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สารจากประธานกรรมการ
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN  
OF THE BOARD

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนจาก 

ความร่วมมือกนัของภาครฐัและเอกชน เพือ่ด�าเนนิการให้บรกิารบ�าบัดและก�าจดัของเสยี

จากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานเทียบเท่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

แม้ปัจจบัุนปัญหาเศรษฐกจิโลกมีผลต่อเศรษฐกจิภายในของประเทศ แต่บรษัิทฯ ยังคงมุง่มัน่ 

ทีจ่ะพัฒนาธุรกิจบ�าบัดกากอุตสาหกรรมรวมไปถึงการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และหนึ่ง

ในธรุกจิต่อเนือ่งท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มีมตอินมุตัไิปเมือ่ปลายปี 2558 เป็นโครงการ

โรงงานผลิตเช้ือเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste Refuse 

Derived Fuel หรือ RDF) ซ่ึงจะจัดตั้งท่ีศูนย์ก�าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย 

คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินการได้ปลายปี 2559 โดยบริษัทฯ  

มุ่งหวังขยายตลาดรับบ�าบัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายซ่ึงมีปริมาณหลายสิบล้านตัน 

ต่อปี แต่สร้างปัญหาสิง่แวดล้อมของประเทศไม่แพ้กากอุตสาหกรรมอันตราย อันเนือ่งมา

จากการบ�าบัดและก�าจัดอย่างไม่ถูกวิธี บริษัทฯ จึงมีแนวความคิดท่ีจะน�ากากของเสีย 

เหล่านั้นมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าและโรงปูนซีเมนต์ นอกจากจะ

เป็นการขยายฐานธรุกจิแล้ว ยงัเป็นส่วนผลกัดนัให้กากของเสยีกลบัเข้าสูร่ะบบการจดัการ

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

บริษัทฯ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการน�าพาบรษัิทฯ มุ่งสูค่วามเป็นผูน้�าทางด้านการบรหิาร

จดัการกากของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมอย่างมคีณุภาพ โปร่งใส รบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อม และมุง่สูก่ารเป็นบรรษัทภบิาลท่ีดตีามมาตรฐานสากล เพือ่สามารถสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้า ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายด้านการรักษา

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐได้อย่างแท้จริง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด 

(มหาชน) จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกท่าน

มา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบรษัิทฯ จะยังคงได้รบัความปรารถนาดเีช่นนีส้บืไป 
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
ประธานกรรมการ

mr. Arthit Wuthikaro

The Chairman of the Board
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The General Environmental Conservation Public Company Limited was established under a coalition of public and private 

sectors to provide industrial waste treatment and disposal service nationwide. The Company used standards that are  

equivalent to European and United States standard.

Despite the current global economic problems which have adverse effect on Thailand’s economy, the Company remains its 

commitment to develop and improve industrial waste treatment business, including acquiring new technologies. One of the 

ongoing projects, which the Board of Directors has approved in late 2015, was Non-Hazardous Waste Refuse Derived Fuel 

Maptaphut Plant Project or RDF. The project is expected to be completed and started operation in late 2016. The  

Company aims to expand market for non-hazardous industrial waste which amounts to tens of million tons per year and 

creates significant problems to the environment as similar with hazardous industrial waste due to improper treatment and 

disposal methods. The Company has initiated a plan to transform these industrial wastes to be fuel for power plants and 

cement plants. Besides expanding our business, we will also be able to encourage more operators to implement proper 

waste management system that conforms to regulations.

The Company reassured our intention to be a leader in the industrial waste management industry with high quality,  

transparency, responsibility to the society and environment. At the same time, the Company will adhere to the principle of 

good corporate governance in order to create maximum satisfaction to our shareholders and customers as well as respond 

to the government’s policy on environment protection.

On behalf of the Board of Directors of the General Environmental Conservation Public Company Limited, we would like to 

express our appreciation to all shareholders, customers and patrons for their continued support. The Company hopes to 

receive well support for further.
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เป็นองค์กรชั้นน�าในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Leading organization of industrial waste management business and 
real estate business.

• รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้น�าของการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรม
• รักษามาตรฐานในการบ�าบัดและก�าจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล
• มุ่งเน้นการเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าในอนาคต
• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและสังคม

• 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.  

วิสัยทัศน์

viSion

พันธกิจ

miSSion



รายงานประจำาปี 2558
AnnuAl RepoRt 2015

I 08 I

คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

การศึกษา	
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT2)  

ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า
• ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 42  

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• ประกาศนียบัตร Certificate of Entrepreneurship Development Program,  

University of the Philippines 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 118/2009 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 27/2004

ต�าแหน่งปัจจุบัน	
• ประธานกรรมการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ท�างาน	
• อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Education		 	
• Master Degree in Economics Development, National Institute of Development 

Administration 
• Bachelor of Economics (First Class Honors),  

Ramkhamhaeng University 
• Certificate, Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT2), 

Commerce Academy 
• National Defence College Diploma (Class 48) 
• Certificate, Civil Service Executive Development Program (Class 42),  

Office of the Civil Service Commission 
• Certificate of Entrepreneurship Development Program,  

University of the Philippines 
• Certificate, Director Certification Program 118/2009, Thai Institute of Directors 
• Certificate, Director Accreditation Program 27/2004, Thai Institute of Directors

Current	Position		
• Chairman, General Environmental Conservation Plc. 
• Permanent Secretary, Ministry of Industry 
• Independent Director, Chairman of the Audit Committee, T.M.C. Industrial Plc.

Working	Experience		 	
• Director-General, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry 
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry 
• Director-General, Department of Industrial Works, Ministry of Industry 
• Director-General, The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry

การศึกษา	 	
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการและการวิจัย 

การด�าเนินงาน), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ)  

Polytechnic Institute of New York, USA. 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 23) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1  

ส�านักงานพัฒนาและจัดการความรู้ 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 รุ่นที่ 1  

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 57 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ FSG/2009 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 213/2015

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• รองประธานกรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ท�างาน	 	 	
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านอ�านวยการ) และรักษาราชการแทน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการกระทรวงอุตสาหกรรม  
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านอ�านวยการ) กระทรวงอุตสาหกรรม  
• อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม   
• รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   

Education		 	 	
• Doctor of Engineering (Civil Engineering), Virginia Polytechnic Institute and  

State University, USA. 
• Master of Engineering (Civil Engineering), Polytechnic Institute of New York, USA 
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), Chulalongkorn University 
• National Defence College Diploma (Class 23) 
• Certificate, Executive Creative Economy Training Program (EXCET-1), OKMD 
• Certificate, Civil Service Executive Development Program 2(Class 1), Office of 

the Civil Service Commission 
• Certificate, Civil Service Executive Development Program: Visionary and  

Moral Leadership (Class 57), Office of the Civil Service Commission
• Certificate, Public Economics Management for Executives (Class 6),  

King Prajadhipok’s Institute 
• Certificate, Financial Statement for Directors Program 2009, Thai Institute of Directors 
• Certificate, Director Certification Program 213/2015, Thai Institute of Directors
Current	Position		 	 	
• Vice Chairman, General Environmental Conservation Plc. 
• Director-General, Department of Industrial Works, Ministry of Industry
Working	Experience		 	
• Deputy Permanent Secretary (Administration), and acting Head of Mission Group 

of the Industrial Promotion and Operators, Ministry of Industry 
• Deputy Permanent Secretary (Administration), Ministry of Industry 
• Director-General, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry 
• Deputy Permanent Secretary, Head of Mission Group of the Industrial 

Economics, Ministry of Industry 
• Deputy Secretary General, Thailand Board of Investment

นายอาทติย์ วฒุคิะโร
ประธานกรรมการ

Mr.  Arthit Wuthikaro
Chairman

ดร.พส ุโลหารชนุ
รองประธานกรรมการ

Dr. Pasu Loharjun 
Vice Chairman
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การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กองทัพอากาศ) โรงเรียนนายเรืออากาศ 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101/2008 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 22/2008

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ท�างาน	 	
• ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
• เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ 
• ผู้อ�านวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ 
• รองเจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ

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, Audit Committee Program 22/2008, Thai Institute of Directors

Current	Position		 	 	
• Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the 

Nomination and Remuneration 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 

การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  Harvard University, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ 
• ประธานกรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จ�ากัด 

ประสบการณ์ท�างาน	 	
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จ�ากัด
• ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม
• ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จ�ากัด
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)
• ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ�าทบวงมหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ (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 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.
• Head of the Co-operation Center for Finance and Privileges  

(the 13th Asian Game) 

พลอากาศตร ีโฆษก ประคองทรพัย์
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Air Vice Marshal Kosok Prakongsap 
Independent Director, Member of  
the Audit Committee and Member of  
the Nomination and Remuneration Committee

นายองัคณี วรทรพัย์ 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Mr.  Angkhani Vorasaph
Independent Director, Chairman of  
the Audit Committee and Chairman of  
the Nomination and Remuneration  
Committee
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การศึกษา	 	
• ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Long Island University, USA. 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 44  

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ท�างาน	 	 	
• รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
• ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ 
• ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณ

Education		 	 	
• Master of Arts (Economics) Long Island University, USA. 
• Bachelor of Arts (Economics), Chiang Mai University 
• National Defence College Diploma (Class 48) 
• Certificate, Civil Service Executive Development Program (Class 44),  

Office of the Civil Service Commission 
• Certificate, Director Accreditation Program 109/2014, Thai Institute of Directors

Current	Position		 	 	
• Independent Director, Member of the Audit Committee and  

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

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

การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA. 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	
• กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน	 	 	
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ 
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จ�ากัด 
• ที่ปรึกษา บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ 
• นายกสมาคมบ้านจัดสรร

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

นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริิ
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Ms. Nawarat Anomasiri 
Independent Director, Member of  
the Audit Committee and Member of  
the Nomination and Remuneration  
Committee

นายอศัวนิ วภิศูริิ
กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

Mr. Asawin Wipoosiri
Director and Chairman of the Executive  
Committee
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การศึกษา	 	 	 	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรเนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้น�าด้านการบริหารจัดการน�้ารุ่นที่	3	 

สถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(รุ่นที่	54)	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	(สวปอ.มส.รุ่นที่	2)	

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	14	สถาบันพระปกเกล้า	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	รุ่นที่	3	 

สถาบันวิทยาการการค้า	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Executive	Development	Program	 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
• ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร	Advanced	Senior	Executive	Program,	The	James	L.Allen		Center,  

Kellogg	School	of	Management,	Northwestern	University,	USA.	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง	 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
•	 รองผู้ว่าการ	(สายงานปฏิบัติการ	2)	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อีสเทิร์น	ฟลูอิด	ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	(GUSCO)	

ประสบการณ์			
•	 รองผู้ว่าการ	(สายงานท่าเรืออุตสาหกรรม)	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 รองผู้ว่าการ	(สายงานปฏิบัติการ	1)	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 รองผู้ว่าการ	(อ�านวยการ)	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Education		 	 	
•	 Bachelor	of	Law,	Ramkhamhaeng	University,	Thailand	
•	 Barrister	at	Law,	Institute	of	Legal	Education	of	the	Thai	Bar	Association	
•	 Diploma	in	Water	Leadership	Program	(Class	3),	Water	Institute	for	sustainability,	

The	Federation	of	Thai	Industries	
•	 National	Defence	College	Diploma	(Class	54)	
•	 Certificate,	Advanced	security	Management	Program	(ASMP)	Class	2,	

Association	of	the	National	Defence	College	
•	 Certificate,	Political	and	Governance	Program,	King	Prajadhipok’s	Institute	(Class	14)	
•	 Certificate,	Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade	(TEPCoT),	

