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้

				

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�ำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สิง่ จูงใจสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27
การประเมินเนือ้ หาของรายการทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ
และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ เี งินเฟ้อรุนแรง
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย ได้ถกู ตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอ�ำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใน
การก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของบริษทั นัน้ เพือ่ ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั ย่อย
งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจ�ำและ
เงินลงทุนชัว่ คราวทีม่ วี นั ครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ได้มา ยกเว้นเงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค�ำ้ ประกัน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อ
ทราบว่าเป็นหนีส้ ญ
ู

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาทีด่ นิ ต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุน
การกูย้ มื และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการขายโดยประมาณ

วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ รี าคาทุน หักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่า
ยุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถ่ อื ไว้เพือ่ ค้าหรือตัง้ ใจถือไว้จนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผือ่ ขายและแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรง ยกเว้นขาดทุน
จากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การจ�ำหน่ายเงินลงทุน

เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิทไี่ ด้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องทีเ่ คยบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีทบี่ ริษทั และบริษทั ย่อยจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ อื อยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายไปและเงินลงทุน
ทีย่ งั ถืออยูใ่ ช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้ง
สองอย่าง ทัง้ นีไ้ ม่ได้มไี ว้เพือ่ ขายตามปกติธรุ กิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประกอบด้วยทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้างซึง่ แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ทีด่ นิ แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและส่วนปรับปรุง แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) เมือ่ สินทรัพย์ถกู ขายหรือตัดออก
จากบัญชี ต้นทุนและค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี ก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
จะบันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร และสินทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง บันทึกในราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วยต้นทุนในการก่อสร้าง
อาคาร และอุปกรณ์และต้นทุนทางตรงอืน่ ๆ งานระหว่างก่อสร้างจะไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและสินทรัพย์นนั้ ๆ
พร้อมใช้ในการด�ำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี้

จ�ำนวนปี
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ เช่า
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สำ� นักงาน
ยานพาหนะ
รถบรรทุกและหางพ่วง
คอนเทนเนอร์

ตามอายุสทิ ธิการเช่าทีด่ นิ (10 14 25 และ 30)
20 และ 25
5 10 15 และ 20
5
5
5
5 และ 10

ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของปริมาณกากที่ฝังกลบกับปริมาณที่จะฝังกลบได้ทั้งหมดใน
แต่ละหลุม

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีบ่ ริษทั ซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแต่ละประเภท ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 และ 5 ปี

ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกูย้ มื ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดบัญชีทคี่ า่ ใช้จา่ ยนัน้ เกิดขึน้ ยกเว้นต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มา
การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์จะรวมเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์นนั้ และจะหยุดบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ เมือ่
การด�ำเนินการส่วนใหญ่ทจี่ ำ� เป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้หรือขายตามประสงค์และการรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์จะหยุดพัก ในระหว่างทีก่ ารด�ำเนินการพัฒนาสินทรัพย์หยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนือ่ ง

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัดและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ใช้ จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีและเมื่อมีข้อ
บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่า
การรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่า เมือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์อนื่ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มลู ค่าใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั รา
คิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับ
สินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อนื่ ให้พจิ ารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้
เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ มีความเกีย่ วข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

บริษทั และบริษทั ย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือ่ ให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ แสดงในราคาทุน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระหนีส้ นิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ช�ำระภาระ
หนีส้ นิ ดังกล่าว โดยภาระหนีส้ นิ ดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ หนีส้ นิ

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอืน่ ๆ ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินหนีส้ นิ ดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ วิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้พจิ ารณา
ว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รบั ผลประโยชน์เพิม่ ขึน้ และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพือ่ รวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย
ต้นทุนบริการในอดีตรับรูต้ ามวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลีย่ จนกว่าผลประโยชน์ทปี่ รับเปลีย่ นนัน้ จะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานทีเ่ กิดจากการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงข้อสมมุตฐิ านรับรูเ้ ป็นรายการในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดขึน้ หนีส้ นิ โครงการผลประโยชน์พนักงาน
วัดค่าโดยวิธคี ดิ ส่วนลดมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่วนลดซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล

การรับรู้รายได้และต้นทุน
รายได้และต้นทุนบริการ

บริษทั รับรูร้ ายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการ เป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยเมือ่ ให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้และต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์

บริษทั รับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เมือ่ งานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิแ์ ก่ผซู้ อื้ หลังจากได้รบั ช�ำระ
จากผูซ้ อื้ แล้ว
บริษทั บันทึกต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ จริงตาม
เกณฑ์พนื้ ทีท่ ขี่ าย

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทและ
บริษทั ย่อยมีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล ซึง่ ตามปกติในกรณีเงินปันผลทีจ่ ะได้รบั จากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันทีม่ กี าร
ประกาศสิทธิการรับปันผล

ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ด้วยจ�ำนวนเท่ากับราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทีเ่ ช่า ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่าซึง่ ใช้อตั ราดอกเบีย้
ตามสัญญาเช่าส�ำหรับการคิดลดเพื่อค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตาม
งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้อยูห่ รือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะน�ำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
ได้รบั ประโยชน์ หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายช�ำระ
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้นนั้
บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั และบริษทั ย่อยจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีตา่ งกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ

ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้น ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี (จ�ำนวน 900,000,000 หุน้ )
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รายงานประจํ า ปี 2556
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115
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ� คัญ
มีดงั นี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
เงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั และบริษทั ย่อย ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อย จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า
การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้ จ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนี้ ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวน
พนักงาน เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั และบริษทั ย่อย จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่ได้ใช้
เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั และบริษทั ย่อยจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุน
นัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษทั และบริษทั ย่อย ควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จา่ ย ส่วนหนึง่ ของบริษทั เกิดจากรายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
หรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการด�ำเนินงานของบริษทั

ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
   จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์
   (เอเซีย) จ�ำกัด
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานรัฐบาล
ขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

ซือ้ ขาย และพัฒนาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการ
โรงงานก�ำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
-

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
กรรมการ

การก�ำหนดราคาส�ำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้

รายการ

นโยบายการคิดราคา

ดอกเบีย้ รับ
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
ซือ้ ทีด่ นิ

อัตราตามทีต่ กลงกัน/ตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
อัตราตามทีต่ กลงกัน/ตามสัญญา
อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ

รายได้และค่าใช้จา่ ยทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดงั นี้

			
ดอกเบี้ยรับ
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด�ำเนินงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายอื่น

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ต้นทุนทางการเงิน

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
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พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
-

-

-

722

5,308
4,828

5,313
4,680

5,308
4,828

5,313
4,680

1,653

1,641

1,653

1,641

-

311

-

21
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ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้

			
มูลค่าการซื้อที่ดิน
บริษทั ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

เงินทดรองจ่าย

คุณอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
91,534

-

91,534

-

1,000

-

-

-

1,968

1,973

1,968

1,973

24

24

24

24

42
424
466

42
362
404

42
424
255
721

42
362
404

-

-

-

485

-

-

-

22,278
22,763

เงินมัดจ�ำการเช่า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด

รวม

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
(ดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ต่อปี)

รวม

เงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีรายการเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในระหว่างปี 2556 และ 2555 มีดงั นี้

		
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด

		
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด

1 มกราคม 2556
22,278

1 มกราคม 2556
-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(22,278)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
22,278

-

31 ธันวาคม 2556
-

31 ธันวาคม 2556
22,278

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2556 เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้
ซือ้ ทีด่ นิ จ�ำนวน 2 แปลง มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 91.53 ล้านบาท จากบริษทั ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันเพือ่ น�ำมาพัฒนาเป็นโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย และ/หรือ อาคารพาณิชย์เพือ่ จ�ำหน่าย รายการดังกล่าวเข้าข่ายการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้
ฝ่ายบริหารอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิ
การของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ บริษทั มีสญ
ั ญาทีม่ สี าระส�ำคัญทีท่ ำ� ขึน้ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
ก) สัญญาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการด�ำเนินงาน (หมายเหตุ 23(1))
ข) สัญญาเช่าทีด่ นิ (หมายเหตุ 23(2))

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
รวม

500
150,493
270
151,263

500
41,030
89
41,619

500
91,126
270
91,896

500
27,243
89
27,832

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

ลูกหนีก้ ารค้า - เรียกเก็บเงินแล้ว
ลูกหนีก้ ารค้า - ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
ลูกหนีก้ ารค้า - อสังหาริมทรัพย์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนีอ้ นื่
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

40,840
12,085
103
1,968
2,142
3,689
1,481
62,308
(7,407)
54,901
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37,762
13,293
103
1,973
1,567
1,737
173
56,608
(6,494)
50,114

40,840
12,085
103
1,968
2,104
2,479
1,060
60,639
(7,407)
53,232

37,762
13,293
103
1,973
1,567
1,349
128
56,175
(6,494)
49,681
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ คี่ า้ งช�ำระได้ดงั นี้

			
เรียกเก็บเงินแล้ว

ลูกหนีก้ ารค้า - ค่าบริการ
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
ลูกหนีก้ ารค้า - อสังหาริมทรัพย์
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

ยังไม่ ได้เรียกเก็บเงิน

ลูกหนีก้ ารค้า - ค่าบริการ

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
23,046

19,405

23,046

19,405

10,736
177
284
6,597
40,840

12,025
197
28
6,107
37,762

10,736
177
284
6,597
40,840

12,025
197
28
6,107
37,762

-

-

-

-

103
103
40,943
(7,407)
33,536

103
103
37,865
(6,494)
31,371

103
103
40,943
(7,407)
33,536

103
103
37,865
(6,494)
31,371

12,085

13,293

12,085

13,293

8. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

ทาวน์เฮ้าส์เพือ่ ขาย
อาคารพาณิชย์เพือ่ ขาย
อาคารพาณิชย์ซอื้ มาเพือ่ ขาย
อาคารชุดเพือ่ ขาย
ห้องชุดซือ้ มาเพือ่ ขาย
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สุทธิ

8,386
14,067
2,200
250,524
30,241
305,418
(14,000)
291,418

14,811
24,370
2,200
353,491
30,241
425,113
(14,000)
411,113

8,386
17,312
209,373
28,360
263,431
(14,000)
249,431

14,811
27,616
277,947
28,360
348,734
(14,000)
334,734

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ ขายแปลงหนึง่ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ระหว่างพัฒนาแปลงหนึ่ง ราคาตามบัญชีจำ� นวนเงินรวม 75.5 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
ในวงเงินรวม 216.3 ล้านบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ได้ไถ่ถอนการจดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวแล้ว

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย

			
			

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เผือ่ ขาย :
เงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์
   ในความต้องการของตลาด
ซือ้ ระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
สุทธิ

97,280
6,160
(20,000)
(44,969)
38,471

38,471
38,471

97,183
96
(69,343)
27,936

27,936
27,936

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์
จ�ำกัด *
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์
   เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
เงินลงทุน
สุทธิ

ร้อยละการถือหุ้น
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
ทุนช�ำระแล้ว
เงินลงทุน
2556
2555
2556
2555

99.99

99.99

170,000

200,000

170,000

200,000

99.99

99.99

200,000

200,000

200,000
370,000

200,000
400,000

(74,897)
295,103

(74,897)
325,103

* ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทย่อยลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จาก 200 ล้านบาท (แบ่งเป็น 20 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็น 170 ล้านบาท (แบ่งเป็น 17 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
การลดทุนนีไ้ ด้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรับ
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ให้บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (อดีตเคยเป็นบริษทั ย่อย) กูย้ มื เงินจ�ำนวน
32.5 ล้านบาท มีกำ� หนดระยะเวลา 4 ปี ครบก�ำหนดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี ปัจจุบนั บริษทั ย่อยได้รบั ช�ำระเงิน
ให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับครบทัง้ จ�ำนวนแล้ว

12. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
		
รายการ
เนื้อที่ (ไร่)
ทีด่ นิ เปล่า
- แจ้งวัฒนะ
- ปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ
- ปทุมธานี
- บางบัวทอง
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- สามโคก ปทุมธานี
- นนทบุรี
- บ้างฉาง ปทุมธานี
ต้นทุนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
- โครงการเขาไม้แก้ว
จ.ชลบุรี
ต้นทุนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าทีด่ นิ
และสิง่ ปลูกสร้าง
รอการพัฒนาในอนาคต
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

1 - 2 - 87
10 - 1 - 65.5
39 - 2 - 75
3 - 1 - 49
0 - 2 - 00
1 - 2 - 46
0 - 1 - 86.6
5-3-8
2 - 0 - 97
0 - 3 - 82

68,910
111,433
40,000
10,405
9,690
3,732
64,946
27,161
3,438
392
340,107

68,910
110,791
40,000
10,405
6,000
9,690
245,796

68,910
111,433
3,732
64,946
27,161
276,182

68,910
110,791
179,701

524 - 1 - 05

154,404
4,094
158,498
498,605

154,404
3,058
157,462
403,258

276,182

179,701

(51,900)
446,705

(51,900)
351,358

276,182

179,701

ทีด่ นิ รอการพัฒนาในอนาคตของบริษทั แปลงหนึง่ ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารยังมิได้มแี ผนทีจ่ ะน�ำมาพัฒนา จึงได้ให้บคุ คลอืน่ เช่าเป็นระยะเวลา
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราค่าเช่า 1.3 ล้านบาทต่อปี

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซือ้ เพิม่
จ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รับโอนจากทีด่ นิ รอการพัฒนา
เพิม่ ขึน้
จ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ที่ดิน

พันบาท
งบการเงินรวม
งานระหว่างก่อสร้าง

รวม

6,000
6,000

4,155
4,155

6,000
4,155
10,155

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซือ้ เพิม่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซือ้ เพิม่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

21,578
(12,578)
9,000
9,000

165,621
3,044
17,140
185,805
13,785
199,590

119,303
(20,072)
99,231
99,231

292,918
388
(3,912)
289,394
420
(17)
289,797

50,436
422
(16,216)
34,642
84
(17)
34,709

13,850
3,191
(2,527)
14,514
4,900
19,414

1,238
1,238
4,637
5,875

38,173
38,173
38,173

2,175
29,623
(17,140)
14,658
10,688
(13,785)
11,561

พันบาท
งบการเงินรวม
					
เครื่องตกแต่ง
						
ติดตั้งและ
			
ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร เครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
		 ที่ดิน
ที่ดินเช่า ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำ�นักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทนเนอร์ ก่อสร้าง
ราคาทุน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

705,292
36,668
(55,305)
686,655
20,729
(34)
707,350

รวม
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-

9,000
9,000

2555
2556

ค่าเสือ่ มราคาทีร่ วมอยู่ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

111,573
5,938
117,511
10,186
127,697

55,252
3,795
(671)
58,376
3,786
62,162

262,010
9,180
(3,912)
267,278
6,093
(12)
273,359

46,802
1,470
(14,222)
34,050
447
(17)
34,480

9,953
1,848
(2,356)
9,445
1,992
11,437

898
90
988
319
1,307

35,354
649
36,003
475
36,478

-

68,294
71,893

40,855
37,069

22,116
16,438

592
229

5,069
7,977

250
4,568

2,170
1,695

14,658
11,561

พันบาท
งบการเงินรวม
					
เครื่องตกแต่ง
						
ติดตั้งและ
			
ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร เครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
		 ที่ดิน
ที่ดินเช่า ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำ�นักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทนเนอร์ ก่อสร้าง
ค่าเสือ่ มราคาสะสม

124
22,970
23,298

163,004
160,430

521,842
22,970
(21,161)
523,651
23,298
(29)
546,920

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซือ้ เพิม่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซือ้ เพิม่
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

9,000
9,000
9,000

165,621
3,045
17,140
185,806
13,785
199,591

99,231
99,231
99,231

292,918
387
(3,912)
289,393
420
(17)
289,796

47,797
180
(13,731)
34,246
84
(17)
34,313

12,410
1,751
(1,289)
12,872
4,900
17,772

1,238
1,238
4,637
5,875

38,173
38,173
38,173

2,175
29,623
(17,140)
14,658
10,688
(13,785)
11,561

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
เครื่องตกแต่ง
						
ติดตั้งและ
			
ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร เครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
		 ที่ดิน
ที่ดินเช่า ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำ�นักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทนเนอร์ ก่อสร้าง
ราคาทุน

668,563
34,986
(18,932)
684,617
20,729
(34)
705,312

รวม
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-

9,000
9,000

2555
2556

ค่าเสือ่ มราคาทีร่ วมอยู่ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

111,573
5,938
117,511
10,186
127,697

54,581
3,795
58,376
3,786
62,162

262,010
9,180
(3,912)
267,278
6,093
(12)
273,359

46,270
1,108
(13,724)
33,654
447
(17)
34,084

8,514
1,754
(1,148)
9,120
1,511
10,631

898
91
989
319
1,308

35,354
648
36,002
475
36,477

-

68,295
71,894

40,855
37,069

22,115
16,437

592
229

3,752
7,141

249
4,567

2,171
1,696

14,658
11,561

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
เครื่องตกแต่ง
						
ติดตั้งและ
			
ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร เครื่องใช้		
รถบรรทุก		
งานระหว่าง
		 ที่ดิน
ที่ดินเช่า ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ สำ�นักงาน ยานพาหนะ และหางพ่วง คอนเทนเนอร์ ก่อสร้าง
ค่าเสือ่ มราคาสะสม

126
22,514
22,817

161,687
159,594

519,200
22,514
(18,784)
522,930
22,817
(29)
545,718

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรทีศ่ นู ย์กำ� จัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษทั ได้จดทะเบียน
จ�ำนองเพือ่ เป็นประกันวงเงินหนังสือค�ำ้ ประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว มีจำ� นวนเงินประมาณ 36.7 ล้านบาท และ 45.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนหนึง่ ของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีค่ ดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มมูลค่า แต่ยงั คง
ใช้งานอยูม่ รี าคาทุน 340.0 ล้านบาทและ 358.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ส่วนของเฉพาะกิจการ 339.8 ล้านบาทและ 356.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
			
			
			
ราคาทุน

พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิม่ ขึน้
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิม่ ขึน้
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

4,714
(2,240)
2,474
2,474

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

4,653
57
(2,240)
2,470
4
2,474

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

4
-

16. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
เงินมัดจ�ำการเช่าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินมัดจ�ำและอืน่ ๆ
รวม

939
119
24
3,036
4,118

51,737
1,261
24
3,163
56,185

119
24
2,780
2,923

50,560
1,261
24
2,753
54,598

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

			
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- วงเงินกู้ 3
หัก ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
-

1,129
(1,129)
-

-

-

ในไตรมาสทีส่ องของปี 2552 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ทำ� สัญญากูเ้ งินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ ในวงเงิน 60.5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วงเงินกู้ 3 จ�ำนวน 60.5 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการ บริษทั ย่อยได้เบิกใช้แล้วจ�ำนวน 45.5 ล้านบาท มีกำ� หนด
ช�ำระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2553 โดยมีกำ� หนดช�ำระคืนให้เสร็จสิน้ ภายในเดือนมิถนุ ายน 2558 มีอตั ราดอกเบีย้
MLR (ธนาคารไทยพาณิชย์) + 2% ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่าว ค�ำ้ ประกันโดยการจดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างระหว่างพัฒนาของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยช�ำระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 และไถ่ถอนหลักทรัพย์คำ�้ ประกันเงินกูย้ มื จากธนาคาร ใน
ประเทศดังกล่าวแล้ว

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้

			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

1,711

1,662

877

875

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดงั ต่อไปนี้

			
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย้
ก�ำไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

128
รายงานประจํ า ปี 2556

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
1,662
49

3,481
1,333

875
2

3,481
546

1,711

(3,152)
1,662

877

(3,152)
875
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ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้

			
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
35
14
49

1,269
64
1,333

1
1
2

511
35
546

ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้

			
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
1
34
35

31
1,238
1,269

1
1

31
480
511

ข้อสมมุตหิ ลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดงั ต่อไปนี้

พันบาท
			
			
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(ร้อยละ)

3.78, 4.07
4.07
1.91
1.91
0-39 (ขึน้ อยูก่ บั อายุของพนักงาน) 0-39 (ขึน้ อยูก่ บั อายุของพนักงาน)
50.00 ของ TMO 2008
50.00 ของ TMO 2008
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
(ตารางมรณะไทยปี 2551)

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึง่ จ�ำแนกตามลักษณะได้ดงั นี้

			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีส้ งสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
ค่าขนส่ง
ค่าสารเคมี วัสดุสนิ้ เปลืองและค่าวิเคราะห์
ค่าเช่า
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าใช้จา่ ยอืน่
รวม

135,924
41,731
16,880
24,383
913
67,036
35,946
11,279
21
20,000
58,141
412,254

47,047
35,187
15,954
30,552
(319)
61,004
28,954
10,672
1,616
41,907
272,574

98,835
41,143
14,711
23,901
913
67,036
35,945
11,279
311
20,000
53,641
367,715

27,419
33,578
13,184
29,369
(319)
61,004
28,954
10,672
265
37,271
241,397

20. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงั นี้

			
			
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั :
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการ
ลดอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

130
รายงานประจํ า ปี 2556

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
“ปรับปรุงใหม่”
“ปรับปรุงใหม่”
(11,954)

(7,313)

(11,557)

(7,313)

(118)

(843)

183

(634)

(389)
(12,461)

(8,156)

(221)
(11,595)

(7,947)
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การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้จริงส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้

พันบาท
งบการเงินรวม
2556
อัตราภาษี		
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเงิน
ก�ำไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงของผล
แตกต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบนั ซึง่ ไม่ได้รบั รูเ้ ป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ� หรับรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษีและ
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณภาษี
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

23,630
(4,726)

20

53

2555
“ปรับปรุงใหม่”
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเงิน
23

34,650
(7,969)

(507)

(843)

(111)
98

(739)
1,940

(7,215)
(12,461)

(333)
(212)
(8,156)

24

พันบาท
งบการเงินฉพาะกิจการ
2556
อัตราภาษี		
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเงิน
ก�ำไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงของผล
แตกต่างชัว่ คราว
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ� หรับรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษีและ
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณภาษี
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20

53

21,982
(4,397)

2555
“ปรับปรุงใหม่”
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเงิน
23

33,751
(7,763)

(38)
-

(634)
774

(7,160)
(11,595)

(324)
(7,947)

24

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

			
			

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
“ปรับปรุงใหม่”
“ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้
อืน่ ๆ
รวม

1,482
342
649
2,473

1,494
382
357
747
2,980

1,482
175
1,657

1,494
201
1,695

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อย มีผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี ซึง่ ไม่ได้นำ� ไปรวมในการค�ำนวณ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพือ่ รับรูใ้ นงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวม จ�ำนวน 156.17 ล้านบาท และ 160.54 ล้านบาท
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 153.87 ล้านบาท และ 158.24 ล้านบาท เนือ่ งจากความไม่แน่นอนทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดังกล่าวในอนาคต

21. ส�ำรองตามกฎหมายและเงินปันผลจ่าย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรอง
(“ส�ำรองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้
บริษทั จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 530,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส�ำรอง
ตามกฎหมายมีจำ� นวน 7,615,000 บาท
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2555 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติให้จา่ ยเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2554
ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท เป็นจ�ำนวน 9,000,000 บาท และจัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวน 485,000 บาท

22. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานจะแสดงข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานและสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับ
ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล

ส่วนงานที่รายงาน

บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นงานทีร่ ายงาน 2 ส่วนงาน คือ
ส่วนงานที่ 1 ธุรกิจให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
ส่วนงานที่ 2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด�ำเนินงานวัดโดยใช้ก�ำไรหลังภาษีเงินได้ของ
ส่วนงาน ซึ่งน�ำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าการใช้กำ� ไรหลังภาษีเงินได้ในการวัดผลการด�ำเนินงานนัน้ เป็นข้อมูลทีเ่ หมาะสมในการประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานและ
สอดคล้องกับกิจการอืน่ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นงานทางภูมศิ าสตร์
เพียงส่วนงานเดียว
ข้อมูลเกีย่ วกับส่วนงานทีร่ ายงาน มีดงั นี้

พันบาท
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจให้บริการจัดการบ�ำบัด
และก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
2556
2555
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2556
2555

รวมส่วนงานที่รายงาน
2556
2555

243,742
243,742

219,276
219,276

185,288
185,288

76,826
76,826

429,030
429,030

296,102
296,102

ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

937
311
23,901

940
231
29,322

1,310
244
120

2,746
2,261
1,090

2,247
555
24,021

3,686
2,492
30,412

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

27,469

27,898

28,439

14,722

55,908

42,620

สินทรัพย์ของส่วนงาน
รายจ่ายฝ่ายทุน
หนีส้ นิ ของส่วนงาน

208,479
11,700
36,382

209,582
34,986
36,382

643,331
-

708,337
7,886

851,810
11,700
36,382

917,919
34,986
44,268

การกระทบยอดรายได้ ก�ำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนีส้ นิ

			
รายได้
รวมรายได้จากส่วนงานทีร่ ายงาน
รายได้อนื่
ตัด รายการรายได้ระหว่างส่วนงาน
รายการดอกเบีย้ รับและอืน่ ๆ
รายได้รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
429,030
7,402
436,432
(548)
435,884

296,102
12,981
309,083
(1,859)
307,224

			
ก�ำไรหรือขาดทุน
รวมก�ำไรจากส่วนงานทีร่ ายงาน
รายการตัดบัญชี
จ�ำนวนทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน
- รายได้อนื่
- ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานอืน่
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ของส่วนงานทีร่ ายงาน
รายการตัดบัญชี
จ�ำนวนทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน
สินทรัพย์รวม

หนี้สิน

รวมหนีส้ นิ ของส่วนงานทีร่ ายงาน
รายการตัดบัญชี
จ�ำนวนทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน
หนีส้ นิ รวม
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พันบาท
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
55,908
55,908

42,620
(920)
41,700

5,156
(37,435)
23,630

9,295
(16,346)
34,649

851,810
(3,811)
847,999
315,954
1,163,953

917,919
(32,978)
884,941
250,657
1,135,598

36,382
(294)
36,088
39,781
75,869

44,268
(29,559)
14,709
68,349
83,058
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23. สัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาดังต่อไปนี้
1) สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงานศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรกี บั กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิการด�ำเนินงาน 10 ปี ภายใต้เงือ่ นไข
ของสัญญาดังกล่าว บริษทั ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปีที่ 1-5 เป็นเงินประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อปี ปีที่ 6-10 เป็นเงินประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี
และค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิตามอัตราของกากทีใ่ ห้บริการ สัญญานีม้ ผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที1่ ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ค่าเช่าขัน้ ต�ำ่ ตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

ล้านบาท
			
ไม่เกินหนึง่ ปี
เกินหนึง่ ปีแต่ไม่เกินห้าปี

2556

2555

1.4
2.4

1.4
3.8

นอกจากนัน้ ตามสัญญาผูเ้ ช่าจะต้องลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 36 ล้านบาท เพือ่ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ทเี่ ช่า ตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาทีผ่ ใู้ ห้เช่าก�ำหนดหรือทีผ่ เู้ ช่าเสนอ ซึง่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้เช่าก่อน
2) สัญญาเช่าทีด่ นิ กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายหนึง่ ของบริษทั ) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษทั ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา
ค่าเช่าขัน้ ต�ำ่ ตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

ล้านบาท
			

2556

2555

ไม่เกินหนึง่ ปี
เกินหนึง่ ปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี

5.3
22.1
51.6

5.3
19.7
57.2
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เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาว

41,119
1,129

764
-

905
-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

91,388

27,332

764

905

-

-

-

-

พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
อัตราดอกเบี้ยปรับ		
มากกว่า 1 ปี		
ขึ้นลงตามอัตราตลาด 1 ปีหรือน้อยกว่า
แต่ ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555

150,755
-

พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
อัตราดอกเบี้ยปรับ		
มากกว่า 1 ปี		
ขึ้นลงตามอัตราตลาด 1 ปีหรือน้อยกว่า
แต่ ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555

งบการเงินรวม

2.07
9.25

-

-

2.35

2.07

-

-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2556
2555
2556
2555

2.35
-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2556
2555
2556
2555

บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มธี รุ กรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การเก็งก�ำไร หรือเพือ่ การค้า
1) ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ดังนี้

24. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
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2) ความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกิดจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั บริษทั มีนโยบาย
ในการป้องกันความเสีย่ งนีโ้ ดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคูค่ า้ และจ�ำกัดการอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ ง
ด้านสินเชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีด้ งั กล่าวหักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
3) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารติดตามดูความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพือ่ ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และเพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของกระแสเงินสด
4) มูลค่ายุตธิ รรม
เครื่องมือทางการเงินรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินกูย้ มื จากธนาคาร และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ประมาณตามราคา
ตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินเนือ่ งจากรายการดังกล่าวจะได้รบั /จ่ายช�ำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสัน้
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - เผือ่ ขาย ถือตามราคาทีซ่ อื้ ขายกันในตลาด
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื จากธนาคาร และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ในตลาด

25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 และ 0.08:1 ตามล�ำดับ และ
บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 และ 0.10:1 ตามล�ำดับ

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค�้ำประกันบริษัทเพื่อค�้ำประกันสัญญาเช่าและสัญญาการให้
บริการบ�ำบัดกากเป็นจ�ำนวน 21.1 ล้านบาทและ 21.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ
2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค�้ำประกันบริษัทเพื่อค�้ำประกันการจัดท�ำสาธารณูปโภค โดยมี
เงินฝากประจ�ำของบริษทั เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันเป็นจ�ำนวน 0.8 ล้านบาท
3) ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ�ำนวน 15.6 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ

27. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มกี ารจัดประเภทใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การน�ำเสนอในงบการเงินปี 2556 ดังนี้

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2555
ตามทีร่ ายงานเดิม จัดประเภทใหม่ ตามทีร่ ายงานใหม่ ตามทีร่ ายงานเดิม จัดประเภทใหม่ ตามทีร่ ายงานใหม่
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนขายธุรกิจ
   อสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

50,630
5,525

(2,859)
2,859

47,771
8,384

29,123
5,488

(1,705)
1,705

27,418
7,193

THE AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE REPORT FOR THE YEAR 2013

To:

SHAREHOLDERS OF
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

The Audit Committee of General Environmental Conservation Public Company Limited comprised of 3
independent directors which are Mr. Angkhani Vorasaph holding the position as Chairman of the Audit Committee,
General Trairat Rungaratna and Air Vice Marshal Kosok Prakongsap holding the position as Member of Audit
Committee.
During the year 2013, there were changed in the Audit Committee which was in accordance to the Board of
Director Meeting resolution No. 7/2013. General Trairat Rungaratna was appointed as member of Audit Committee
in replacement of Mr. Suthisak Lohsawat as of 20 September 2013.
Each Audit Committee are qualified as being independent director and autdit committee member as
specified in the governance structure under the Company’s governance policies and is in line with the regulations of
The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand.
The Audit Committee is responsible for reviewing and ensuring that Company’s financial statements are
accurate, to review and ensure that internal control and internal audit are suitable and effective, to ensure that the
Company is abided by the Securities and Exchange laws or laws that are related to Company’s business, as well as to
consider, select, nominate and recommend Company auditors’ remuneration. The Audit committee is also
responsible for considering the disclosure of company’s information when there is any related transaction or any
transaction that may lead to conflict of interests and to ensure that they are accurate and complete. Moreover, the
Audit Committee will be taken any other actions that are assigned by the Board of Directors.
In 2013, the Audit Committee had arranged 7 meetings to review on serveral matters in order to have good
corporate governance. Which are
		
Meeting No. 1/2013 on 25 January 2013
		
Meeting No. 2/2013 on 20 February 2013
		
Meeting No. 3/2013 on 27 February 2013
		
Meeting No. 4/2013 on 15 May 2013
		
Meeting No. 5/2013 on 14 August 2013
		
Meeting No. 6/2013 on 13 November 2013
		
Meeting No. 7/2013 on 20 December 2013
The Executives attended every Audit Committee’s meeting to present informations , listen to opinions and
suggestions that are useful for management. The result of each meeting will be present to the Board of Directors to
acknowledge. In the previous year the Audit Committee had reviewed on several significant matters, which can be
summarize as follow;
• Review the accuracy, completeness and reliability of financial statements Review company’s and its
subsidiaries quarterly and annual financial statements before proposing to the Board of Directors.
AtwhichtheAuditCommittee’sandtheAuditors’opinionwasalignedthatthesaidfinancialstatement
had been compiled accurately on the significant matters and in accordance with the financial report
standard.
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•

Review the suitability and effectiveness of company’s internal control system and internal audit to
ensure that there is no conflict or violation of laws and government regulations. These also included
giving suggestion to management in order to operate concisely and to increase company operational
effectiveness from the previous year. The Audit committee had considered and entrust internal audit
firm, Quantum Point Consulting Company Limited perform internal audit and evaluate to the Audit
Committee these also includes giving suggestion so that the Company will always operate with
transparent and in line with good corporate governance.

•

Review to ensure that company practices according to the laws and government regulations. Company
hasabidedbytheSecuritiesandExchangelaws,theregulationsoftheStockExchangeofThailandand
any laws that are related to the business.

•

Select and nominate Company’s auditor and propose auditor’s remuneration. In 2013, Mr. Boonlert
KaewphanpurkofBPRAuditandAdvisoryCompanyLimitedwasappointedasCompany’sauditor.This
also includes considering the remuneration for the mentioned auditor which is to be submit to the
Board of Directors for approval in the general Shareholders’ meeting.

•

Review Company’s reports that were required to be disclosed in the Annual Report and Annual
Registration Statement (Form 56-1), in regard to the duties and responsibilities of the Audit
Committee. The said reports are report on disclosure of related transaction and the Audit Committee’s
Annual Report for the year 2013 which were presented at the shareholder’s meeting.

Overview summary, the Audit Committee believes that the Company’s financial statement report had been
compiled correctly according the the generally accepted accounting standard and had disclose correct and sufficient
information. There is no significant issues that is in conflict with the fact and accounting regulations. The Company
has effective, sufficient and suitable internal control and internal audit and no significant issues or defect was found.
The Company also has appropriate assets maintenance and practice according to the government laws and
regulation accurately, appropriately and resonably, which is in line with the real condition in performing business.
The reports were diclosed accurately, completely and reliably. These can build confidence that General
Environmental Conservation Public Company Limited will continuously maintain being the organization with good
corporate governance.
On behalf of the Audit Committee

(MR. ANGKHANI VORASAPH)
Chairman of the Audit Committee

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

TO

THE SHAREHOLDERS AND THE BOARD
OF DIRECTORS OF GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

I have audited the accompanying consolidated financial statements of General Environmental Conservation
Public Company Limited and its subsidiaries, which comprises the consolidated statement of financial position as at
December 31, 2013, the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity
and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information. I have also audited the financial statements of General Environmental Conservation Public Company Limited,
which comprises the statement of financial position as at December 31, 2013, and the related statements
of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
The Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determine is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
AUDITOR’S RESPONSIBILITY
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted
my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my
audit opinion.
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OPINION
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated
financial position as at December 31, 2013, and their consolidated financial performance and their cash flows for the
year then ended of General Environmental Conservation Public Company Limited and its subsidiaries and the financial
position as at December 31, 2013, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance
with Thai Financial Reporting Standards.
EMPHASIS OF MATTER
I draw attention to Note 5 to the financial statements regarding the transaction of land acquisitions
form related company for development real-estate project for sale. Such transaction is in criteria of related party
transaction. The managements is being in process to comply with the Notification of the Board of Governors of The
Stock of Thailand regarding “Disclosure of the and other acts of listed companies concerning the connected
transactions, 2003” and draw attention to Note 3 to the financial statements regarding the change in accounting
policy made due to adoption of Thai Accounting Standard 12 “Income Taxes” which is effective. My opinion is not
qualified in respect of this matter.