Commerce	Academy	
•	 Diploma	in	Executive	Development	Program,	Sasin	Business	School,	

Chulalongkorn	University	
•	 Diploma	in	Advanced	Senior	Executive	Program,	The	James	L.Allen	Center,	

Kellogg	School	of	Management,Northwestern	University,	USA.	
•	 Diploma	in	Potential	Development	Executive	Program,	Sasin	Business	School,	

Chulalongkorn	University	
Current	Position		 	 	
•	 Independent	Director,	General	Environmental	Conservation	Plc.	
•	 Deputy	Governor	(Operation	2),	The	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	
•	 Chairman,	Eastern	Fluid	Transport	Co.,	Ltd.	
•	 Director,	Global	Utilities	Services	Co.,	Ltd.
Working	Experience		 	
•	 Deputy	Governor	(Industrial	Port),	The	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	
•	 Deputy	Governor	(Operation	1),	The	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	
•	 Deputy	Governor	(Administration),	The	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	
•	 Director,	Legal	Department,	The	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand

การศึกษา	 	 	 	
•	 ปริญญาโท	Master	of	Science	(Production	Engineering),	 

Technical	University	of	Berlin,	Germany	
•	 ปริญญาตรี	Bachelor	of	Engineering	(Industrial	Engineering),	Sirindhorn	

International	Institute	of	Technology	(SIIT),	Thammasat	University,	Thailand	
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	124/2016

ต�าแหน่งปัจจุบัน	
•	 กรรมการอิสระ	บมจ.	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
•	 อาจารย์และนักวิจัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์	 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

ประสบการณ์ท�างาน	
•	 Research	Assistant	at	Graduate	School	of	Production	Engineering	and	Logistics,	

TU	Dortmund	Germany	
•	 Quality	Engineer,	Bangkok	Cable	Co.,	Ltd.	

Education	 	 	 	
•	 Master	of	Science	(Production	Engineering),	Technical	University	of	Berlin,	

Germany	
•	 Bachelor	of	Engineering	(Industrial	Engineering),	 

Sirindhorn	International	Institute	of	Technology	(SIIT),	Thammasat	University,	
Thailand	

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

Current	Position	
•	 Independent	Director,	General	Environmental	Conservation	Plc.	
•	 Lecturer	and	Researcher,	Faculty	of	Engineering	(Engineering	Logistics),	

University	of	the	Thai	Chamber	of	Commerce	

Working	Experience		
•	 Research	Assistant	at	Graduate	School	of	Production	Engineering	and	Logistics,	

TU	Dortmund	Germany	
•	 Quality	Engineer,	Bangkok	Cable	Co.,	Ltd.	

นายจกัรรฐั เลศิโอภาส 
กรรมการอสิระ

Mr. Jakkarat Lertopas 
Independent Directorn

นางสาวชนิตร์นันทน์ กลุทนันท์
กรรมการอสิระ

Ms. Chanitnan Kultanan
Independent Director
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การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด)  

University of New South Wales, Australia 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) Temple University, USA. 
• ปริญญาบัตรหลักสูตร Business Management, Peirce Jr.College, USA.  
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการขาย วิทยาลัยพณิชยการพระนคร 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2008

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ�าบัดกากของเสียและ
 รักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด 
• อาจารย์พิเศษ (MBA Program) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• อาจารย์รับเชิญสอน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

ประสบการณ์ท�างาน	 	
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์คอนเน็คติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันเตอร์ดักกลาส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จ�ากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด บริษัท อาร์แอนด์พี มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายตลาดและขาย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แพนคอสเมติก 
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Nivea บริษัท บีดีเอฟ อินทนิน จ�ากัด 
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกเครื่องส�าอาง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด

Education
• Master of Commerce (Marketing), University of New South Wales, Australia 
• Bachelor of Business Administration (Marketing), Temple University, USA. 
• Associate in Science Degree (Business Management), Peirce Jr.College, USA. 
• Diploma in Business Administration (Distribution), Bangkok Commercial College 
• Certificate, Director Accreditation Program 76/2008, Thai Institute of Directors

Current	Position	 	 	
• Director, Member of the Executive Committee and Managing Director,  

General Environmental Conservation Plc. 
• Acting Industrial Waste Treatment Business Division Manager and Strategy and 

Business Development Division Manager, General Environmental Conservation 
Plc. 

• Director, Asia Patana Land Co., Ltd. 
• Part Time Lecturer (MBA Program), Assumption University 
• Guest Lecturer, State and Private University

Working	Experience		 	
• Managing Director, Super Connecting (Thailand) Co., Ltd. 
• Managing Director, Hunter Douglas (Thailand) Co., Ltd. 
• General Manager, Armin Systems Co., Ltd. 
• National Sales Manager, Triumph International (Thailand) Co., Ltd. 
• 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 University 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, University of Western Australia 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนา 

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาการผู้จัดการสายงานการเงิน

และบริหารความเสี่ยง บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด 
• กรรมการ บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ 

ประสบการณ์ท�างาน	 	 	
• ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Education	 	 	 	
• Master of Business Administration,  

Sasin Business School Chulalongkorn University 
• Bachelor of Engineering, University of Western Australia 
• Certificate, Director Accreditation Program 109/2014, Thai Institute of Directors

Current	Position	 	 	
• Director, Member of the Executive Committee and Deputy Managing Director, 

General Environmental Conservation Plc. 
• Acting Real Estate Business Division Manager and Finance & Risk Management 

Division Manager, General Environmental Conservation Plc. 
• Director and Managing Director, Asia Patana Land Co., Ltd. 
• Director, Pattra House & Property Plc.

Working	Experience		 	 	
• Project Manager, General Environmental Conservation Plc.

ผศ. (พิเศษ) รณชยั ตนัตระกลู
กรรมการและกรรมการบรหิาร

Asst.Prof. Ronnachai Tantragoon 
Director and Member of the Executive 
Committee

นายอทิธิฤทธ์ิ วภิศูริิ
กรรมการและกรรมการบรหิาร

Mr. Itthirit Wipoosiri 
Director and Member of the Executive  
Committee
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เลขานุการบริษัท
ComPAnY SECREtARY

คณะกรรมการบริษัท
boARD oF DiRECtoRS

คณะกรรมการตรวจสอบ
AuDit CommittEE

คณะกรรมการบริหาร
EXECutivE CommittEE

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
intERnAL AuDit DEPARtmEnt

ฝ่ายบัญชี  

ACCountinG DEPt.

ฝ่ายการเงิน  

FinAnCE DEPt.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

RiSK mAnAGEmEnt 

DEPt.

ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ 

SEt ComPLiAnCE & 

SuPERviSion DEPt.

ศูนย์บ�าบัดกากแสมด�า

และราชบุรี  

SAmAEDAm & 

RAtChAbuRi PLAntS

ศูนย์บ�าบัดกากมาบตาพุด 

mAPtAPhut PLAnt 

ฝ่ายบริหารการขาย

SALES mAnAGEmEnt

DEPt.

ฝ่ายการตลาด

และบริหารลูกค้าสัมพันธ์

mARKEtinG & 

CuStomER 

RELAtionShiP 

mAnAGEmEnt DEPt. 

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

PRojECt 

DEvELoPmEnt 

DEPt.

ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

PRojECt SuPPoRt 

DEPt.

ฝ่ายบริหารการขาย

SALES mAnAGEmEnt

DEPt.

ฝ่ายการตลาด

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

mARKEtinG & 

PRoDuCt

DEvELoPmEnt DEPt

ฝ่ายเชื้อเพลิงขยะ 

REFuSE DERivED 

FuEL DEPARtmEnt 

ฝ่ายพลงังานไฟฟ้าจากขยะ  

EnERGY FRom WAStE 

DEPARtmEnt

ฝ่ายพลังงานไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์  

EnERGY FRom 

SoLAR CELL 

DEPARtmEnt

ฝ่ายพลงังานไฟฟ้าจากลม  

EnERGY FRom WinD 

DEPARtmEnt

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

humAn RESouRCE 

DEPt.

ฝ่ายพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 

humAn RESouRCE 

DEvELoPmEnt 

DEPt.

ฝ่ายธุรการทั่วไป 

ADminiStRAtivE 

DEPt.

ฝ่ายกฎหมาย

LEGAL DEPt.

ฝ่ายจัดซื้อจัดหา 

PRoCuREmEnt 

DEPt.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ 

nEW buSinESS 

DEvELoPmEnt DEPt.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

inFoRmAtion 

tEChnoLoGY DEPt.

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน

กลยุทธ์  

StRAtEGiC PLAnninG 

& AnALYSiS DEPt.

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

CoRPoRAtE 

CommuniCAtion 

DEPt.

ฝ่ายก�ากับดูแลบริษัทย่อย 

SubSiDiARY  

SuPERviSion DEPt.

กรรมการผู้จัดการ
mAnAGinG DiRECtoR

รองกรรมการผู้จัดการ
DEPutY mAnAGinG DiRECtoR

สายงานธุรกิจบ�าบัด
กากของเสียอุตสาหกรรม

inDuStRiAL WAStE  
tREAtmEnt  

buSinESS DiviSion

สายงานการจัดการ
องค์กรกลาง
CoRPoRAtE

ADminiStRAtion  
DiviSion

สายงานแผนงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

StRAtEGY & buSinESS
DEvELoPmEnt DiviSion

สายงานการเงิน
และบริหารความเสี่ยง

FinAnCE & RiSK
mAnAGEmEnt DiviSion

สายงานธุรกิจพลังงาน
ทางเลือก

ALtERnAtivE EnERGY  
buSinESS DiviSion

สายงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
REAL EStAtE 

buSinESS DiviSion

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

nominAtion & REmunERAtion 
CommittEE

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
DiRECtoR’S ConSuLtAnt

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ChiEF EXECutivE oFFiCER

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION STRUCTURE
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คณะผู้บริหาร
MANAGEMENT TEAM

การศึกษา
• ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• Certificate of City Planning, Dominican College, San Francisco, USA. 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005

ต�าแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ 
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จ�ากัด 
• ที่ปรึกษา บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ 
• นายกสมาคมบ้านจัดสรร

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

การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด)  

University of New South Wales, Australia 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) Temple University, USA. 
• ปริญญาบัตรหลักสูตร Business Management, Peirce Jr.College, USA.  
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการขาย วิทยาลัยพณิชยการพระนคร 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2008

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ�าบัดกากของเสียและ 

รักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  
บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด  
• อาจารย์พิเศษ (MBA Program) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• อาจารย์รับเชิญสอน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

ประสบการณ์ท�างาน	 	
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์คอนเน็คติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันเตอร์ดักกลาส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จ�ากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด บริษัท อาร์แอนด์พี มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายตลาดและขาย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แพนคอสเมติก 
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Nivea บริษัท บีดีเอฟ อินทนิน จ�ากัด 
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกเครื่องส�าอาง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด

Education
• Master of Commerce (Marketing), University of New South Wales, Australia 
• Bachelor of Business Administration (Marketing), Temple University, USA. 
• Associate in Science Degree (Business Management), Peirce Jr.College, USA. 
• Diploma in Business Administration (Distribution), Bangkok Commercial College 
• Certificate, Director Accreditation Program 76/2008, Thai Institute of Directors

Current	Position	 	 	
• Director, Member of the Executive Committee and Managing Director,  

General Environmental Conservation Plc. 
• Acting Industrial Waste Treatment Business Division Manager and Strategy and 

Business Development Division Manager, General Environmental Conservation 
Plc. 