(MR. BOONLERT KAEWPHANPURK)
Independent Auditor
Registration No. 4165
BPR AUDIT AND ADVISORY CO., LTD.
Bangkok
February 28, 2014

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2013

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
		DECEMBER DECEMBER JANUARY DECEMBER DECEMBER JANUARY
		 31, 2013 31, 2012
1, 2012
31, 2013 31, 2012
1, 2012
NOTES		“RESTATED” “RESTATED”		“RESTATED” “RESTATED”
ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
6 151,263,078 41,619,128 59,873,780 91,896,297 27,831,688 48,187,524
Trade and other receivables
7 54,900,981 50,114,212 53,165,383 53,232,458 49,680,745 52,038,183
Real estate development costs
8 291,417,612 411,113,244 449,594,590 249,431,037 334,733,577 356,696,590
Supplies		 3,264,589
3,231,758
3,306,656
3,264,589
3,231,758
3,306,657
Total current assets		 500,846,260 506,078,342 565,940,409 397,824,381 415,477,768 460,228,954
NON - CURRENT ASSETS
Deposits at financial institution pledged
as collaterals		 755,733
904,735
904,735
755,733
904,735
904,735
Long - term investments - available for - sales
9 38,470,680 27,935,826 30,262,000 38,470,680 27,935,826 30,262,000
Investments in subsidiaries
10
295,102,890 325,102,889 325,102,889
Other receivable and long term loan to subsidiary		
7,374,524
Long - term loans to other company and
accrued interest income
11
27,147,495 37,679,774
Land and structures held for
future development
12 446,704,821 351,358,751 230,877,324 276,182,347 179,701,427 68,910,000
Investment property
13 10,155,001
Property, plant and equipment
14 160,429,661 163,004,409 183,450,221 159,594,145 161,686,920 149,363,322
Intangible assets
15
17
4,430
61,141
17
4,430
61,141
Deferred tax assets
3, 20
2,472,769
2,979,734
3,822,511
1,656,754
1,694,937
2,329,420
Other non - current assets
16
4,118,289 56,184,544 84,394,759
2,923,130 54,597,507 83,454,233
Total non - current assets		 663,106,971 629,519,924 571,452,465 774,685,696 751,628,671 667,762,264
TOTAL ASSETS		 1,163,953,231 1,135,598,266 1,137,392,874 1,172,510,077 1,167,106,439 1,127,991,218
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2013

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
		DECEMBER DECEMBER JANUARY DECEMBER DECEMBER JANUARY
		 31, 2013 31, 2012
1, 2012
31, 2013 31, 2012
1, 2012
NOTES		“RESTATED” “RESTATED”		“RESTATED” “RESTATED”
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Trade and other payables - other companies		
Trade and other payables - related parties 5
Short - term loans and accrued interest
- related parties
5
Current portion of long - term loans
17
Income tax payable		

36,760,736
466,331

43,003,925
404,326

38,537,775
385,483

34,349,779
720,791

41,336,517
404,326

36,406,225
385,483

549,547

1,128,586
476,787

20,288,548
-

549,547

22,762,942
476,787

Total current liabilities		 37,776,614

45,013,624

59,211,806

35,620,117

64,980,572

36,791,708

-

NON - CURRENT LIABILITIES
Employee benefit obligations
18
1,710,752
Other non - current liabilities
Accrued costs of landfills		 34,000,000
Accrued environmental protection fund		 2,382,100

1,662,065

3,481,403

876,812

874,846

3,481,403

34,000,000
2,382,100

34,000,000
6,382,099

34,000,000
2,382,100

34,000,000
2,382,100

34,000,000
6,382,099

Total non - current liabilities		 38,092,852

38,044,165

43,863,502

37,258,912

37,256,946

43,863,502

TOTAL LIABILITIES		 75,869,466

83,057,789 103,075,308

72,879,029 102,237,518

80,655,210

The accompanying notes are and integral parts of these financial statements.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2013

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
		DECEMBER DECEMBER JANUARY DECEMBER DECEMBER JANUARY
		 31, 2013 31, 2012
1, 2012
31, 2013 31, 2012
1, 2012
NOTES		“RESTATED” “RESTATED”		“RESTATED” “RESTATED”
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital- common shares, Baht 1 par value
Authorized share capital
- 900,000,000 shares, Baht 1 par value		 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
Issued and fully paid-up share capital
- 900,000,000 shares, Baht 1 par value		 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
Premium on share capital		 195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136
Retained earnings (Deficit)
- Appropriated for legal reserve
21
7,615,000
7,085,000
6,600,000
7,615,000
7,085,000
6,600,000
- Unappropriated		 29,765,240 19,126,806 (1,033,661) 41,312,803 31,455,530 11,985,061
Other component of shareholders’ equity		 (44,968,891) (69,343,745) (66,921,189) (44,968,891) (69,343,745) (66,921,189)
Total equity holders of the parent company		 1,088,083,485 1,052,540,197 1,034,317,286 1,099,631,048 1,064,868,921 1,047,336,008
Non - controlling interest		
280
280
280
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 		 1,088,083,765 1,052,540,477 1,034,317,566 1,099,631,048 1,064,868,921 1,047,336,008
TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS’ EQUITY		 1,163,953,231 1,135,598,266 1,137,392,874 1,172,510,077 1,167,106,439 1,127,991,218
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
		
2013
2012
2013
2012
NOTES		 “RESTATED”		“RESTATED”
REVENUES
Revenues from services - service business		
243,742,415
Revenues from sales - real estate development business		
185,287,488
Other income		
6,854,034
Total Revenues		435,883,937

219,275,753
72,238,823
15,709,615
307,224,191

243,742,415
140,228,684
5,726,506
389,697,605

219,275,753
46,662,887
9,209,167
275,147,807

EXPENSES
19
Costs of services - service business		
155,572,962
Costs of sales - real estate development business		
135,924,484
Selling expenses		
15,775,453
Admimistrative expenses		
68,080,735
Loss from impairment of investment in available - for - sale
20,000,000
Management benefit expenses		
16,880,043
Finance costs		
20,637
Total Expenses		412,254,314

146,947,756
47,770,453
8,384,308
51,901,343
15,954,649
1,616,153
272,574,662

155,572,961
98,835,062
13,086,896
65,198,570
20,000,000
14,710,550
311,403
367,715,442

146,947,755
27,418,459
7,192,941
46,388,703
13,183,786
264,926
241,396,570

PROFIT BEFORE INCOME TAX		23,629,623
Income tax expenses
20
(12,461,189)

34,649,529
(8,155,813)

21,982,163
(11,594,890)

33,751,237
(7,947,519)

PROFIT FOR THE YEAR		11,168,434

26,493,716

10,387,273

25,803,718

3,151,751
(2,422,556)

4,374,854

3,151,751
(2,422,556)

Other comprehensive income (loss)
- Actuarial gain from employee benefit plan		
- Change in fair value of available - for - sale securities
- Adjust change in fair value of available - for 		 sale securities to loss from impairment		

4,374,854
20,000,000

-

20,000,000

-

Total other comprehensive income (loss)		24,374,854

729,195

24,374,854

729,195

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR		 35,543,288

27,222,911

34,762,127

26,532,913

Profit for the year attributable to :
Equity holders of the parent company		
Non - controlling interest		
				

11,168,434
11,168,434

26,493,716
26,493,716

10,387,273
10,387,273

25,803,718
25,803,718

Total comprehensive income for the year attributable to :
Equity holders of the parent company		
Non - controlling interest		

35,543,288
-

27,222,911
-

34,762,127
-

26,532,913
-

				

35,543,288

27,222,911

34,762,127

26,532,913

Earnings per share for the year						
attributable to the equity holders of the parent
company (Baht)		0.012
0.029
0.012
0.029
The accompanying notes are and integral parts of these financial statements.
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195,672,136
195,672,136
195,672,136

Balance as at December 31, 2012		 900,000,000
Reclassification for presentation		
-

Balance as at December 31, 2012 as restated		 900,000,000
Legal reserve
21
Total comprehensive income (loss) for the year		
-

Balance as at December 31, 2013		 900,000,000

The accompanying notes are and integral parts of these financial statements.

-

-

7,615,000

7,085,000
530,000
-

7,085,000
-

6,600,000
485,000
-

6,600,000
-

195,672,136
-

195,672,136
-

Balance as at January 1, 2012 as restated		 900,000,000
Legal reserve
21
Dividends paid
21
Total comprehensive income (loss)
for the year as restated		
-

Balance as at January 1, 2012 as previous
reported		 900,000,000
Effect to the change in accounting policy
3
-

(69,343,745)
-

(2,422,556)

29,765,240

(44,968,891)

19,126,806 (69,343,745)
(530,000)
11,168,434 24,374,854

15,975,055
3,151,751

26,493,716

(1,033,661) (66,921,189)
(485,000)
(9,000,000)
-

(4,856,172) (66,921,189)
3,822,511
-

-

-

3,151,751
(3,151,751)

3,151,751

-

-

27,222,911

(44,968,891) 1,088,083,485

(69,343,745) 1,052,540,197
24,374,854
35,543,288

(66,191,994) 1,052,540,197
(3,151,751)
-

729,195

(66,921,189) 1,034,317,286
(9,000,000)

(66,921,189) 1,030,494,775
3,822,511

280

280
-

280
-

-

280
-

280

1,088,083,765

1,052,540,477
35,543,288

1,052,540,477
-

27,222,911

1,034,317,566
(9,000,000)

1,030,494,775
3,822,791

TOTAL EQUITY
ATTRIBUTABLE		
TO OWNERS OF
NON TOTAL
THE PARENT CONTROLLING SHAREHOLDERS’
COMPANY
INTEREST
EQUITY

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SHAREHOLDER’S EQUITY OF THE PARENT COMPANY
OTHER COMPONENT OF SHAREHOLDERS’ EQUITY
OTHER COMPREHENSIVE
					
INCOME (LOSS)
				
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) UNREALIZED
						
GAIN (LOSS) 		
TOTAL OTHER
						
FROM
ACTUARIAL COMPONENTS
		 ISSUED AND		
APPROPRIATED UNAPPROP- AVAILABLE - GAIN FROM
OF
		 FULLY PAID-UP PREMIUM ON
FOR
RIATED
FOR - SALE
EMPLOYEE SHAREHOLDERS’
NOTES SHARE CAPITAL SHARE CAPITAL LEGAL RESERVE (DEFICIT) INVESTMENTS BENEFIT PLAN
EQUITY
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195,672,136
-

Balance as at December 31, 2012		900,000,000
Reclassification for presentation		
-

900,000,000

7,615,000

-

195,672,136

7,085,000
530,000

195,672,136
-

The accompanying notes are and integral parts of these financial statements.