• Director, Asia Patana Land Co., Ltd. 
• Part Time Lecturer (MBA Program), Assumption University 
• Guest Lecturer, State and Private University

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

นายอศัวนิ วภิศูริิ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

Mr. Asawin Wipoosiri
CEO

ผศ. (พิเศษ) รณชยั ตนัตระกลู
กรรมการผูจ้ดัการ,  
รกัษาการผูจ้ดัการสายงานธรุกิจบ�าบดักากของเสยี 
รกัษาการผู้จดัการสายงานแผนงานกลยทุธ์และพฒันาธรุกิจ

Asst.Prof. Ronnachai Tantragoon
Managing Director, Acting Industrial Waste Treatment  
Business Division Manager, Acting Strategy and  
Business Development Division Manager
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การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาโท MBA, Sasin Business School Chulalongkorn University 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, University of Western Australia 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	
• กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนา 

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาการผู้จัดการสายงานการเงิน

และบริหารความเสี่ยง บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด 
• กรรมการ บมจ. ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ 

ประสบการณ์ท�างาน	 	 	
• ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Education	 	 	 	
• Master of Business Administration,  

Sasin Business School Chulalongkorn University 
• Bachelor of Engineering, University of Western Australia 
• Certificate, Director Accreditation Program 109/2014, Thai Institute of Directors

Current	Position	 	 	
• Director, Member of the Executive Committee and Deputy Managing Director, 

General Environmental Conservation Plc. 
• Acting Real Estate Business Division Manager and Finance & Risk Management 

Division Manager, General Environmental Conservation Plc. 
• Director and Managing Director, Asia Patana Land Co., Ltd. 
• Director, Pattra House & Property Plc.

Working	Experience		 	 	
• Project Manager, General Environmental Conservation Plc.

การศึกษา	 	 	 	
• ปริญญาโท การบริหารการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
• ปริญญาตรี การบริหารการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
• ประกาศนียบัตรการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมกับ 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	
• ผู้จัดการสายงานการจัดการองค์กรกลาง  

บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ท�างาน	 	
• ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท ซุปเปอร์คอนเน็คติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• ผู้จัดการบริหารส�านักงานและจัดการทั่วไป บริษัท ฮันเตอร์ดักกลาส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• เลขานุการผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์มินซิสเท็มส์ จ�ากัด 
• เลขานุการผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ  

บริษัท ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
• เลขานุการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์แอนด์พี มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
• หัวหน้าฝ่ายสาธิตผลิตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แพนคอสเมติก 

Education	 	 	
• Master of Business Administration (General Management),  

Suan Dusit Rajabhat University 
• Bachelor of Business Administration (General Management),  

Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
• Certificate of Environmental Awareness and Health,  

The Council of Science and Technology, Thailand

Current	Position		 	
• Corporate Administration Division Manager,  

General Environmental Conservation Plc. 
• Executive Secretary to Managing Director,  

General Environmental Conservation Plc.

Working	Experience		 	
• Marketing Sales Manager, Super Connecting (Thailand) Co., Ltd. 
• Management Office & General Administration Manager,  

Hunter Douglas (Thailand) Co., Ltd. 
• Executive Secretary to General Manager, Armin Systems Co., Ltd. 
• Executive Secretary to National Sales Manager,  

Triumph International (Thailand) Co., Ltd. 
• Executive Secretary to Marketing Director, R&P Marketing Co., Ltd. 
• Product Demonstration Supervisor, Pan Cosmetic Co., Ltd.

นางสาววลยัพร ไวก้า
ผูจ้ดัการสายงานการจดัการองค์กรกลาง 
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ

Ms. Walaiporn Waika
Corporate Administration Division Manager 
Executive Secretary to Managing Director

นายอทิธิฤทธ์ิ วภิศูริิ
รองกรรมการผู้จดัการ  
รกัษาการผูจ้ดัการสายงานธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์ 
รกัษาการผู้จดัการสายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

Mr. Itthirit Wipoosiri
Deputy Managing Director, Acting Real Estate  
Business Division Manager, Acting Finance &  
Risk Management Division Manager
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ข้อมูลทั่วไปบริษัท
COMPANy’S INFORMATION

ชื่อบริษัท บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ GENCO

ประเภทธุรกิจหลัก ให้บริการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรม 

เลขทะเบียนบริษัท 0107540000111

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 2,230,000,000 บาท  (ณ วันที่ 5 มกราคม 2559)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,041,064,062 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

โทรศัพท์ 0-2502-0900-99  โทรสาร 0-2502-0999 

ที่ตั้งส�านักงานสาขา ศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�า 

เลขที่ 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด�า แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศัพท์ 0-2452-8310-24, 0-2452-8333  โทรสาร 0-2415-3817 

ที่ตั้งส�านักงานสาขา ศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-687005-6, 038-687154-6  โทรสาร 038-687157

ที่ตั้งส�านักงานสาขา ส�านักงานภาคเหนือ 

เลขที่ 60/14 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต�าบลบ้านกลาง 

อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000 

โทรศัพท์ 053-582898  โทรสาร 053-582897  

โฮมเพจ http://www.genco.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2009-9999  โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020
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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 2,230,000,000 Baht  (As of January 5, 2016) 

Paid up capital of 1,041,064,062 Baht

Par value 1 Baht per share

HEAD OFFICE 447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, 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 : 038-687005-6, 038-687154-6  Facsimile : 038-687157

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

HOME PAGE htttp://www.genco.co.th

REFERED PERSONS

SHARE REGISTRAR Thailand Securities Depository Company Limited 

93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, 

Din Daeng, Bangkok 10400 

Telephone : 0-2009-9999  Facsimile : 0-2009-9991

AUDITOR FOR 2015 Mr. Prawit Viwanthananut, 

the Certified Public Accountant No.4917 

PV Audit Co., Ltd.  

100/19, 14th Floor Vongvanij B Building, Rama 9 Road, Huai Khwang, 

Bangkok 10310 

Telephone : 0-2645-0080  Facsimile : 0-2645-0020
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(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

2556/2013 2557/2014 2558/2015

ฐานะการเงิน FINANCIAL STATUS

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 500,846 898,087 1,001,766 Total Current Assets

สินทรัพย์รวม 1,163,953 1,464,573 1,583,010 Total Assets

หนี้สินหมุนเวียนรวม 37,777 293,923 278,165 Total Current Liabilities

หนี้สินรวม 75,869 329,355 316,512 Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,088,084 1,135,218 1,266,499 Shareholder’s Equity

ผลการด�าเนินงาน PERFORMANCE

รายได้ค่าบริการ 243,742 251,034 264,470 Revenues from Service

รายได้จากการขาย -  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 185,287 171,645 95,262

Revenues from Sales-Real Estate 
- Development Business

รายได้รวม 435,884 431,048 365,661 Total Revenues

ต้นทุนบริการ 155,573 167,205 174,763 Cost of Sevices

ต้นทุนขาย - Cost of Sales-Real Estate -

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 135,924 126,127 71,098 Development Business

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร Administrative and

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 120,757 134,654 121,642 Other Expenses

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,168 92 672 Net Profit (Loss)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0124 0.0001 0.0007 Basic Earnings (Loss) per Share

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
SIGNIFICANT FINANCIAL DATA

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
Significant Financial Ratio

หน่วย/Unit 2556/2013 2557/2014 2558/2015

อัตราส่วนทางการเงิน FINANCIAL RATIO

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า/Times 13.26 3.06 3.60 Liquidity Ratio

อัตราส่วนหนี้สิน  

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า/Times 0.07 0.29 0.24 Total Debt to Shareholder’s Equity

อัตราก�าไรสุทธิ % 0.03 0.003 0.002 Net Profit Margin

อัตราการเติบโต GROWTH RATIO

สินทรัพย์รวม % 2.58 3.00 8.08 Total Assets

หนี้สินรวม % (8.66) 2.54 (3.89) Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น % 2.5 0.47 11.56 Shareholder’s Equity

รายได้รวม % 41.88 (0.05) (15.16) Total Revenues
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สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2556-2558
SUMMARY OF PERFORMANCE FOR THE YEAR 2013-2015
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

สรุปข้อมูลทางการเงิน ปี 2556-2558
SUMMARY OF FINANCIAL STATUS FOR THE YEAR 2013-2015
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
POLICIES AND OVERVIEW OF BUSINESS OPERATION

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรชั้นน�าในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ 
 รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้น�าของการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรม

 รักษามาตรฐานในการบ�าบัดและก�าจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการท่ี

ก�ากับดูแล

 มุ่งเน้นการเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าในอนาคต

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและสังคม

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 

 เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น�าด้านการให้บริการบ�าบัดและก�าจัดกากของเสียอย่างครบวงจร ด้วยการให้บริการท่ีมีคุณภาพ  

รวมถึงได้น�าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานทั้งระบบมาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สามารถแข่งขันได้ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความ

เหมาะสมกับธุรกิจมากยิ่งข้ึน สามารถลดและควบคุมต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล 

 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

 บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ เป็นผู้น�าในการให้บริการบ�าบัดและก�าจัดกากของเสีย ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการ

ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และจะเป็นแบบอย่างของธุรกิจท่ีท�าเพื่อสังคมและ

ประเทศชาติ

 บรษัิทฯ จะให้ความส�าคญัต่อธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์มากย่ิงข้ึน เพือ่เสรมิสร้างรายได้ให้เจรญิเตบิโต เนือ่งด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู 

ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานทางด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ มุ่งสร้างรายได้และมีผลก�าไรในระดับท่ีพึงพอใจของผู้ถือหุ้น รวมท้ังค�านึงถึงสวัสดิการท่ีดีและความพึงพอใจของ

ลูกจ้างด้วยเช่นกัน

 บริษัทฯ มุ่งสร้างรายได้และมีผลก�าไรในระดับท่ีพึงพอใจของผู้ถือหุ้น รวมท้ังค�านึงถึงสวัสดิการท่ีดีและความพึงพอใจของ

ลูกจ้างด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
1) ธุรกิจการบ�าบัดและก�าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

 จากการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเพิ่มจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษอันเนื่องจากของเสียและสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึง

ความจ�าเป็นในการจดัตัง้ศนูย์ก�าจดักากของเสยีขนาดใหญ่เพือ่รองรบัและก�าจดักากของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม จงึประกาศเชิญชวน

ให้เอกชนย่ืนข้อเสนอโครงการจดัตัง้ศนูย์ก�าจดัของเสยีจากอตุสาหกรรม โดยให้รฐัเข้าร่วมถอืหุ้นบางส่วนเพือ่ก�ากบัดแูลและสร้างความเช่ือม่ัน

ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาใช้บริการและประชาชนทั่วไป 
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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 aims to be the leader in giving fully integrated waste disposal and treatment services. This can be 

done by giving quality services and practicing international Standardization System ISO 9001, ISO 141001 and 

MOG & OHSAS 18001. The Company puts full standardize system into practice to create highest satisfaction for 

the customers, which allows the Company to be competitive and adapted the organization structure to suit with the 

business even more as well as able to efficiently and effectively decrease and control cost including expenses in 

operation.

 The Company focuses on developing management system that holds international standard and expertise personal.

 The Company is well aware that it is the leading company on giving waste treatment and disposal services,  

therefore will not conduct any action that will effects the environment and the good quality of people’s life and will 

be the role model of business that operates for society and nation.

 The Company will give priority to real estate business to enhance growth in revenue since the Company’s chief 

executive has long experienced in real estate development.

 The Company aims to create revenue and profit in the level of shareholders satisfaction, including consideration of 

the good welfare for the satisfaction of the employees as well.

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.
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 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด จึงถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการก�าจัดกาก

อุตสาหกรรมดังกล่าวโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หนึ่งดิน จ�ากัด)  

ได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2537  

โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วงที่ผ่านมาดังนี้

ปี	2539 เดือนเมษายน บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2539 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 

 เดอืนตลุาคม บริษัทฯ ได้ท�าสญัญาเช่าและให้ใช้สทิธิในการด�าเนนิงานศนูย์บรกิารก�าจดักากอุตสาหกรรมแสมด�า และศนูย์วจิยั

และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549

ปี	2540 เดอืนพฤษภาคม ได้เริม่เปิดด�าเนนิการศนูย์บรกิารก�าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวัดระยอง 

 เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาเข้าร่วม

ถือหุ้นในบริษัทฯ ซ่ึงก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดภายใน 3 ปี นับแต่วันลงนาม 

ในสญัญา รวมท้ังให้ด�าเนนิการน�าหลกัทรัพย์ของบรษัิทฯ เข้าเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

โดยเร็ว 

ปี	2543 เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้น�าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ปี	2544 เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินส่วนขยาย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2544 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2574

 เดอืนกนัยายน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น โดยลดมลูค่าหุ้น จาก 10 บาท เป็น 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน 

700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ปี	2545 เดอืนมกราคม บริษัทฯ ได้ด�าเนนิโครงการรบัซ้ือหุ้นคนืจ�านวน 70 ล้านหุ้นในราคาหุ้น 1.60 บาท รวมเป็นเงนิ 112 ล้านบาท 

โดยหุ้นที่บริษัทฯ ถือจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการ

รับเงินปันผล

ปี 2546 เดอืนกนัยายน บริษัทฯ ได้ท�าการขายหุ้นสามัญเดมิท่ีได้จากการซ้ือคนืโดยเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นท่ัวไป จ�านวน 70 ล้านหุ้น 

ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท

 เดอืนพฤศจิกายน บรษัิทฯ ได้ด�าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบรษัิทฯ จากเดมิ 700 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท 

โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 

500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)

ปี	2547 เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด�าเนินงานศูนย์บริการก�าจัดกาก

อุตสาหกรรมแสมด�า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ตกลงให้บริษัทฯ สามารถเข้าด�าเนนิการและใช้สทิธใินศนูย์แสมด�าส่วนขยายได้ มกี�าหนดระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 

ปี	2549 เดอืนกนัยายน บรษัิทฯ ได้ลงนามต่ออายุสญัญาเช่าและให้ใช้สทิธิในการด�าเนนิงานศนูย์บรกิารก�าจดักากอตุสาหกรรมแสมด�า 

และศนูย์วจัิยและพฒันาเพ่ือการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จงัหวัดราชบุร ีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก 

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ปี	2557 เดอืนพฤษภาคม บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการเพิม่ทุนจดทะเบียนบรษัิทฯ จากเดมิ 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,080 ล้านบาท 

โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ครั้งที่ 1
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 The General Environmental Conservation Company Limited was established for the propose of setting up industrial 
waste disposal service center. The Ministry of industry and G.C. Holding Company Limited (At present known as Neung Din 
Company Limited.) had signed an agreement as joint venture in the General Environmental Conservation Company Limited 
on 11th November 1994. For the past year the Company had significant changed and development as follow :

Year	1996 On April, the Company had entered into an industrial land leasing contract in the Map Ta Phut Industrial Estate 
with the Industrial Estate Authority of Thailand for a period of 30 years, commencing from 2nd May 1996 to  
1st May 2026.

 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 Research 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 the 30th September 2016. 

Year	2014 On May, the Company increased its registered capital from 900 million baht into 1,080 million baht by issuing 
new ordinary shares at the amount of 180  million shares with par value of 1 baht per share to be reserved for 
the exercise of rights by holders of Warrant No.1 (GENCO-W1).
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ปี	2558 เดอืนมีนาคม บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการเพิม่ทุนจดทะเบียนบรษัิทฯ จากเดมิ 1,080 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,230 ล้านบาท 

โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 1,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 

2,300 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี	2548 เดอืนเมษายน บรษัิทฯ ได้เพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯ ตามมตขิองท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่เปิดโอกาสให้บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิ

ในด้านซื้อ ขาย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเริ่มด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 

ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปี	2550 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าส์บ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง) และโครงการบางบัวทองโฮมออฟฟิศ  

จังหวัดนนทบุรี

ปี	2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเดอะเพลนเนอรี่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ปี	2557 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยบี-ลีฟ ตั้งอยู่ในเขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ โครงการอาคารพาณิชย์

ร่วมสมัย ซี-สเปซ สามโคก ตั้งอยู่ในเขตสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
	 โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษัิท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นดงันี้

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ช่ือบรษัิท  บรษัิท เอเซียพฒันา แลนด์ จ�ากดั	

ประเภทธรุกจิ	 ประกอบธรุกจิซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 

  เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพดู อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวัดนนทบุร ี11120

 โทรศพัท์ : 02-502-0900-99 โทรสาร: 0-2502-0999 

  ทุนจดทะเบียน 430 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 430 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท 

ช่ือบรษัิท  บรษัิท อินดสัเทรยีล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากดั	

ประเภทธรุกจิ ให้บรกิารบ�าบัดและก�าจดักากอุตสาหกรรม

	 	 เลขท่ี 133/440 หมู่ 2 ต�าบลพิมลราช อ�าเภอบางบัวทอง	จงัหวดันนทบุรี 

  ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท

บจ.เอเชียพัฒนา แลนด์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

เอกชน

บจ.อินดัสเทรียลเวสต์เมเนจเมนท์ (เอเชีย)

14.41% 1.44% 84.15%

99.99%99.99%
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Year	2015 On May, the Company increased its registered capital from 1,080 million baht into 2,230 million baht by issuing 
new ordinary shares at the amount of 1,150  million shares with par value of 1 baht per share. The offering 

price is 2.00 baht per share which is the total of 2,300 million baht. This was offered to private placement investor. 

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 launched 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.
Year	2014 The Company has launched B-Live Condominium Project, which is located in pakkred District, Nonthaburi and 

C-Space Modern Commercial Building Project, which is located in Sam Khoh District, Pathumthani

THE COMPANY GROUP’S SHAREHOLDER STRUCTURE 
 Shareholder structure of General Environmental Conservation Public Company Limited as at December 31st, 2015.

SUBSIDIARY COMPANIES
NAME Asia Patana Land Co., Ltd.

TYPE	OF	BUSINESS Engaging in the real estate business

 447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

 Telephone: 0-2502-0900-99 Facsimile : 0-2502-0999

 Registered capital of 430 million baht, Paid up capital of 430 million baht, Par value 10 Baht per share

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

TYPE	OF	BUSINESS 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

miniStRY oF inDuStRY INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITy 
OF THAILAND 

PRivAtE SECtoR

inDuStRiAL WAStE mAnAGEmEnt 
(ASIA) CO., LTD.

ASIA PATANA LAND CO., LTD.

GENERAL ENVIRONMENTAL
CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED

14.41% 1.44% 84.15%

99.99%99.99%
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 มีรายละเอียดดังนี้

   หน่วย: พันบาท

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
ด�าเนินการ

โดย
%	การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

ปี	2556
รายได้

%
ปี	2557
รายได้

%
ปี	2558
รายได้

%

รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบ�าบัด

และก�าจัดกากอุตสาหกรรม 

GENCO 243,742 55.9 251,034 58.2 264,470 72.3

รายได้จากการขายในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

GENCO

AP

-

99.99

140,229

45,059

32.2

10.3

145,496

26,149

33.7

6.1

78,574

16,688

21.5

4.6

รายได้อื่นๆ GENCO

AP

IWMA

-

99.99

99.99

5,727

1,088

39

1.3

0.3

-

7,601

708

60

1.8

0.2

-

5,282

591

56

1.4

0.2

-

รวม 435,884 100.0 431,048 100.0 365,661 100.0

จ�าแนกประเภทของรายได้ตามกลุ่มธุรกิจในปี 2558
(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ GENCO  หมายถึง บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

 AP   หมายถึง บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด   

 IWMA  หมายถึง บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากัด 

โครงสร้างรายได้
INCOME STRUCTURE

72.3%

72.3%

26.1%

รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบ�าบัด 
และก�าจัดกากอุตสาหกรรม

264,470
รายได้จากการขาย
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 	
95,262

รายได้อื่น 5,929
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INCOME STRUCTURE FROM THE OPERATION OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES FOR THE YEARS 2013 - 2015 

AS FOLLOWS :

(Unit : Thousand Baht)

PRODUCT	LINE/		
TYPE	OF	BUSINESS

OPERATED
BY

%	OF	SHARES	
HELD	BY	THE	
COMPANY

2013	
INCOME

%
2014	

INCOME
%

2015	
INCOME

%

Revenue from Service-Industrial 

Waste Treatment Service 

GENCO 243,742 55.9 251,034 58.2 264,470 72.3

Revenue from Sales-Real Estate 

Development Business

GENCO

AP

-

99.99

140,229

45,059

32.2

10.3

145,496

26,149

33.7

6.1

78,574

16,688

21.5

4.6

Other Income GENCO

AP

IWMA

-

99.99

99.99

5,727

1,088

39

1.3

0.3

-

7,601

708

60

1.8

0.2

-

5,282

591

56

1.4

0.2

-

Total 435,884 100.0 431,048 100.0 365,661 100.0

CLASSIFIELD BY TYPE OF SERVICE INCOME FOR THE YEAR 2015
(Unit: Thousand Baht)

Note: GENCO : General Environmental Conservation Public Company Limited

 AP : Asia Patana Land Co., Ltd.

 IWMA : Industrial Waste Management (Asia) Co.,Ltd.

72.3%

26.1%

Revenue from Service-Industrial 
Waste Treatment Service

264,470
Revenue from 

Sales-Real Estate 

Development Business	
95,262

Other Income 5,929
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NATURE OF BUSINESS

ธุรกิจการบ�าบัดและก�าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

 ธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ เป็นการให้บริการบ�าบัดและก�าจดัของเสยีจากอุตสาหกรรมท้ังท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซ่ึงรวมถงึ

การให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อน�าไปบ�าบัดหรือก�าจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรม ได้แก่ 

ศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�า/ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี (“ศูนย์แสมด�า”) และ 

ศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศูนย์มาบตาพุด”) ลักษณะการให้บริการ มีดังนี้

 1) ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory Analysis) 

 บริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียโดยเก็บจากตัวอย่างของเสียจากโรงงานลูกค้ามาท�าการตรวจวิเคราะห์ 

ในห้องปฏบัิตกิารวเิคราะห์ เพ่ือหาคณุสมบัตแิละวธิกีารบ�าบัดและก�าจดัมลพษิท่ีมีอยูท้ั่งท่ีเป็นอันตรายหรอืไม่เป็นอนัตรายโดยวเิคราะห์

ท้ังกายภาพและเคมี รวมท้ังควบคมุการปฏบัิตงิานของหน่วยปฏบัิตกิารของศนูย์บ�าบัดและก�าจดักากของบรษัิทฯ เพือ่จดัการบ�าบัดและ

ก�าจดัอย่างถกูต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของชุมชน ท้ังนีห้้องปฏบัิตกิารวเิคราะห์ของบรษัิทฯ 

ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน

 2) ระบบบ�าบัดน�้าเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นการบ�าบัดน�้าเสียหรือกากตะกอนที่เป็นของเหลวที่เกิดจาก

โรงงานชบุโลหะ โรงงานฟอกย้อม และโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยน�าเอาน�า้เสยีผ่านกระบวนการบ�าบัดด้วยวธิเีคมี-ฟิสกิส์และชีวภาพ 