Balance as at December 31, 2013		

Balance as at December 31, 2012
as restated		900,000,000
Legal reserve
21
Total comprehensive income (loss)
for the year		
-

-

7,085,000
-

6,600,000
485,000
-

6,600,000
-

195,672,136
-

195,672,136
-

Balance as at January 1, 2012
as restated		900,000,000
Legal reserve
21
Dividends paid
21
Total comprehensive income (loss)
for the year as restated		
-

Balance as at January 1, 2012
as previous reported		900,000,000
Effect to the change in accounting policy
3
-

41,312,803

10,387,273

31,455,530
(530,000)

28,303,779
3,151,751

25,803,718

11,985,061
(485,000)
(9,000,000)

9,655,641
2,329,420

(44,968,891)

24,374,854

(69,343,745)
-

(69,343,745)
-

(2,422,556)

(66,921,189)
-

(66,921,189)
-

				
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) UNREALIZED GAIN
						
(LOSS) FROM
		 ISSUED AND				
AVAILABLE 		 FULLY PAID-UP
PREMIUM ON APPROPRIATED FOR UNAPPROPRIATED
FOR - SALE
NOTES SHARE CAPITAL
SHARE CAPITAL
LEGAL RESERVE
(DEFICIT)
INVESTMENTS

-

-

-

3,151,751
(3,151,751)

3,151,751

-

-

ACTUARIAL
GAIN FROM
EMPLOYEE
BENEFIT PLAN

(44,968,891)

24,374,854

(69,343,745)
-

(66,191,994)
(3,151,751)

729,195

(66,921,189)
-

(66,921,189)
-

TOTAL OTHER
COMPONENTS OF
SHAREHOLDERS’
EQUITY

IN BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
OTHER COMPONENT OF SHAREHOLDERS’ EQUITY
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

1,099,631,048

34,762,127

1,064,868,921
-

1,064,868,921
-

26,532,913

1,047,336,008
(9,000,000)

1,045,006,588
2,329,420

TOTAL
SHAREHOLDERS’
EQUITY

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (Continued)

ANNUAL REPORT 2013

147

STATEMENT OF CASH FLOWS
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
NOTES
2013
2012
2013
2012
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before income tax		
23,629,623
Adjustments for
Depreciation and amortization		
24,382,784
Written-off fixed assets		
5,023
Interest income		
(1,038,676)
Dividend income		(114,036)
Finance costs		
20,637
Gain from fixed assets sold		
Loss from impairment of investment in available for - sales		
20,000,000
Doubtful accounts (Reverse )		
912,510
Loss from unclaim witholding tax		
10,524,811
Employee benefit obligations		
34,450

34,649,529

21,982,163

33,751,237

30,552,313
7,350
(732,077)
(595,614)
1,552,086
(6,731,189)

23,900,811
5,023
(936,617)
(114,036)
311,403
-

29,369,359
7,350
(939,760)
(595,614)
230,712
(419,702)

(319,381)
1,332,413

20,000,000
912,510
10,230,776
1,211

(319,381)
799,653

Profit from operating activities before change
in operating assets and liabilities		
78,357,126
Decrease (Increase) in operating assets
Trade and other receivables		
(5,748,991)
Real estate development cost		
119,695,632
Supplies		(32,831)
Other current assets		
Other non - current assets		
127,195
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade and other accounts payables		
(6,181,184)
Accrued environmental protection fund		
-

59,715,430

76,293,244

61,883,854

3,414,525
38,481,346
74,898
2,058,500
-

(4,397,787)
85,302,540
(32,831)
(27,225)
-

2,675,955
21,963,013
74,898
2,058,500
-

5,761,623
(4,000,000)

(6,924,732)
-

4,949,135
(4,000,000)

Cash generated from operations		186,216,947
Interest paid		
(6,400)
Income tax paid		
(11,938,040)
Withholding tax refund		
40,329,647

105,506,322
(2,828,716)
(7,482,761)
-

150,213,209
(541,360)
(11,483,947)
40,329,647

89,605,355
(6,836,248)
-

Net Cash Provided by Operating Activities		214,602,154

95,194,845

178,517,549

82,769,107
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STATEMENT OF CASH FLOWS (Continued)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

IN BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
NOTES
2013
2012
2013
2012
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Decrease in deposit at financial institution
pledged as collateral		
149,002
Cash received from other receivable and
long-term loans to subsidiary		
Proceeds from sales of fixed assets		
Cash paid for purchases of land and structures held
for future development		
(101,346,070)
Cash paid for acquisitions of property, plant and equipment
(20,667,468)
Cash paid for purchases of long-term investments
in available - for - sales		
(6,160,000)
Cash received from long term loan to other company		
19,500,000
Cash received from decrease in share capital of subsidiary
Cash paid for investment property		
(4,155,001)
Interest received		
8,735,883
Dividend received		
114,036
Net Cash Used in Investing Activities		(103,829,618)

-

149,002

-

40,000,000

-

7,000,000
560,748

(100,481,427)
(36,527,724)

(96,480,920)
(20,667,468)

(90,791,427)
(34,986,415)

(96,382)
10,532,280
688,104
595,614
(85,289,535)

(6,160,000)
30,000,000
870,181
114,036
(92,175,169)

(96,382)
1,315,148
595,614
(116,402,714)

(19,159,962)
(9,000,000)
(28,159,962)

(22,277,771)
(22,277,771)

22,277,771
(9,000,000)
13,277,771

41,619,128

(18,254,652)
59,873,780

64,064,609
27,831,688

(20,355,836)
48,187,524

151,263,078

41,619,128

91,896,297

27,831,688

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase (Decrease) in short-term loan
from related companies		
Repayments of long-term loan		
(1,128,586)
Dividend paid		
Net Cash Used in Financing Activities		 (1,128,586)

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS		109,643,950
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year		

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR		
Supplemental Disclosure of Cash Flow Information
Non - cash transactions

For the year ended December 31, 2013
		 1. In the seperate financial statements, the Company reversed unrealized losses from available - for - sale investment of Baht 4.4 million.
For the year ended December 31, 2012
		 1. In the seperate financial statements, the Company recognized unrealized losses from available - for - sale investment of Baht 2.4 million.
		 2. In the consolidated financial statements and the seperate financial statements, the Company and its subsidiaries recognized actuarial gain
			 from employee benefit plan of Baht 3.2 million.
The accompanying notes are and integral parts of these financial statements.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
DECEMBER 31, 2013

The financial statements were authorized for issue by the directors on February 28, 2014.

1. GENERAL INFORMATION
General Environmental Conservation Public Company Limited (“the Company”) was incorporated in Thailand and
Presently, the Company’s offices located at the following addresses:
Head office
: 447 Bondstreet Rd., Bangpood, Parkkred, Nonthaburi
Industrial Waste Facility at
: 68/39 Moo 3 Samaedam Rd., Bangkhuntien, Bangkok
Samaedam Center
Industrial Waste Facility at
: 5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Hauypong, Muang Rayong, Rayong
Map Ta Phut Center
The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in 1997.
The Company and its subsidiaries operate on Thailand and principally activity are the treatment of industrial waste
and unavoidable by - products of manufacturing processes and real estate business.
The consolidated financial statements as at December 31, 2013 and 2012, include the accounts of the Company and
its subsidiaries which the Company has controlling power or directly and indirectly holdings on those subsidiaries as follows :
				
			
IN THOUSAND BAHT
			
NAME OF COMPANIES

TYPE OF BUSINESS

Asia Patana Land Co., Ltd.
Buy, sale, and
		
land development
Industrial Waste
Industrial waste treatment
Management (Asia) Co., Ltd. 		

PAID-UP SHARE CAPITAL

PERCENTAGE OF
DIRECT AND INDIRECT
HOLDINGS (%)

2013

2012

2013

2012

170,000

200,000

99.99

99.99

200,000

200,000

99.99

99.99

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION
The financial statements issued for Thai reporting purposed are prepared in the Thai language. This English
translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language.
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) and guidelines
promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”), applicable rules and regulations of the Thai Securities and
Exchange Commission.
The financial statements have been prepared on historical cost basic except for as discussed in accounting policy.
The financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.
All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest
thousand otherwise stated.
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3. APPLICATION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS
The Federation of Accounting Professions issued the accounting standards, financial reporting standard, accounting
standard interpretations and accounting treatment guidance that are effective as follows:
a) Effective for the period beginning on or after January 1, 2013
		 Accounting standards :
			 TAS 12
Income Taxes
			 TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
			 TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
		 Financial Reporting Standard :
			 TFRS 8
Operating Segments
		 Accounting Standard Interpretations :
			 TSIC 10
Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities
			 TSIC 21
Income Taxes-Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
			 TSIC 25
Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
The Company and its subsidiaries made the change its significant accounting policies, as a result of the adoption of
TAS 12 Income Taxes which is effective. The cumulative effect of the change in the accounting policies which has been separately
presented in the statements of changes in shareholders’ equity.
The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income
are summarized below:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER
DECEMBER
JANUARY
DECEMBER
DECEMBER
JANUARY
31, 2013
31, 2012
1, 2012
31, 2013
31, 2012
1, 2012
THE STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION :
Increase in deferred
tax assets
Increase in unappropriated
retained earnings

2,473

2,980

3,823

1,657

1,695

2,329

2,473

2,980

3,823

1,657

1,695

2,329

IN THOUSAND BAHT
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
2012
2013
2012
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME :
Decrease in income tax expenses		
Increase in earnings per share (Baht)		

(507)
0.0006

(843)
0.0009

(38)
0.0000

(634)
0.0007

b) New accounting standards issued not yet effective
		 During the year, the Federation of Accounting Professions has issued notifications, already published in the Royal
Gazette, mandating the use of accounting standards, financial reporting standards, accounting standard interpretations
and financial reporting standard interpretations as follows:

				

EFFECTIVE DATE

Accounting Standards :
TAS 1 (Revised 2012)
Presentation of Financial Statements
January 1, 2014
TAS 7 (Revised 2012)
Statement of Cash Flows
January 1, 2014
TAS 12 (Revised 2012) Income Taxes
January 1, 2014
TAS 17 (Revised 2012) Leases
January 1, 2014
TAS 18 (Revised 2012) Revenues
January 1, 2014
TAS 19 (Revised 2012) Employee Benefits
January 1, 2014
TAS 21 (Revised 2012) The Effect of changes in Foreign Exchange Rate
January 1, 2014
TAS 24 (Revised 2012) Related Party Disclosures
January 1, 2014
TAS 28 (Revised 2012) Investment in Associates
January 1, 2014
TAS 31 (Revised 2012) Interests In Joint Ventures
January 1, 2014
TAS 34 (Revised 2012) Interim Financial Reporting
January 1, 2014
TAS 36 (Revised 2012) Impairment of Assets
January 1, 2014
TAS 38 (Revised 2012) Intangible Assets
January 1, 2014
Financial Reporting Standards :
TFRS 2 (Revised 2012)
Share-Based Payment
January 1, 2014
TFRS 3 (Revised 2012)
Business Combinations
January 1, 2014
TFRS 4
Insurance Contracts
January 1, 2016
TFRS 5 (Revised 2012)
Non-Current Assets Held for Sale and
January 1, 2014
				
Discontinued Operations
TRFS 8 (Revised 2012)
Operating Segments
January 1, 2014
Accounting Standard Interpretations :
TSIC 15
Operating Leases-Incentives
January 1, 2014
TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving
January 1, 2014
				
the Legal Form of a Lease
TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
January 1, 2014
TSIC 32
Intangible Assets-Web Site Costs
January 1, 2014
Financial Reporting Standard Interpretations :
TFRIC 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration
January 1, 2014
				
and Similar Liabilities
TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
January 1, 2014
TFRIC 5
Rights to Interests arising from Decommissioning,
January 1, 2014
				
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under
January 1, 2014
				
TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
January 1, 2014
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
January 1, 2014
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes
January 1, 2014
TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
January 1, 2014
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers
January 1, 2014
The management of the Company and its subsidiaries has assessed the effect of the above accounting standards,
financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations and
believes that these accounting standards will not have any significant impact on the financial statements for the year when
they are initially applied.

152
รายงานประจํ า ปี 2556

ANNUAL REPORT 2013

153
4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
BASIS OF CONSOLIDATION
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries
Significant intercompany transactions between the Company and its subsidiaries included in the consolidated
financial statements have been eliminated.
SUBSIDIARIES
Subsidiaries is a company controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, directly
or indirectly, to govern the financial and operating policies of a company so as to obtain benefits from its activities. The
financial statements of subsidiaries is included in the consolidated financial statements from the date that control commences
until the date that control ceases.
CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cheque in-transit, deposits at financial institutions and fixed
deposit and current investment with a maturity period not over 3 months since it is acquired, except for cash at bank held
as collateral.
TRADE ACCOUNT RECEIVABLES AND OTHER RECEIVABLES
Trade account receivables and other receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful
accounts. The allowance for doubtful accounts is an estimate of those amounts which may prove to be uncollectible based
on a review of the current status of the existing receivables. Bad debts are written off when incurred.
REAL ESTATE DEVELOPMENT COST
Real estate development cost which include costs of land, land development costs, construction costs, borrowing
costs and related expenses of real estate project, is stated at the lower of cost or net realizable value.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to
make the sales.
SUPPLIES
Supplies are stated at the lower of cost (moving-average method) or net realizable value.
INVESTMENTS
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost
method less allowance for impairment losses (if any).
INVESTMENTS IN EQUITY SECURITIES
Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at fair value, with any
resultant gain or loss recognized in the statement of comprehensive income.
Marketable equity securities other than those securities held for trading or intended to be held to maturity, are
classified as being available-for-sale and are stated at fair value, with any resultant gain or loss being recognized directly in
equity. Impairment losses are recognized in the statement of comprehensive income.
DISPOSAL OF INVESTMENTS
On disposal of investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with
the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognized in the statement of comprehensive income.
If the Company and its subsidiaries dispose of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the
part sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment.
LAND AND STRUCTURES HELD FOR FUTURE DEVELOPMENT
Land and structures held for future development are stated at cost less allowance for impairment losses (if any).
INVESTMENT PROPERTIES
Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or for both, but not
for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes.
Investment properties comprised land and construction in progress, which is stated at cost less allowance for
impairment losses (if any).