จนกว่าจะได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดไว้ ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบ�าบัดจะถูกน�าไปปรับเสถียรและ

ฝังกลบ

 3) ระบบปรบัเสถียร (Stabilization System) เป็นการท�าลายฤทธิก์ากของเสยีท่ีเป็นพิษ แล้วเปลีย่นให้สารท่ีผ่านการท�าลายพษิ

แล้วกลายสภาพเป็นของแข็ง วตัถปุระสงค์คอืท�าให้เกดิการยึดเกาะทางเคมีของสารพษิท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่ในกากของเสยี เพือ่ยบัย้ัง

การแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเสียเพ่ือท�าให้ง่ายต่อการจัดเก็บและฝังกลบ  

โดยของเสียที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรแล้วจะถูกน�าไปฝังกลบต่อไป 

 4) ระบบฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill System) ใช้ส�าหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย

และของเสียอันตรายท่ีผ่านกระบวนการปรับเสถียรและท�าให้เป็นของแข็ง ในการก่อสร้างหลุมฝังกลบบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีท่ีใช้

ส�าหรบัการฝังกลบกากของเสยีอันตราย โดยออกแบบให้เป็นหลมุฝังกลบอย่างปลอดภยัซ่ึงสามารถป้องกนัมิให้น�า้และกากของเสยีท่ีอยู่

ในหลมุสามารถซึมออกไปสูภ่ายนอกได้ หลมุฝังกลบอย่างปลอดภยันีจ้ะแตกต่างกบัหลมุฝังกลบขยะมลูฝอยท่ัวไป พืน้ของหลมุฝังกลบ 

อย่างปลอดภยัจะถกูบดอัดด้วยดนิเหนยีวจนกระท่ังมีอัตราการซึมผ่านของน�า้เท่ากบั 1x10-7 ซม./วนิาที และปูด้วยวสัดกุนัซึมประเภทต่างๆ 

ถงึแปดช้ัน  ก่อนท่ีจะน�ากากของเสยีไปฝังกลบ และเมือ่หลมุฝังกลบเตม็พืน้ท่ีแล้วจะท�าการปิดหลมุด้วยดนิอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยาง

หรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ทับด้วยดินอีกชั้น จากนั้นจะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุมเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  นอกจากนั้น

ด้านบนของหลุมฝังกลบจะต้องมีท่อระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซท่ีเกิดข้ึนภายในออกสู่ภายนอก ด้านข้างของหลุมฝังกลบจะมีบ่อ

สังเกตการณ์การรั่วไหลออกสู่ภายนอกสองด้าน โดยต้องท�าการเก็บตัวอย่างน�้าในบ่อสังเกตการณ์ท้ังสองบ่อมาตรวจสอบปริมาณสาร

ปนเปื้อนอย่างสม�่าเสมอ โดยหลุมฝังกลบของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่

ประมาณ 500 ไร่

 5) ระบบเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending System) เป็นการน�าประโยชน์จากของเสียที่มีค่าความร้อนมาใช้ โดยน�าไปผ่าน

ระบบผสมกากเชือ้เพลงิเพือ่ได้เชือ้เพลงิทดแทนท่ีสามารถน�าไปใช้เป็นพลงังานทดแทนให้แก่กระบวนการผลติท่ีต้องใช้เชือ้เพลงิในการ

ให้ความร้อนสูงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
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INDUSTRIAL WASTE TREATMENT AND DISPOSAL BUSINESS

 The Company’s principal business is offering services in treating and disposing of both hazardous and Non-hazardous 

industrial waste, as well as offering services in collecting, storing and transporting industrial waste. The Company has two 

Industrial waste disposal Facilities which are Samaedum Waste Disposal Center/Research and Development for Environmental 

Preservation Center (“Samaedum Facility”) and Map Ta Phut Waste industrial Disposal Facility (“Map Ta Phut Facility”).

 1) LABORATORY ANALYSIS	The Company provides services to analyze the chemical and physical properties of 

waste samples taken from the customer’s factories. Testing 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 company’s own laboratory is completely staffed and 

equipped, is lawfully registered with the Department of Industrial Works and meets 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 secure landfill later. 

 3) STABILIZATION SYSTEM 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) SECURE LANDFILL SYSTEM	Secure Landfill System	 used for filling non-hazardous industrial waste and  

hazardous industrial waste that had been stabilized and gone through solidification process. The secure 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 secure landfill comprised of hardened clay soil highly compacted until the water seepage rate is 

1x10-7 cm/second and then lined with 8 layers of materials with leachate collection property. Once the landfill has been filled up, 

it will be covered with layers of same materials. Then topping with plants and trees in order to make the site to become 

natural environmental. The secure landfill is located at the Research & Development for Environmental Preservation Center 

which is located in Ratchaburi province, with approximately 500 Rai.

 5) FUEL BLENDING SYSTEM  Fuel Blending System is the system that uses benefit from waste containing  

calorific content. Waste that has been gone through fuel-blending process become synthetic fuel. The synthetic oil usable 

as alternative energy for the manufacturing process that required oil to generate heat which is non-hazardous to the  

environment.
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 6) ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste Refuse Derived Fuel System)  

เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดซ้ือเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารโรงงาน ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นการน�าประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตรายมาใช้ โดยการคัดแยกและแปรรูป เพื่อให้ได้ 

เช้ือเพลิงขยะอุตสาหกรรมท่ีมีคุณสมบัติค่าความร้อนท่ีเหมาะสมสามารถน�าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนให้แก่โรงไฟฟ้าขยะและ 

โรงปูนซีเมนต์ คาดว่าจะเริ่มเปิดด�าเนินการได้ปลายปี 2559

 7) ระบบการขนส่ง (Transportation) เป็นการให้บริการจัดเก็บและขนส่งกากของเสีย บริษัทฯ ใช้ยานพาหนะท่ีได้รับการ

ออกแบบส�าหรับการบรรทุกกากของเสียประเภทต่างๆ โดยเฉพาะยานพาหนะทุกคันจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดตามมาตรฐานการขนส่ง 

นอกจากนี้พนักงานขับรถทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และได้รับใบอนุญาตประเภท 4 จากกรมการขนส่งทางบก  

มีระบบการควบคุมการขนส่งด้วยใบก�ากับการขนส่ง (Manifest) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบ GPS (Global Position System) รวมทั้งการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้รถ 

(Black Box) ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเดินรถ เช่น ความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาที่ใช้เดินทางของคนขับรถ เพื่อควบคุม

ให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ก�าจัดกากอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือศูนย์แสมด�า ตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ 

ได้เช่าและได้รับสิทธิในการด�าเนินงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิศูนย์บริการ

ก�าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539  

มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึง 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานล�าดบัท่ี 101 โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวม ล�าดบัท่ี 105 การคดัแยก

หรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และล�าดับที่ 106 การน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 และศูนย์มาบตาพุดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนที่ดินแปลง R26 และ R27 มีเนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ 

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล�าดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และส่วนขยายบนที่ดินแปลง S8-S10 มีเนื้อที่

ประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล�าดับที่ 105 ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม 

 นอกจากธรุกจิหลกัในด้านการให้บรกิารบ�าบัดและก�าจดัของเสยีจากอตุสาหกรรมแล้ว ปัจจบัุนบรษัิทฯ ยังได้เพิม่เตมิวตัถปุระสงค์

ในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมเพื่อขยายฐานรายได้ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 ประกอบด้วยโครงการท่ีพักอาศยัประเภทอาคารพาณชิย์และอาคารชุดพกัอาศยั โดยเน้นการพฒันาโครงการในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑลเป็นหลัก มีลักษณะโครงการดังนี้

 1) อาคารพาณิชย์ มุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง ผูท่ี้ต้องการท่ีอยู่อาศยับนท�าเลค้าขายในเขตชานเมอืง 

ส�าหรบัโครงการท่ีบรษัิทฯ ด�าเนนิการแล้ว ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล โครงการบางบวัทองโฮมออฟฟิศ และโครงการซี-สเปซ 

สามโคก 

 2) อาคารชดุพักอาศยั (คอนโดมิเนยีม) มุง่เน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีมีรายได้ระดบักลางถงึสงู ท่ีต้องการท่ีพกัอาศยัแบบทันสมยั  

เนื้อที่จ�ากัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ส�าหรับโครงการอาคารชุดที่ด�าเนินการแล้ว 

ได้แก่ โครงการเดอะเพลนเนอร่ี (The Plenary) โครงการอาคารชุดพักอาศัย บี-ลีฟ (B-Live) และโครงการเมืองทองบางนา  

(เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บางส่วน) 

 ทั้งนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการระหว่างเตรียมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

มีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางในหน้า 32
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 6) Non-Hazardous Waste Refuse Derived Fuel System	 is an ongoing project under the process of  
purchasing equipment and building construction approved by the Board of Directors on 21st December 2015. The project 
aims to sort and transform non-hazardous industrial waste to be fuels with heat value that are suitable for alternative fuel 
for power plants and cement plants. It is expected that the project would start operating by late 2016.

 7) 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. 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
 Company’s real estate portfolio comprises of residential commercial buildings and condominiums, which focuses on 
developing projects, primarily in Bangkok Metropolitan and its suburban area. The projects characteristic areas follow:

 1) COMMERCIAL BUILDING	 : The target groups are middle-income consumers, who preferred to reside in a 
commercial area of the suburban. Completed projects are Asia Commercial, Bang Bua Thong Home Office Project and 
C-Space Sam Khok Project.

 2) CONDOMINIUM: Company’s target markets are middle-income to high-income that desired to reside in a compact, 
functional and modern housing which utilized the space efficiently, as well as convenient to travel to. A successfully completed 
project is The Plenary Project, B-Live Residential Condominium Project and Mueng Thong Bangna Project (the Company 
has part of the proprietor).
 Real Estate projects which the Company is currently operating and Projects that are in the process of preparation as 

of December 31st, 2015, can be summarize as shown in the table on page 33
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บริษัทย่อย
 นอกจากนี ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกจิเกีย่วเนือ่งโดยการจดัตัง้บรษัิทย่อย เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน และสามารถ

ให้บริการได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

 1)  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรือ

อสงัหารมิทรพัย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 430 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 430 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

 2) บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเขตประกอบ

การอุตสาหกรรม โดยมทุีนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

โครงการที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการระหว่างเตรียมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ
ขนาดที่ดิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ
ปีที่เริ่ม
โครงการ

จ�านวนหน่วย
ของโครงการ
(หลัง/ยูนิต)

ความคืบหน้า
ในการก่อสร้าง

(ร้อยละ)

จ�านวนหน่วยที่
ขายโอนแล้ว
(หลัง/ยูนิต)

1 โครงการเอเซีย

คอมเมอร์เชียล 

อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

798 ตร.ว. อาคารพาณิชย์ 2548 39 100% 28

2 โครงการเมืองทอง

บางนา 

 

อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

- คอนโดมิเนียม

ที่เป็นกรรมสิทธิ์  

ของบริษัทฯ บางส่วน

2549 186 100% 9

(เช่า)

3 โครงการ

บางบัวทองโฮม

ออฟฟิต

อ�าเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

688 ตร.ว. อาคารพาณิชย์ 2550 25 100% 24

4 โครงการ 

เดอะเพลนเนอรี่

เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร

627 ตร.ว. คอนโดมิเนียม 2552 170 100% 125

5 โครงการอาคารชุด

พักอาศัย

บี-ลีฟ (B-Live)

อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

299.8 ตร.ว. คอนโดมิเนียม 2557 79 100% 33

6 โครงการซี-สเปซ 

สามโคก 

อ�าเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี

2,266.32 

ตร.ว.