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND DEPRECIATION
OWNED ASSETS
Land is stated at cost less allowance for impairment losses (if any).
Buildings and building improvements are stated at cost net of accumulated depreciation and impairment loss (if any).
Machinery and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and allowance for impairment losses
(if any). 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 statement of comprehensive income.
Construction-in-progress represents plant and assets 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
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Transportation
Trucks and chassis
Containers

Period of leasehold right (10, 14, 25 and 30)
20 and 25
5, 10, 15 and 20
5
5
5
5 and 10

Costs of landfills are amortized by the proportion of quantities of buried wastes to the waste capacity of each landfill.
INTANGIBLE ASSETS
Intangible assets that are acquired by the Company, which have definite useful lives, are stated at cost less
accumulated amortization and allowance for impairment losses (if any).
AMORTIZATION
Amortization is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis from the date that
intangible assets are available for use over the estimated economic useful lives of the assets. The estimated economic useful
lives are as follows:
Computer software
3 and 5 Years
BORROWING COSTS
Borrowing costs are recognized as expenses in the period when incurred except the borrowing costs that are
directly attributable to the acquisition, construction or production of asset as part of the cost of that asset. The capitalization
of borrowing costs is ceased when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale are
complete. The Company shall suspend capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active
development of asset.
IMPAIRMENT OF ASSETS
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each statements of financial position date to determine
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.
Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment
annually and as and when indicators of impairment are identified.
An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds
its recoverable amount. The impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income.
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CALCULATION OF RECOVERABLE AMOUNT
The recoverable amount of the non-financial assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use.
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate
that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that
does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the
cash-generating unit to which the asset belongs.
REVERSALS OF IMPAIRMENT
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount
that would have been determined, net of depreciation or amortization, as if no impairment loss had been recognized.

TRADE ACCOUNT PAYABLES AND OTHER PAYABLES
Trade account payables and other payables are stated at cost.
PROVISIONS
A provision is recognized in the statements of financial position when the Company and its subsidiaries 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.
EMPLOYEE BENEFIT
SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognized as expenses when incurred.
POST - EMPLOYMENT BENEFITS
The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments they must make to
employees upon retirement under labor law and other employee benefit plans. The Company treats these severance
payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plans and other long-term employee benefit plans is determined by a
professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method on a regular
basis. The projected unit credit method considers each period of service as giving rise to an additional unit of benefit
entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Past service costs are recognized on a
straight-line basis over the average period until the amended benefits become vested.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits and other long-term employee benefits arising
from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are changed or credited to equity in other comprehensive
income in the period in which they arise. The defined benefit obligations are measured at the present value of estimated
future cash flows using a discount rate that is similar to the interest rate on government bond.
INCOME AND EXPENSE RECOGNITION
SERVICES INCOME AND COSTS OF SERVICES
Services income and costs of services are recognized as income and expenses upon service are rendered.
SALES AND COST OF REAL ESTATE
Sales of real estate 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 Company recognizes cost of sale of real estate by allocation of the total estimated costs and the incurred cost on
the basis of the sales area.

INTEREST AND DIVIDEND INCOME
Interest income is recognized in the statement of comprehensive income as it accrues. Dividend income is recognized
in the statement of comprehensive income on the date the Company and its subsidiaries’s right to receive payments is
established which in the case of quoted securities is usually the ex-dividend date.

EXPENSES
OPERATING LEASES
Payments made under operating leases are recognized in the statement of comprehensive income on a straight line
basis over the term of the lease.
FINANCIAL LEASES
The Company and its subsidiaries 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.
INCOME TAX
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
CURRENT TAX
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities,
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
DEFERRED TAX
Deferred tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts at the end of each reporting period. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been
enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax
asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they
recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it
is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses
carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of deferred tax
assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the
deferred tax asset to be utilised.
The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that
are recorded directly to shareholders’ equity.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets
against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the
same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the
balances on a net basis.
EARNINGS PER SHARE
Earnings per share is calculated by dividing the profit for the year (exclude other comprehensive income) by the
weighted average number of common shares outstanding during the year. (900,000,000 shares)
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SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management
to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates
affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant judgments and estimates are as follows:
LEASES
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required
to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking
into consideration terms and conditions of the arrangement.
ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based
upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
IMPAIRMENT OF INVESTMENTS
The Company and its subsidiaries treat investments as impaired when there has been a significant or prolonged
decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of
what is “significant” or “prolonged” requires judgment of the management.
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT / INVESTMENT PROPERTY
In determining depreciation of plant and equipment / investment property, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment / investment property and to review estimate useful
lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment / investment property for
impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable
amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses
relating to the assets subject to the review.
POST-EMPLOYMENT BENEFITS UNDER DEFINED BENEFIT PLANS
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
DEFERRED TAX ASSETS
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is
probable that taxable profit will be available against which can be utilised. Significant management judgment is required to
determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future
taxable profits.

5. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
A portion of the Company’s assets, liabilities, revenues, costs and expenses arose from transactions with related
companies. Related parties are those parties controlled by the Company, directly or indirectly or significant influence, to govern
the financial and operating policies of the Company.

Types of relationship of related companies are as follows:
THE COMPANY’S NAME
The Department of Industrial Works
Industrial Estate Authority of Thailand
Pattra House and Property
Public Company Limited
Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia)
Co., Ltd.
Mr. Itthirit Viphusiri

TYPE OF BUSINESS

TYPE OF RELATIONSHIP

The Government enterprise
The Government enterprise
Buy and rental real estate

Shareholders & Co directors
Shareholders & Co directors
Shareholders & Co directors

Buy, sale, and land or
real estate development
Industrial waste treatment

Subsidiary

-

Director

Subsidiary

Pricing policies for each transaction are described as follows:
TRANSACTIONS

PRICING POLICIES

Interest income		
Rental and royalty fee		
Other expenses		
Interest expense		
Purchase of land		
		

Mutual agreement/Contract price
Market price
Contract price
Mutual agreement/Contract price
Price reference with appraisal value by
an independent appraiser

Significant revenues and expenses derived from transactions with related parties for the years ended December 31,
2013 and 2012 are summarized as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

-

-

-

722

RENTAL AND ROYALTY FEE
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works

5,308
4,828

5,313
4,680

5,308
4,828

5,313
4,680

OTHER EXPENSES
Industrial Estate Authority of Thailand

1,653

1,641

1,653

1,641

-

311

-

INTEREST INCOME
Asia Patana Land Co., Ltd.

FINANCE COSTS
Asia Pattana Land Co., Ltd.
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The balances of receivables from and payables to related parties as of December 31, 2013 and 2012 are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
PURCHASE OF LAND
Pattra House and Property PCL.
ADVANCE PAYMENT
Mr. Itthirit Viphusiri
PREPAID RENT
Industrial Estate Authority of Thailand
DEPOSIT FOR RENT
Industrial Estate Authority of Thailand
TRADE AND OTHER PAYABLES
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Asia Patana Land Co., Ltd.
Total
ACCRUED INTEREST EXPENSES
Asia Patana Land Co., Ltd.
LOANS FROM SUBSIDIARY
Asia Patana Land Co., Ltd.
(Interest Rate 6.0 % p.a.)
Total

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

91,534

-

91,534

1,000

-

-

-

1,968

1,973

1,968

1,973

24

24

24

24

42
424
466

42
362
404

42
424
255
721

42
362
404

-

-

-

485

-

-

-

22,278
22,763

-

The significant movements of Loans from related party during the years 2013 and 2012 are as follows:

		
		
LOANS FROM SUBSIDIARY
Asia Patana Land Co., Ltd.

IN THOUSAND BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
JANUARY			
1, 2013
INCREASE
DECREASE
22,278

-

(22,278)

DECEMBER
31, 2013
-

IN THOUSAND BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
		
		
LOANS FROM SUBSIDIARY
Asia Patana Land Co., Ltd.

JANUARY			
1, 2012
INCREASE
DECREASE
-

22,278

-

DECEMBER
31, 2012
22,278

According of the minute of Board of Directors’ meeting No. 10/2013, dated December 20, 2013, the Board of directors
has a resolution to purchase 2 plots of land amount of Baht 91.53 million from Pattra House and Property Public Company
Limited, a related company for development for resident and/or commercial buildings for sale. The land acquisition transaction
is in criteria of related party transaction. The Management is being in process to comply with the Notification of the Board of
Governors of The Stock Exchange of Thailand regarding “Disclosure of information and other acts of listed companies concerning
the connected transaction, B.E. 2547”.
In addition, the Company entered into significant contracts with related parties as follows:
a) Rental and exclusive right agreement (Note 23 (1))
b) Land lease agreement (Note 23 (2))

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

			 2013

2012

2013

2012

Cash
Current deposits and saving deposits
Fixed deposit
Total

500
41,030
89
41,619

500
91,126
270
91,896

500
27,243
89
27,832

500
150,493
270
151,263

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

			 2013

2012

2013

2012

Trade receivables - Billed receivables
Trade receivables - Unbilled receivables
Trade receivables - real estate
Prepaid rental to related party
Prepaid rental
Advance payments
Other receivables
Total
Less allowance for doubtful accounts
Net

37,762
13,293
103
1,973
1,567
1,737
173
56,608
(6,494)
50,114

40,840
12,085
103
1,968
2,104
2,479
1,060
60,639
(7,407)
53,232

37,762
13,293
103
1,973
1,567
1,349
128
56,175
(6,494)
49,681
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1,968
2,142
3,689
1,481
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(7,407)
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As at December 31, 2013 and 2012, the trade receivables are classified by aging as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
BILLED RECEIVABLES
Trade receivables - service
Current
Overdue
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over 12 months
		

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

23,046

19,405

23,046

19,405

10,736
177
284
6,597
40,840

12,025
197
28
6,107
37,762

10,736
177
284
6,597
40,840

12,025
197
28
6,107
37,762

Trade receivables - real estate
Current
Overdue
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over 12 months
		
Total
Less allowance for doubtful accounts
Net

-

-

-

-

103
103
40,943
(7,407)
33,536

103
103
37,865
(6,494)
31,371

103
103
40,943
(7,407)
33,536

103
103
37,865
(6,494)
31,371

UNBILLED RECEIVABLES
Trade receivables - service

12,085

13,293

12,085

13,293

8. REAL ESTATE DEVELOPMENT COST
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
Townhouses for sales
Commercial building for sales
Commercial buildings purchase for sales
Condominium for sales
Condominium units purchase for sales
Total		
Less allowance for decline in value of
		 real estate development cost
Net		

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

8,386
14,067
2,200
250,524
30,241
305,418

14,811
24,370
2,200
353,491
30,241
425,113

8,386
17,312
209,373
28,360
263,431

14,811
27,616
277,947
28,360
348,734

(14,000)
291,418

(14,000)
411,113

(14,000)
249,431

(14,000)
334,734

As at December 31, 2012, the Company and its subsidiary mortgaged its plots of land and constructions for sale and
land and structure held for future development in totaling of Baht 75.5 million, as collateral for loan from a local bank in credit
facilities totaling of Baht 216.3 million. As at December 31, 2013, the Company has already released such mortgaged of land
and constructions.

9. LONG - TERM INVESTMENTS - AVAILABLE - FOR - SALES
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
			
			
Available-for-sale securities :
Investment in marketable equity securities
Purchases during the year
Sales during the year
Loss from impairment recognized in statements of
comprehensive income
Unrealized loss recognized in shareholders’ equity
Net

2013

2012

COST

FAIR VALUE

COST

FAIR VALUE

97,280
6,160
-

38,471
-

97,183
96
-

27,936
-

(20,000)
(44,969)
38,471

38,471

(69,343)
27,936

27,936

10. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
IN THOUSAND BAHT
PERCENTAGE OF HOLDINGS
2013

2012

PAID - UP SHARE CAPITAL
2013

2012

INVESTMENT
2013

Asia Patana Land
Co., Ltd.*
99.99
99.99
170,000
200,000
170,000
Industrial Waste
Management (Asia)
Co., Ltd.
99.99
99.99
200,000
200,000
200,000
Total
370,000
400,000
Less Impairment loss
on investments					
(74,897)
Net						
295,103

2012

200,000
200,000
(74,897)
325,103

* At the Board of Directors’ Meeting of subsidiary held on October 26, 2012, the directors have resolved to decrease
its authorized share capital from Baht 200 million (divided into million 20 shares at Baht 10 par value) to Baht 170 million
(divided into million 17 shares at Baht 10 par value). This decrease in authorized share capital is registered with the Department
of Business Development, Ministry of Commerce on March 29, 2013.
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11. LONG - TERM LOANS TO OTHER COMPANY AND ACCRUED INTEREST
On June 30, 2009, a subsidiary has a loan to General Logistics Co., Ltd. (former as a subsidiary) of Baht 32.5 million.
This loan is for 4 years due on June 30, 2013, bears interest at 6% p.a. Currently, the subsidiary has received loans and accrued
interest income for the full amount.

12. LAND AND STRUCTURES HELD FOR FUTURE DEVELOPMENT
IN THOUSAND BAHT
		
DESCRIPTION

AREA (RAI)

Land
- Chaengwatthana
1-2-87
- Pakkret - Chaengwatthana
10-1-65.5
- Pathumthani
39-2-75
- Bangbuathong
3-1-49
- Nonthaburi
0-2-00
- Pathumthani
1-2-46
- Nonthaburi
0-1-86.6
- Sam Khok Pathumthani
5-3-8
- Nonthaburi
2 - 0 - 97
- Ban Chang Pathumthani
0-3-82
Other related cost		
				
Land and structures
- Kaomaikeaw Project,
Chonburi
524-1-05
Other related cost		
				
Total		
Less impairment loss on land and structures held
for future development		
Net				

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
2013

2012

2013

2012

68,910
111,433
40,000
10,405
9,690
3,732
64,946
27,161
3,438
392
340,107

68,910
110,791
40,000
10,405
6,000
9,690
245,796

68,910
111,433
3,732
64,946
27,161
276,182

68,910
110,791
179,701

154,404
4,094
158,498
498,605

154,404
3,058
157,462
403,258

276,182

179,701

(51,900)
446,705

(51,900)
351,358

276,182

179,701

A parcel of the Company’s land held for future development which has not yet planned for development. Therefore, the
land has been rented to other party for a period of 1 year from December 1, 2012 to December 31, 2013 with the annual rental
fee of Baht 1.3 million.

13. INVESTMENT PROPERTY
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
		CONSTRUCTION
LAND
IN PROGRESS

TOTAL

Cost
Balance as at January 1, 2012
Acquisitions
Disposal
Balance as at December 31, 2012
Transferred land held for developments
Increase
Disposal
Balance as at December 31, 2013

6,000
4,155
10,155
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6,000
6,000

4,155
4,155

165,621
3,044
17,140
185,805
13,785
199,590

COST
Balance as at January 1, 2012
Acquisitions
Disposal/written-off
Transfers in/(out)
Balance as at December 31, 2012
Acquisitions
Disposal/written-off
Transfers in/(out)
Balance as at December 31, 2013

21,578
(12,578)
9,000
9,000

IMPROVEMENTS
FOR RENTAL
LAND

			
			
		
LAND
			

14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

119,303
(20,072)
99,231
99,231

292,918
388
(3,912)
289,394
420
(17)
289,797

BUILDINGS		
AND
MACHINERY
IMPROVEAND
MENTS
EQUIPMENT
50,436
422
(16,216)
34,642
84
(17)
34,709

13,850
3,191
(2,527)
14,514
4,900
19,414

FURNITURE
FIXTURES		
AND OFFICE		
EQUIPMENT VEHICLES
1,238
1,238
4,637
5,875

38,173
38,173
38,173

2,175
29,623
(17,140)
14,658
10,688
(13,785)
11,561

TRUCKS		 CONSTRUCAND		
TION
CHASSIS CONTAINERS IN PROGRESS

IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

705,292
36,668
(55,305)
686,655
20,729
(34)
707,350

TOTAL
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9,000
9,000

68,294
71,893

40,855
37,069

55,252
3,795
(671)
58,376
3,786
62,162
22,116
16,438

262,010
9,180
(3,912)
267,278
6,093
(12)
273,359

BUILDINGS		
AND
MACHINERY
IMPROVEAND
MENTS
EQUIPMENT

592
229

46,802
1,470
(14,222)
34,050
447
(17)
34,480
5,069
7,977

9,953
1,848
(2,356)
9,445
1,992
11,437

FURNITURE
FIXTURES		
AND OFFICE		
EQUIPMENT VEHICLES

250
4,568

898
90
988
319
1,307

2,170
1,695

35,354
649
36,003
475
36,478

14,658
11,561

-

TRUCKS		 CONSTRUCAND		
TION
CHASSIS CONTAINERS IN PROGRESS

IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

163,004
160,430

521,842
22,970
(21,161)
523,651
23,298
(29)
546,920

TOTAL

DEPRECIATIONS INCLUDED IN THE STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS
2012										
22,970
2013										
23,298

NET BOOK VALUE
December 31, 2012
December 31, 2013

111,573
5,938
117,511
10,186
127,697

ACCUMULATED DEPRECIATION
Balance as at January 1, 2012
Depreciation for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2012
Depreciation for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2013
-

IMPROVEMENTS
FOR RENTAL
LAND

			
			
		
LAND
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165,621
3,045
17,140
185,806
13,785
199,591

COST
Balance as at January 1, 2012
Acquisitions
Disposal/written-off
Transfers in/(out)
Balance as at December 31, 2012
Acquisitions
Disposal/written-off
Transfers in/(out)
Balance as at December 31, 2013

9,000
9,000
9,000

IMPROVEMENTS
FOR RENTAL
LAND

			
			
		
LAND
			
99,231
99,231
99,231

292,918
387
(3,912)
289,393
420
(17)
289,796

BUILDINGS		
AND
MACHINERY
IMPROVEAND
MENTS
EQUIPMENT
47,797
180
(13,731)
34,246
84
(17)
34,313

12,410
1,751
(1,289)
12,872
4,900
17,772

FURNITURE
FIXTURES		
AND OFFICE		
EQUIPMENT VEHICLES
1,238
1,238
4,637
5,875

38,173
38,173
38,173

2,175
29,623
(17,140)
14,658
10,688
(13,785)
11,561

TRUCKS		 CONSTRUCAND		
TION
CHASSIS CONTAINERS IN PROGRESS

IN THOUSAND BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

668,563
34,986
(18,932)
684,617
20,729
(34)
705,312

TOTAL
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9,000
9,000

68,295
71,894

40,855
37,069

54,581
3,795
58,376
3,786
62,162
22,115
16,437

262,010
9,180
(3,912)
267,278
6,093
(12)
273,359

BUILDINGS		
AND
MACHINERY
IMPROVEAND
MENTS
EQUIPMENT

592
229

46,270
1,108
(13,724)
33,654
447
(17)
34,084
3,752
7,141

8,514
1,754
(1,148)
9,120
1,511
10,631

FURNITURE
FIXTURES		
AND OFFICE		
EQUIPMENT VEHICLES

249
4,567

898
91
989
319
1,308

2,171
1,696

35,354
648
36,002
475
36,477

14,658
11,561

-

TRUCKS		 CONSTRUCAND		
TION
CHASSIS CONTAINERS IN PROGRESS

IN THOUSAND BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

161,687
159,594

519,200
22,514
(18,784)
522,930
22,817
(29)
545,718

TOTAL

DEPRECIATIONS INCLUDED IN THE STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS
2012										 22,514
2013										 22,817

NET BOOK VALUE
December 31, 2012
December 31, 2013

111,573
5,938
117,511
10,186
127,697

ACCUMULATED DEPRECIATION
Balance as at January 1, 2012
Depreciation for the year
Disposal/written-off
Transfer in /(out)
Balance as at December 31, 2012
Depreciation for the year
Disposal/written-off
Transfer in /(out)
Balance as at December 31, 2013
-

IMPROVEMENTS
FOR RENTAL
LAND

			
			
		
LAND
			

168

ANNUAL REPORT 2013

169
As at December 31, 2013 and 2012, the Company’s buildings 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 25 million and 45 million, respectively. The net carrying value of such amounted to approximately Baht
36.7 million and Baht 45.3 million, respectively.
As at December 31, 2013 and 2012, certain buildings and equipment of the Company and its subsidiary fully depreciated
but are still in use, their original cost, before deducting accumulated depreciation, of those assets amounted to Baht 340.0
million and Baht 358.1 million, respectively. (The Company only : Baht 339.8 million and Baht 356.4 million, respectively)

15. INTANGIBLE ASSETS
			
			
			

IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED AND
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

COST
Balance as at January 1, 2012
Increase
Disposal/write-off
Balance as at December 31, 2012
Increase
Disposal/write-off
Balance as at December 31, 2013

4,714
(2,240)
2,474
2,474

ACCUMULATED AMORTIZATION
Balance as at January 1, 2012
Amortization for the year
Disposal/write-off
Balance as at December 31, 2012
Amortization for the year
Disposal/write-off
Balance as at December 31, 2013

4,653
57
(2,240)
2,470
4
2,474

NET BOOK VALUE
As at December 31, 2012
As at December 31, 2013

4
-

16. OTHER NON - CURRENT ASSETS
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
Withholding tax
Costs of landfills
Deposits for rent to related parties
Deposits and others
Total

939
119
24
3,036
4,118

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

51,737
1,261
24
3,163
56,185

119
24
2,780
2,923

50,560
1,261
24
2,753
54,598

17. LONG - TERM LOANS
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
Loans from bank
-Loan 3
Less Current portion
Net		

-

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

1,129
(1,129)
-

-

-

In the second quarter of 2009, a subsidiary entered into a loan agreement with a local bank in the amount of
Baht 60.5 million. Details are as follows:
Loan 3, credit lines of Baht 60.5 million for project development cost, the subsidiary had drawdown Baht 45.5 million.
Such loan is repayable in six - month installments commencing from June 2010 and full repayment is to be paid within June
2015 with interest at the rate MLR (Siam Commercial Bank) + 2% p.a. The above loan is secured by the mortgage of the
subsidiary’s land and structures under development.
The Company repaid all loan in the first quarter of 2013 and released its collaterals from such local bank.

18. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
Employee benefit liabilities in the statements of financial position as at December 31, 2013 and 2012 are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

			 2013

2012

2013

2012

Post-employment benefits
Legal severance payment plan

1,662

877

875

1,711

Movement in the present value of the defined benefit obligations for the years ended December 31, 2013 and 2012
are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
			 2013
Defined benefit obligations as at January 1,
Current service costs and interest
Actuarial gains in the statement of comprehensive income
Defined benefit obligations as at December 31,
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1,662
49
1,711

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2012

2013

2012

3,481
1,333
(3,152)
1,662

875
2
877

3,481
546
(3,152)
875
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Expenses recognized in the statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2013 and 2012
are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

			 2013

2012

2013

2012

Current service costs
Interest on obligation
Total

1,269
64
1,333

1
1
2

511
35
546

35
14
49

The above expenses recognized in the statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2013
and 2012 are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

			 2013

2012

2013

2012

Cost of services
Selling expenses
Administrative expenses
Total

31
1,238
1,269

1
1

31
480
511

1
34
35

Principal actuarial assumptions at the reporting date for the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows:
CONSOLIDATED AND
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
			
			
Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
			
Mortality rate
			
			

CONSOLIDATED AND
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

2013

2012

(PERCENTAGE)
3.78, 4.07
1.91
0-39 (depend on age of
employee)
50.00 of TMO 2008
(Thai Mortality Ordinary
Table 2008)

(PERCENTAGE)
4.07
1.91
0-39 (depend on age of
employee)
50.00 of TMO 2008
(Thai Mortality Ordinary
Table 2008)

19. EXPENSES BY NATURE
The significant expenses classified by nature for the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

			 2013

2012

2013

2012

Costs of sales - real estate development cost
Employee benefit expenses
Management benefit expenses
Depreciation and amortization
Doubtful accounts (Reversal)
Transportation expenses
Chemical, supplies and lab analysis expenses
Rental Fee
Finance costs
Loss from impairment of investment in
available-for-sale
Other expenses
Total

135,924
41,731
16,880
24,383
913
67,036
35,946
11,279
21

47,047
35,187
15,954
30,552
(319)
61,004
28,954
10,672
1,616

98,835
41,143
14,711
23,901
913
67,036
35,945
11,279
311

27,419
33,578
13,184
29,369
(319)
61,004
28,954
10,672
265

20,000
58,141
412,254

41,907
272,574

20,000
53,641
367,715

37,271
241,397

20. INCOME TAX EXPENSES
Income tax expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

		
2013
2012
2013
2012
				“RESTATED”		“RESTATED”
Current income tax expenses:
Income tax expenses for the years
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences
Decrease in income tax rates
Income tax expenses reported in the statement of
comprehensive income
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(11,954)

(7,313)

(11,557)

(7,313)

(118)
(389)

(843)
-

183
(221)

(634)
-

(12,461)

(8,156)

(11,595)

(7,947)
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Reconciliation of effective tax rate for the years ended December 31, 2013 and 2012 as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
2013
2012
		“RESTATED”
RATE		RATE
(%)
AMOUNT
(%)

AMOUNT

Accounting profit before income tax		
23,630		
34,650
Income tax by applicable tax rate
20
(4,726)
23
(7,969)
Deferred tax from change of temporary differences		
(507)		
(843)
Tax losses in current period not recognised as
deferred tax assets		
(111)		
(739)
Utilization of loss carry forward		
98		
1,940
Effect of income exempt from tax and non- deductible
expenses for tax purposes		
(7,215)		
(333)
Effect of elimination entry on the consolidated
financial statements		-		(212)
Income tax expenses reported in the statement of
comprehensive income
53
(12,461)
24
(8,156)
IN THOUSAND BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
2013
2012
		“RESTATED”
RATE		RATE
(%)
AMOUNT
(%)
Accounting profit before income tax		
Income tax by applicable tax rate
20
Deferred tax from change of temporary differences		
Utilization of of loss carry forward		
Effect of income exempt from tax and non-deductible
expenses for tax purposes		
Income tax expenses reported in the statement of
comprehensive income
53

AMOUNT

21,982		
(4,397)
23
(38)		
-		

33,751
(7,763)
(634)
774

(7,160)		

(324)

(11,595)

24

(7,947)

The components of deferred tax assets as at December 31, 2013 and 2012 are as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

		
2013
2012
2013
2012
				“RESTATED”		“RESTATED”
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Employee benefits obligations
Unused tax loss
Others
Total

1,482
342
649
2,473

1,494
382
357
747
2,980

1,482
175
1,657

1,494
201
1,695

As at December 31, 2013 and 2012 the Company and its subsidiaries had temporary differences for future tax deductible
which have not been recognised as deferred tax assets in the statement of financial position, the consolidated financial statement
amount of Baht 156.17 million and Baht 160.54 million and the separate financial statement amount of Baht 153.87 million and
Baht 158.24 million because it is not probable that it will be able to utilise the tax benefit in the foreseeable future.

21. LEGAL RESERVE AND DIVIDENDS PAID
Under the provisions of the Limited Public Company 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 reserve fund until the reserve equal to 10% of
authorized share capital. The reserve is not available for dividend distribution.
The Company appropriates for legal reserve at 5% of its net profit for the year 2013 amount Baht 530,000. As at
December 31,2013, the Company has legal reserve of Baht 7,615,000.
At the Ordinary shareholders’ meeting held on April 27, 2012, the shareholders’ resolved to declare a dividend for the
year 2011 at Baht 0.01 per share, in total amounting to Baht 9,000,000 and appropriated for legal reserve amounting to Baht
485,000.

22. BUSINESS SEGMENT INFORMATION
Segment information is presented in respect of the Company and its subsidiaries’ business segments.
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed
by the chief operating decision maker (“CODM”) in order to make decisions about the allocation of resources to the segment
and assess its performance.
Segment results and operating assets include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on
a reasonable basis.
BUSINESS SEGMENTS
The Company and its subsidiaries comprise 2 main business segments as follows:
Segment 1
: Treatment of industrial waste and unavoidable by - products of manufacturing processes
Segment 2
: Real estate business
Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on
segment profit after tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company’s and its subsidiaries
CODM. Segment profit after tax is used to measure performance as management believes that such information is the most
relevant in evaluating the results of certain segments relative to other entities that operate within these industries.

174
รายงานประจํ า ปี 2556

ANNUAL REPORT 2013

175
GEOGRAPHIC SEGMENTS
Management considers that the Company and its subsidiaries operate in a single geographic area, mainly in Thailand,
and has, therefore, only one major geographic segment.
The segment financial information of the Group is as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS DECEMBER 31,
TREATMENT OF INDUSTRIAL
WASTE AND UNAVOIDABLE
BY - PRODUCTS
REAL ESTATE BUSINESS
Revenue from external
customer
Inter-segment revenue
Total revenue

TOTAL

2013

2012

2013

2012

2013

2012

243,742
243,742

219,276
219,276

185,288
185,288

76,826
76,826

429,030
429,030

296,102
296,102

Interest income
Interest expense
Depreciation and
amortisation

937
311

940
231

1,310
244

2,746
2,261

2,247
555

3,686
2,492

23,901

29,322

120

1,090

24,021

30,412

Profit before income tax

27,469

27,898

28,439

14,722

55,908

42,620

208,479
11,700
36,382

209,582
34,986
36,382

643,331
-

708,337
7,886

851,810
11,700
36,382

917,919
34,986
44,268

Asset of segment
Capital expenditure
Liabilities of segment

Reconciliation of revenue, profit or loss, asset and liabilities
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
			
REVENUE
Total revenue from main business segments
Other income
			
Less Inter-segment revenue
Interest income and other
Total revenue

2013

2012

429,030
7,402
436,432
(548)
435,884

296,102
12,981
309,083
(1,859)
307,224

IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
			
PROFIT OR LOSS
Total profit from main business segments
Elimination
			
Unallocated amount
- Other income
- Other operation expense
Profit before income tax
ASSET
Total asset of segment main business segments
Elimination
			
Unallocated amount
Total assets
LIABILITIES
Total liabilities of segment main business segments
Elimination
			
Unallocated amount
Total liabilities
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2013

2012

55,908
55,908

42,620
(920)
41,700

5,156
(37,435)
23,630

9,295
(16,346)
34,649

851,810
(3,811)
847,999
315,954
1,163,953

917,919
(32,978)
884,941
250,657
1,135,598

36,382
(294)
36,088
39,781
75,869

44,268
(29,559)
14,709
68,349
83,058
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23. AGREEMENTS
As at December 31, 2013 and 2012, the Company and its subsidiaries entered into the following agreements:
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 (Ratchaburi) 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 1.1 million per year, year 6th to year 10th amounting to approximately
Baht 1.4 million per year and royalty fee at a certain percentage of waste served. The agreement is effective from October 1,
2006 to September 30, 2016.
		 Future minimum payments under the above rental agreement are as follows:
IN MILLION BAHT
			

2013

2012

1 year
2 to 5 years

1.4
2.4

1.4
3.8

		 Furthermore, as described in the agreement, the lesser has to invest not less than Baht 36 million for maintenance
and developing its operational center which is leased according to a maintenance and developing plan of lessee or such plan of
lesser which has an approval from lessee.
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.The Company is committed to pay fees
at the rate specified in the agreements.
		 Future minimum payments under the above operating lease agreements are as follows:
IN MILLION BAHT
			

2013

2012

1 year
2 to 5 years
Over 5 years

5.3
22.1
51.6

5.3
19.7
57.2
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Cash in banks

Cash in banks
Long - term loans

41,119
1,129

2012

91,388

2013
27,332

2012

FLOATING INTEREST RATE

150,755
-

2013

FLOATING INTEREST RATE

764

2013

-

-

2012
-

2013

905

2012
-

2013

-

2012

OVER 1 TO 5 YEARS

-

2013

-

2012

MORE THAN 5 YEARS

FIXED INTEREST RATE AND MATURITY IN:

-

2012

MORE THAN 5 YEARS

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2013

OVER 1 TO 5 YEARS

IN THOUSAND BAHT

905
-

2012

1 YEAR OR LESS

764
-

2013

1 YEAR OR LESS

FIXED INTEREST RATE AND MATURITY IN:

IN THOUSAND BAHT

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

2.35

2013

-

2013

FIXED

2.07

2012

-

2013

FIXED

AVERAGE INTEREST RATE (%)

2.07
9.25

2012

FLOATING

2.35
-

2013

FLOATING

AVERAGE INTEREST RATE (%)

The Company and its subsidiaries do not engage in any off-statements of financial position transactions concerning the speculation or trading of derivatives.
1) Interest Rate Risk
		 As at December 31, 2013 and 2012, the Company and its subsidiaries have financial assets and financial liabilities exposed to interest rate risk as follows:

24. DISCLOSURES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
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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 statement of financial position.
3) Liquidity Risk
		 The Company and its subsidiaries monitor their liquidity risk and maintain a level of cash and cash equivalents
deemed adequate by management to finance the Company’s and its subsidiaries operations and to mitigate the risk of
fluctuations in cash flows.
4) Fair Value
		 Financial instruments include cash and cash equivalents, trade account receivables and other receivables,
long - term investments - available - for - sales, loan to related parties, trade account payables and other payables, loans
from bank and liabilities under financial lease contracts.
		 The fair values of cash and cash equivalents, trade account receivables and other receivables, trade account
payables and other payables approximate carrying value due to the relatively short-term maturity.
		 The fair values of other long-term investment-available-for-sale are estimated based on their quoted market prices.
		 The fair value of loan to related parties, loans from bank and liabilities under finance lease obligations
approximates carrying value as the interest rate of this loan approximates the current market interest rate.

25. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Company’s and its subsidiaries capital management is to ensure that it has an
appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern.
As at December 31, 2013 and 2012, the Company and its subsidiaries’ debt-to-equity ratio was 0.07:1 and 0.08:1,
respectively and the Company’s debt-to-equity ratio was 0.07:1 and 0.10:1, respectively.

26. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2013 and 2012, the Company and its subsidiaries had
1) Contingent liabilities to a local bank for letters of guarantee to guarantee rental agreements and treatment
service agreements amounting to Baht 21.1 million and Baht 21.2 million, respectively.
2) Contingent liability to a local bank for letter of guarantee to guarantee for performance under utility construction,
which has secured by company’s fixed deposit account amounting to Baht 0.8 million.
3) Capital expenditure commitments amounting to Baht 15.6 million and Baht 4.1 million, respectively.

27. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Certain accounts in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2012 have been
reclassified to conform to the presentation in the 2013 financial statements as follows:
IN THOUSAND BAHT
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2012
DECEMBER 31, 2012
AS PREVIOUSLY 		
AS CURRENTLY AS PREVIOUSLY		
AS CURRENTLY
REPORTED
RECLASSIFIED
REPORTED
REPORTED
RECLASSIFIED
REPORTED
The Statement of
comprehensive income		
Cost of sales-real estate
development business
50,630
Selling expenses
5,525

(2,859)
2,859

47,771
8,384

29,123
5,488

(1,705)
1,705

27,418
7,193

รางวัลแห่งความสำเร็จ

AWARDS

ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม :
ฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2556

ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม :
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ประจำปีงบประมาณ 2556

Being awarded “GOLDEN MEDAL”
for Industrial Waste Management Factory
Standard in the business of :
Secured Landfill
For Fiscal Year 2013

Being awarded “GOLDEN MEDAL”
for Industrial Waste Management Factory
Standard in the business of :
Central Waste Treatment
For Fiscal Year 2013

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.genco.co.th
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1)
showing in www.sec.or.th or www.genco.co.th
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