อาคารพาณิชย์ 2557 38 95% -
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SUBSIDIARY COMPANIES
 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 430 million baht and paid up capital of 430 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 percent share of registered capital.

PROJECTS THAT ARE CURRENTLy IN OPERATION AND PROJECT THAT ARE IN THE PROCESS OF PREPARATION 

(AS of DECEMBER 31st, 2015)

No. Name	of	Project Project	Location Project	
Land	Size

Project	
Characteristic

Project	
Starts	in	
Year

No.	Of	Unit	of		
the	Project		
(House/Unit)

Progress	in	
Construction		

(%)

Number	of	units	
sold	and	

Transferred	
(House/Unit)

1 Asia Commercial 
Project

Pak Kret, 
Nonthaburi 
province

798 sq. yd. Commercial 
Building

2005 39 100% 28

2 Mueng Thong 
Bangna Project

Bangpli, Samut 
Prakarn province

- Condominium 
The Company 
has part of the 
proprietor

2006 186 100% 9
(Rent)

3 Bang Bua Thong 
Home Office

Bang Bua Thong, 
Nonthaburi 
province

688 sq. yd. Commercial 
Building

2007 25 100% 24

4 The Plenary Project Klong Sarn, 
Bangkok 
province

627 sq. yd. Condominium 2009 170 100% 125

5 B-Live Residential 
Condominium 
Project

Pak Kret, 
Nonthaburi 
province

299.8  
sq. yd.

Condominium 2014 79 100% 33

6 C-Space Sam Khok 
Project

Sam Khok, 
Pathum Thani 
province

2,266.32 
sq. yd.

Commercial 
Building

2014 38 95% -
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การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2559
INDUSTRIAL ANALySIS AND TRENDS  
FOR THE yEAR 2016

 ส�าหรับประเทศไทยนั้น ปัญหาของกากอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากย่ิงข้ึน และวีธีการก�าจัดท่ีไม่ได้มาตรฐานสร้างปัญหา 

สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ จึงท�าให้ถูกยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันเป็นหนึ่ง 

ในภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ เพื่อจะลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม

 ในส่วนของกากอุตสาหกรรมมท้ัีงอันตรายและไม่อนัตรายนัน้ จากข้อมลูกระทรวงอตุสาหกรรมในปี 2557 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 2558) ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สรุปตัวเลขของปริมาณกากอุตสาหกรรมปี 2558 ไว้ดังนี้ คือ ปริมาณ

กากอุตสาหกรรมทั้งหมดประมาณ 37 ล้านตัน แบ่งออกเป็น กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 34 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมอันตราย 

3 ล้านตัน โดยการติดตามจากระบบควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้น กากอุตสาหกรรมไม่อันตรายท่ีเข้าระบบมีประมาณ  

26 ล้านตนั และกากอุตสาหกรรมอนัตราย 1.3 ล้านตนั จงึเป็นโจทย์ค�าถามให้หน่วยงานราชการท่ีรบัผดิชอบตอบค�าถามท่ีว่า “ปรมิาณ

กากที่หายไปจากระบบนั้นได้มีการบ�าบัดที่ถูกวิธีหรือไม่”

 อย่างไรก็ตามปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายยังคงมีจ�านวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ได้เปิดยุทธศาสตร์จัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อท่ีจะจัดการกับปัญหาของขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่ได้บ�าบัดและก�าจัดอย่าง

ถูกวิธี และได้มีการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมตามท่ีสาธารณะและปะปนอยู่ในหลุมฝังกลบขยะชุมชน ซ่ึงเป็นผลดีส�าหรับบริษัทฯ  

ท่ีจะสามารถแสวงหาลกูค้าใหม่ได้เพ่ิมข้ึนอันเนือ่งมาจากภาครฐัเพิม่ความเข้มข้นในการตรวจ ควบคมุ และชักชวนบรรดาผูป้ระกอบการท่ี

ไม่เข้าระบบการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธี

 และล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรมระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2558 - 2562) น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ในงบประมาณ 429.8 

ล้านบาท ส�าหรับแผนดังกล่าวมีเป้าหมายน�าโรงงานท่ีมีกากอุตสาหกรรมอันตราย เข้าสู่ระบบจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีถูกต้องให้ได้

กว่าร้อยละ 90 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1. การก�ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ติดตามการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 

รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามการขนส่งกากของเสียอันตรายให้สมบูรณ์ 

2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืน การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการน�ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ 

4. การสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

 ส�าหรบัแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมธรุกจิบ�าบัดกากของเสยีอุตสาหกรรมปี 2559 นัน้ มคีวามเป็นไปได้ว่าจะเตบิโต  เนือ่งจากแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการกากอุตสาหกรรมจะเริม่เห็นผลอย่างเป็นรปูธรรม เพราะมคีวามเข้มข้นในการตรวจสอบผูป้ระกอบกจิการ ผูข้นส่ง

กากของเสียอุตสาหกรรม และผู้รับบ�าบัดกากของเสียอุตสาหกรรมให้ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงคาดว่าจะมี

ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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For Thailand, the problem of industrial waste has been worsening. In addition, non-standard waste treatment methods are 

creating environmental problems for the country. Hence, this issue has been addressed as national agenda under the Thai 

Cabinet led by Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha and is one of the government’s priority tasks to reduce the amount 

of industrial wastes.

 The industrial waste can be divided into hazardous and non-hazardous. According to the information provided by 

Ministry of Industry in 2014 (Department of Industrial Works, Ministry of Industry, 2015), the amount of industrial waste in 

2015 were total 37 million tons, which were classified as 34 million tons of non-hazardous industrial waste and 3 million tons 

of hazardous industrial waste. Nonetheless, according to the monitoring system of the DIW, there are 26 million tons in the 

non-hazardous industrial waste and 1.3 million tons of hazardous industrial waste. This leads to a question to the  

responsible government agency to answer the question “Did the missing amount of waste have been treated properly?”

 However, the volume of non-hazardous industrial waste has been increasing every year. In this regard, the DIW,  

Ministry of industry, has launched a strategic waste management plan to deal with this problem of non-standard and  

improper treated industrial waste. In addition, there have been illegal dump of industrial wastes in public area and municipal 

landfills. This situation will be advantageous to the Company as more new customers will be inclined to use the Company’s 

service due to the government’s strict policy to inspect, control and persuade operators who have not complied with waste 

treatment regulation to dispose industrial wastes properly. 

 Recently, the DIW, Ministry of Industry, has prepared a strategic industrious waste management plan for the next 5 

years (2015 - 2019) and proposed the plan to the Cabinet who approved the plan on 26th May 2015 under the budget of 

429.8 million baht. The plan aims to standardize and allow more than 90 percent of operators who produce hazardous  

industrial waste to comply with the regulation. The plan consists of four strategies as following 

1. Enforce regulation equally across the industries, follow up on license renewal of the plants which do not implement 

industrial waste management as well as develop a comprehensive tracking system for transportation of hazardous 

industrial waste.

2. Revise law and impose strict measures against violators while facilitate operators who comply with the regulation.

3. Request for cooperation and provide incentives for operators to register their data on the industrial waste 

management system.

4. Provide support from both public and private networks domestically and internationally.

 

 In 2016, the industrial waste treatment sector has possibility to grow due to the government’s implementation of  

strategic industrial waste management plan which will begin to yield tangible results.  It is because the plan aims to monitor 

and regulate operators and transporters of industrial waste and service provider to strictly comply with the regulations. 

Therefore, the Company expects that it will be able to obtain higher amount of industrial waste for treatment than last year.
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1.  ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิคและการด�าเนินงานในธุรกิจบ�าบัดและก�าจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม

1) ความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน
  เนือ่งจากการด�าเนนิธรุกจิการให้บริการก�าจดักากของเสยีจากอตุสาหกรรม ผูใ้ห้บรกิารต้องเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความเสยีหาย

ท่ีเกดิขึน้เริม่ตัง้แต่กระบวนการรับกากของเสยีจากโรงงานของลกูค้า ซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนดิกากของเสยีไปจนถงึการก�าจดัในข้ันตอนสดุท้าย  

หากการด�าเนินงานเกิดมีข้อบกพร่อง อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากศูนย์แสมด�าและ

ศนูย์มาบตาพดุตัง้อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ดงันัน้สงัคมและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคยีงศนูย์ท้ังสองแห่งอาจจะได้รบัผลจากกระบวนการบ�าบัดของ 

บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ ถูกร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือ บริษัทฯ ต้องหยุดการ

ให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 

(1) ยึดม่ันและปฏบัิตติามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ท่ีก�าหนด

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2)   ยึดม่ันและปฏบัิตติามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ของหน่วยงานราชการในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

(3)   ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และระบบ 

การบริหารคุณภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

เห็นได้จากท่ีศนูย์บริการก�าจดักากของเสยีของบรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 

การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก. & OHSAS 18001 และการ

รับรองมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

(4)   ก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�านาจด�าเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ด้วย

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ คู่มืออ�านาจด�าเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว

(5)   จัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ

(6)   บริษัทฯ ได้ท�าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกลได้รู้จักบริษัทฯ และเข้าใจกระบวนการบ�าบัดกากของเสีย

ของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยง
RISK FACTORS
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1. RISK FACTORS ASSOCIATED WITH TECHNICAL ASPECTS AND OPERATIONS 
INTHE 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.
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2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
  ปัจจบัุนมบีรษัิทท่ีได้รบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิก�าจดักากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรกต็ามเม่ือพจิารณาจากจดุแข็ง

ของบริษัทฯแล้ว ถือได้ว่าบริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังเช่น 

(1)   บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบ�าบัดและก�าจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของโรงงานล�าดับที่ 

101, 105 และ 106 ซึ่งสามารถให้บริการด้านการก�าจัดกากของเสียให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

(2)   บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ 

ในการพิจารณาการส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

(3)   บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริกา

(4)  บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับถึงการให้บริการที่ได้

มาตรฐานสูง

(5)   บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

(6)   บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

(7)   ลูกค้าให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจในเรื่องการก�าจัดและบ�าบัดกากของเสีย 

2. ปัจจัยเสี่ยงจากการด�าเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
  ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์เป็นธรุกจิท่ีส่งเสริมในการขยายฐานรายได้ของบรษัิทฯ เพิม่เสถยีรภาพให้แก่องค์กร แต่ธรุกจิจดัสรรบ้าน

และที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องติดตามภาวะตลาดบ้านจัดสรรและทิศทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด  

อย่างไรกต็ามโครงการส่วนใหญ่ของบรษัิทฯ เป็นท่ีอยู่อาศยัระดบัปานกลาง แต่ด้วยคณุภาพและการให้ความส�าคญัด้านบรกิารเป็นพเิศษ 

เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะท�าให้การด�าเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโต

อย่างมั่นคงได้ต่อไป

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
  ระบบการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบันยังเป็นระบบท่ีใช้แรงงาน ในบางสถานการณ์จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึ้น 

โดยเฉพาะแรงงานฝีมือด ีท�าให้ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างเหมาก่อสร้างมรีาคาเพิม่ข้ึน กระทบถงึต้นทุนท่ีจะเพ่ิมสงูข้ึนแล้วยังมีปัญหาเรือ่ง

การก่อสร้างล่าช้า

  บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขโดยการใช้ผู้รับเหมาซ่ึงมีแรงงานประจ�าของตนเอง ประกอบกับโครงการของบริษัทฯ บางส่วน

เป็นการจัดซื้อโครงสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาท�าการปรับปรุง ซึ่งไม่ต้องใช้แรงงานจ�านวนมากนัก
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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) 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 organizational 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.
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3.  ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน

1)  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ จากการท่ี

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

  อย่างไรกด็ ีบรษัิทฯ ได้มีการตดิตามภาวะการเคลือ่นไหวของอัตราดอกเบ้ียอย่างใกล้ชิด บรษัิทฯ จงึคาดว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบ

หรอืมีความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียแต่อย่างใด นอกจากนีแ้ล้วบรษัิทฯ ยังมสีญัญาท่ีจะสามารถช�าระหนีก่้อนก�าหนด

ได้อีกด้วย

2) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  ความเสีย่งด้านสนิเชือ่เกดิจากการท่ีคูส่ญัญาไม่สามารถหรอืไม่ประสงค์จะปฏบัิตติามสญัญาหรอืข้อตกลงท่ีท�าไว้กบับรษัิทฯ  

บรษัิทฯ มนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของคูค้่าและจ�ากดัการอนมัุตวิงเงนิสนิเช่ือ มูลค่าสงูสดุ

ของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ได้มกีารตดิตามดคูวามเสีย่งด้านสภาพคล่องและรกัษาระดบัสถานะของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ือให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด

4) ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย
  ในกรณท่ีีบรษัิทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนเพือ่สนบัสนนุการขยายการลงทุน บรษัิทฯ ในฐานะผูถ้อืหุ้น จ�าเป็นต้องช่วยเหลอื

สนบัสนนุการหาเงนิเพือ่เป็นแหล่งเงนิทุนสนบัสนนุโครงการใหม่ ดงันัน้หากผลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บรษัิทฯ 

ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ก�าหนดไว้

  อย่างไรกด็ ี ปัจจบัุนบริษัทฯ มสีถานะทางการเงนิท่ีม่ันคงเพียงพอจงึไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบรษัิทฯ คาดว่าบรษัิทย่อย 

จะด�าเนนิการได้อย่างเตม็ท่ีในไม่ช้านี ้โดยการลงทุนของบริษัทฯจะเน้นในการขยายขอบเขตในธรุกจิท่ีจะสามารถส่งเสรมิบรกิารของบรษัิทฯ 

ในอนาคต 
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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.
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โครงสร้างการถือหุ้น
SHAREHOLDING STRUCTURE

1. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

	 บริษัทฯ มทุีนจดทะเบียน 2,230,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,041,064,062 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,041,064,062 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 5 มกราคม 2559) 

2. ผู้ถือหุ้น 

 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 (วนัปิดทะเบียนพกัโอนหุ้นครัง้หลงัสดุเพ่ือการประชุมสามัญ

ผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2558)

ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

1. กลุ่มวิภูศิริ

  นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ จ�านวนหุ้นที่ถือ 84,249,600

  นายชาญวิทย์ วิภูศิริ จ�านวนหุ้นที่ถือ 42,000,000

  นางสาววราพร สุวรรณเทวรัตน์ จ�านวนหุ้นที่ถือ 20,408,700

  บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด จ�านวนหุ้นที่ถือ 5,366,600

152,024,900 16.70

2. กระทรวงอุตสาหกรรม 150,000,000 16.47

3. นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 31,257,000 3.43

4. นางสาวสุกัญญา ทองค�า 18,500,000 2.03

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 17,338,000 1.90

6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15,000,000 1.65

7. นางสาวประเทือง ละเอียด 9,600,000 1.05

8. นายล�้าเลิศ เนมียะ 8,700,000 0.96

9. นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ 8,500,000 0.93

10. นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ 6,000,000 0.66

หมายเหตุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 910,580,100 บาท

  กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่  

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มวิภูศิริผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้จัดส่งตัวแทน 

2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ

ผู้จัดการ 
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1. REGISTERED AND PAID-UP CAPITAL
 

 Company has registered capital of 2,230,000,000 Baht, paid-up capital 1,041,064,062 Baht divided in to 

1,041,064,062 ordinary shares with a par value of 1 Baht per share (as of January 5, 2016).

2. SHAREHOLDERS

 The top 10 Shareholders of company as of March 30, 2015 (the most recent date of the close of the share  

registrar for the purpose of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders) are presented as follows.

Shareholders Number	of	Shares %

1. The Wipoosiri group

 Mr. Itthirit Wipoosiri holds  84,249,600

 Mr. Chanwit Wipoosiri  holds  42,000,000

 Miss Waraporn Suwantaywarut  holds  20,408,700

 Phatra House and Property Public Company Limited holds 5,366,600

152,024,900 16.70

2. Ministry of Industry 150,000,000 16.47

3. Miss Somjit Tharamornrat 31,257,000 3.43

4. Miss Sukanya Thongkom 18,500,000 2.03

5. Thai NVDR Co., Ltd. 17,338,000 1.90

6. The Industrial Estate Authority of Thailand 15,000,000 1.65

7. Miss Pratuang Laiat 9,600,000 1.05

8. Mr. Lumlert Nameya 8,700,000 0.96

9. Mrs. Supranee Chaichukaed 8,500,000 0.93

10. Mrs. Nareerat Thongprapan 6,000,000 0.66

Remark As of March 30, 2015 Company has registered capital of 910,580,100 Baht.

 In its capacity as a majority shareholder, the Ministry of Industry appointed 2 representatives to serve on the Board of 

Directors of company: Mr. Arthit Wuthikaro, the Permanent Secretary of Ministry of Industry, who currently serves as  

Chairman of the Board of Directors; and Dr.Pasu Loharjun, Director-General, Department of Industrial Works, who  

currently serves as Vice-Chairman. Likewise, the Wipoosiri group of shareholders appointed 2 representatives to serve on 

the Board of Directors of company: Mr.Asawin Wipoosiri, who currently serves as a Director, Chairman of the Executive 

Committee and CEO and Mr.Itthirit Wipoosiri, who currently serves as a Director, Executive Director and Deputy Managing 

Director. 
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3.  การออกหลักทรัพย์อื่น
 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 (GENCO-W1) จ�านวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 กรณีมีเศษของใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง (ภายหลังการปัดเศษคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 179,999,606 หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยก�าหนดให้ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันท�าการ

สุดท้ายของทุกไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันท�าการสุดท้ายของ

เดือนกันยายน 2557 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 180,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ปรับราคาและ 

อัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็นอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1.57649 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท  

ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ท้ังนี้เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิอันเนื่องมาจากบริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคล 

ในวงจ�ากัดในราคาต�่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้ว สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่	 วันใช้สิทธิ จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ	(หน่วย) จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	(หน่วย)

1 30 กันยายน 2557 0 179,999,606

2 30 ธันวาคม 2557 10,580,100 169,419,506

3 31 มีนาคม 2558 55,321,928 114,097,578

4 30 มิถุนายน 2558 19,654,900 94,442,678

5 30 กันยาน 2558 180,000 94,262,678

6 30 ธันวาคม 2558 0 94,262,678

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ 

หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อ 

การด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระส�าคัญ

 ประวัติการจ่ายปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้

ครั้งที่	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ เงินปันผลต่อหุ้น

1 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2544 20 เมษายน 2544 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 1.20 บาท
(โดยแยกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 
ครึ่งปีแรก จ�านวน 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลประกอบการครึ่งปีหลัง จ�านวน 0.70 บาท)

2 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2545 20 เมษายน 2545 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.10 บาท

3 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2549 27 เมษายน 2549 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.01 บาท

4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2550 26 เมษายน 2550 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.01 บาท

5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2551 24 เมษายน 2551 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.03 บาท

6 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2552 29 เมษายน 2552 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.01 บาท

7 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553 29 เมษายน 2553 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.01 บาท

8 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 27 เมษายน 2555 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�านวน 0.01 บาท

หมายเหตุ เมื่อเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
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3. OTHER SECURITIES ISSUED

 The Company has issued the Warrants to purchase the Company’s ordinary share No.1 (GENCO-W1) in the amount 
of not exceeding 180,000,000 units to existing shareholders of the company at the ratio of 5 existing shares to 1 unit of 
Warrant No.1. The fraction shall be disregarded (number of warrants after rounding 179,999,606 units). Exercise ratio 1 unit 
of warrant has the rights to purchase 1 new ordinary share. Exercise price is 1.10 Baht. Warrant holders can exercise their 
rights to purchase the Company’s ordinary shares on the last business day of every quarter throughout 3 years from the 
issuance date. The first exercise date is the last business day of September 30, 2014 and the final Exercise Date is May 
18, 2016. The company issued 180,000,000 new ordinary shares with a par value of Baht 1 each to reserve for the exercise 
of rights by holders of Warrant No.1. Later on March 9, 2015, the Company adjusted the exercise price and ratio which 
exercise ratio 1 unit of warrant shall be entitled to purchase 1.57649 new ordinary share at exercise price of 1.00 Baht.  
In order to preserve the rights and interests of the Warrant Holders due to the Company has issued the newly issued  
ordinary shares to the private placement at a price lower than 90 percent of the market price.
 As of December 31, 2015, details of Warrants’ exercise shown as follows:

No. Exercise	Date Number	of	exercised	Warrants	(units) Number	of	unexercised	Warrants	(units)

1 September 30, 2014 0 179,999,606

2 December 30, 2014 10,580,100 169,419,506

3 March 31, 2015 55,321,928 114,097,578

4 June 30, 2015 19,654,900 94,442,678

5 September 30, 2015 180,000 94,262,678

6 December 30, 2015 0 94,262,678

4. 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.
 Dividend payment history shown as follows:

No. The	Shareholders	Meeting Date Dividend	per	Share

1 Annual General Shareholders Meeting 2001 April 20, 2001 Approved dividend payment of Baht 1.20
(Separate to the interim dividend of 0.50 baht 
for the first half year and 0.70 baht for the last 
half years).

2 Annual General Shareholders Meeting 2002 April 20, 2002 Approved dividend payment of Baht 0.10

3 Annual General Shareholders Meeting 2006 April 27, 2006 Approved dividend payment of Baht 0.01

4 Annual General Shareholders Meeting 2007 April 26, 2007 Approved dividend payment of Baht 0.01

5 Annual General Shareholders Meeting 2008 April 24, 2008 Approved dividend payment of Baht 0.03

6 Annual General Shareholders Meeting 2009 April 29, 2009 Approved dividend payment of Baht 0.01

7 Annual General Shareholders Meeting 2010 April 29, 2010 Approved dividend payment of Baht 0.01

8 Annual General Shareholders Meeting 2012 April 27, 2012 Approved dividend payment of Baht 0.01

Note since September 2001, the Company changed the par value from 10 baht to 1 baht per share.
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โครงสร้างการจัดการ
MANAGEMENT STRUCTURE

 โครงสร้างการจดัการองค์กรของบริษัท บริหารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ด�ารงต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 

5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (1) นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการ

  (2) ดร.พสุ โลหารชุน  รองประธานกรรมการ 

  (3) นายอังคณี วรทรัพย์* กรรมการ

  (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* กรรมการ

  (5) นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ*  กรรมการ  

  (6) นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส* กรรมการ

  (7) นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์* กรรมการ 

  (8) นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

  (9) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

  (10) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

  หมายเหตุ * กรรมการอิสระ

  กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2558 มีรายชื่อดังนี้

  (1) ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง ประธานกรรมการ

  (2) นายเดชพล  วิภูศิริ กรรมการ

	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ

  กรรมการผูมี้อ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายอาทิตย์ วุฒคิะโร นายอัศวนิ วภิศูริ ิ ผศ.(พเิศษ) รณชัย ตนัตระกลู  

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

	 	 การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ ได้ก�าหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และแนวปฏบัิตขิองส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่นกัลงทุน 

และรกัษาสมดลุของการบริหารจดัการท่ีด ีซ่ึงคณุสมบัตขิอง “กรรมการอิสระ” มคีวามเข้มงวดเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย

  (2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
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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 Committee. 
Each respective 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 31st December 2015, the Board of Directors of 
company comprises 10 members. Of this number, 4 are Independent Directors, 5 Directors also serve as Executives, while 
7 Directors are not Executives, with details as follows.
  (1) Mr.Arthit Wuthikaro Chairman
  (2) Dr. Pasu Loharjun Vice Chairman
  (3) Mr. Angkhani Vorasaph* Director  
  (4) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap* Director
  (5) Ms. Nawarat Anomasiri* Director 
  (6) Mr. Jakkarat Lertopas* Director 
  (7) Ms. Chanitnan  Kultanan 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

 Former Directors resigned during the year 2015 as follows.
  (1) Dr. Atchaka  Sibunruang Chairman
  (7) Mr. Detpon Viphusiri Director 

	 	 DIRECTORS	WITH	SIGNATORY	RIGHTS	ON	BEHALF	OF	COMPANY

  Directors with signatory rights on behalf of company are Mr.Arthit Wuthikaro, 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.
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  (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ 

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  (4) ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน		

   ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่า

หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรัพย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูยื้ม  

ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อ่ืนท�านองเดยีวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนญุาตหรอืคูส่ญัญามีภาระหนี้

ท่ีต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธขิองผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใด 

จะต�่ากว่า ท้ังนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัตกิารของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยอนโุลม

แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร  

หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี 

ก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

  (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  (8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ภายหลงัได้รบัการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ ข้อ 1 ถงึข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

	 	 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

  (1) ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่

ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมถีิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษัิทฯ จะต้องเป็นผูมี้คณุสมบัตติามท่ีกฎหมายก�าหนด

  (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2) ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม ข้อ 1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

I 49 I

  (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) 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 appoint 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. 
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3) บุคคลท่ีได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนั เกนิจ�านวน

ที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  (3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ ทุก ๆ  คราวให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของ

จ�านวนกรรมการ ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

  (4) ให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้นออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา 

ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ 

  (5) กรรมการย่อมพ้นจากต�าแหน่งเมือ่ถงึแก่กรรม ย่ืนใบลาออกจากต�าแหน่งก่อนถงึก�าหนด ศาลมคี�าสัง่ให้ออก ท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนจากต�าแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  (6) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการท่ีเหลืออยู่เลือกบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน คณะกรรมการจะจดัเลอืกบุคคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนหรือไม่กไ็ด้ บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ 

จะอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	มีดังต่อไปนี้

  (1) คณะกรรมการบรษัิทฯ ต้องดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ และปฏบัิตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

  (2) คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าท่ีก�าหนดนโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยทุธ์และแผนการด�าเนนิธรุกจิโดยรวม

ของบรษัิทฯ และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

  (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด�าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

  (4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  (5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ ให้ความสนใจ

ในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  (6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติรายการท่ีมีนัยส�าคัญตามท่ีได้ระบุในอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ  

เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (7) คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนปฏบัิตกิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้

  (8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้บุคคลอืน่ใดให้ด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

หรือมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ  ได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 

และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระของ

ต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการซ่ึงมคีวามเป็นอสิระ และมคีณุสมบัตเิหมาะสมตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย จ�านวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  (1)  นายอังคณี วรทรัพย์* ประธานกรรมการตรวจสอบ

  (2)  พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* กรรมการตรวจสอบ

  (3)  นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ* กรรมการตรวจสอบ

 หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
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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) 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. 1/2014 held on 14th March 2014 passed resolutions to establish an Audit Committee. The period of terms for Audit  
Directors was to be the same as the terms for Company Directors. The Committee was to comprise Independent Directors 
with qualifications as determined by the regulations of the Stock Exchange of Thailand. There are 3 Directors serving on the 
Committee:
  (1) Mr. Angkhani Vorasaph* Chairman of the Audit Committee
  (2) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap* Audit Committee Director
  (3) Ms. Nawarat Anomasiri* Audit Committee Director

  Note * The Audit Committee have experiences in doing the financial audit. 
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	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีดังต่อไปนี้

	 	 (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 	 (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)  

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (4)  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  (5)  พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  (6)  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)  ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอืน่ท่ีเห็นว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

  (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหาร
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 และครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 

และครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 20 กนัยายน 2556 ได้มีมตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษัิทฯ มวีาระการด�ารง

ต�าแหน่งเท่ากับวาระของต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  (1) นายอัศวิน  วิภูศิริ ประธานกรรมการบริหาร

  (2) ผศ.(พิเศษ) รณชัย  ตันตระกูล กรรมการบริหาร 

  (3) นายอิทธิฤทธิ์  วิภูศิริ กรรมการบริหาร 

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1)  ปฏิบัติงานและด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

(2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการน�านโยบาย กลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไปปฏิบัติ 

เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(3) ก�ากบัดแูลและตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นประจ�าทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
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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. 1/2008 held on 17th January 2008; Meeting No. 1/2010 held on  
21st January 2010 and Meeting No. 7/2013 held on 20th 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. 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. 
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(4) มอี�านาจพจิารณาอนมุตัค่ิาใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิปกติของบรษัิทฯ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดตามระเบียบว่าด้วยอ�านาจการจัดการ

(5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�า และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 

และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

บริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระของต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ประกอบด้วย 

  (1) นายอังคณี  วรทรัพย์  ประธาน

  (2) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  (3) นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีดังนี้

(1) พจิารณาสรรหากรรมการบรษัิทฯ แทนกรรมการบรษัิทฯ ท่ีต้องออกตามวาระ เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปี 

โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2) คดัเลอืกและสรรหาบุคคลท่ีสมควรได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ในกรณท่ีีต�าแหน่งว่างลงด้วยเหตอ่ืุน ท่ีไม่ใช่เนือ่งมาจาก

การครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(3) พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร 

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาและให้ค�าแนะน�าแก่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษา 2 ท่าน ได้แก่

  (1) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

  (2) นายถวิล ไพรสณฑ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ผู้บริหาร
1)  รายชื่อผู้บริหาร

	 	 คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธรุกจิของบรษัิทฯ และน�าเสนอ

ขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วย

  (1) นายอัศวิน วิภูศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  (2) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการผู้จัดการ 

      รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ�าบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 

      และรักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

  (3) นายอิทธิฤทธิ์  วิภูศิริ รองกรรมการผู้จัดการ 

      รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

      และรักษาการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 

  (4)  นางสาววลัยพร ไวก้า ผู้จัดการสายงานการจัดการองค์กรกลาง

      เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
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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 COMMITTEE
  The Meeting of the Board of Directors No. 2/2004 held on 25th February 2004; Meeting No. 3/2008 held on  
20th March 2008 and No. 1/2014 held on 14th March 2014 passed a resolution to establish the Nomination and Remuneration 
Committee. The Committee Directors are selected from the Board of Directors of company. The period of terms for  
Committee Directors was to be the same as the terms for Company Directors. The Nomination and Remuneration  
Committee currently comprise the following members:
  (1) Mr. Angkhani Vorasaph Chairman
  (2) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap Nomination and Remuneration Director
  (3) Ms. Nawarat Anomasiri Nomination and Remuneration Director

	 	 THE	DUTIES	AND	RESPONSIBILITIES	OF	THE	NOMINATION	AND	REMUNERATION	COMMITTEE

(1) Nomination of Directors to replace Directors who complete their terms, for proposal to the Annual Meeting 
of Ordinary Shareholders, wherein the nominees are to be proposed to the Board of Directors first. 

(2) Recruitment and selection of appropriate candidates for nomination as Directors, in the event that Directorial 
positions become vacant due to other reasons than the completion of a term. Nominations are to be proposed 
to the Board of Directors. 

(3) Determination of remuneration for company’s Directors, Advisors to the Board, Audit Committee Directors 
and Executive Directors, for proposal to the Annual Meeting of Ordinary Shareholders. The proposals are  
to be first submitted to the Board of Directors 

(4) Any other tasks as assigned by the Board of Directors.

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. Tawil Praisont 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, 
      Acting Industrial Waste Treatment Business Division Manager  
      and Strategy & Business Development Division Manager
  (3) Mr. Itthirit  Wipoosiri Deputy Managing Director
      Acting Real Estate Business Division Manager  
      and Finance & Risk Management Division Manager
  (4) Ms. Walaiporn  Waika Corporate Administration Division Manager 
      and Executive Secretary to Managing Director
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2)  การสรรหาผู้บริหาร
  คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าท่ีพจิารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ และมีคณุสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการบรษัิทฯ ส�าหรบัการแต่งตัง้ผูบ้รหิารในระดบัต�า่กว่าผูจ้ดัการสายงานธรุกจิ 

ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

3. เลขานุการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล เป็นเลขานุการบริษัทฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามข้อก�าหนด

แห่งพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฝ่ายตลาดหลกัทรพัย์ เป็นหน่วยงานสนบัสนนุงานเลขานกุารบรษัิทฯ เพือ่ให้ 

เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และเพือ่ให้การบรหิารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 (1)	 ค่าตอบแทนกรรมการ

   ค่าตอบแทนกรรมการรวม	 14 ท่าน ในปี 2558 เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 4,015,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน 

ในรูปของเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

และคณะกรรมการบรหิาร ซ่ึงค่าตอบแทนได้ถกูก�าหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิของบรษัิทฯ และเปรยีบเทียบ

กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

	 	 	 เบี้ยประชุมกรรมการ	

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท/เดือน 

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา 

 ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาท/ครั้ง 

 ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง  

 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง 

 คณะกรรมการบริหาร ก�าหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

 ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครั้ง

 กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง 
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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 Business Division Manager, the Executive for each 
relevant operational field will be responsible for the selection of candidates and subsequent authorization by the Executive 
Committee.

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 2015 the remuneration fee for the 14 directors totaled 4,015,000 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 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 29th, 2015 the approval concerning remuneration of directors was as follows:
   MEETING	ATTENDANCE	FEE

 The Board of Directors received a monthly fee

 The Chairman of the Board of Directors 30,000 Baht/month 

 The Director per person 25,000 Baht/month

 Advisor to the Board of Directors received fees in accordance to the number of attendance time.

 Chairman of the Advisor 25,000 Baht/time

 Advisor per person 20,000 Baht/time

 The Audit Committee received fees in accordance to the number of attendance time.

 The Chairman of the Audit Committee 25,000 Baht/time 

 The Audit Director per person 20,000 Baht/time

 The Executive Committee received fees in accordance to the number of attendance time.

 The Chairman of the Executive Committee 25,000 Baht/time

 The Executive Director per person 20,000 Baht/time.
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สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี	2558	เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)
รวม
(บาท)กรรมการบริษัทฯ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

ที่ปรึกษา

1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 1 200,000 - - - 200,000

2. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 2 90,000 - - - 90,000

3. ดร.พสุ โลหารชุน 260,000 - - 260,000

4. นายอังคณี วรทรัพย์ 260,000 105,000 - - 365,000

5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ 260,000 100,000 - - 360,000

6. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ 260,000 100,000 - - 360,000

7. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 260,000 - - - 260,000

8. นายเดชพล วิภูศิริ 3 185,000 - - - 185,000

9. นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ 4 75,000 - - - 75,000

10. นายอัศวิน วิภูศิริ 260,000 - 165,000 - 425,000

11. ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 260,000 - 240,000 - 500,000

12. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 260,000 - 240,000 - 500,000

13. นายเมธี เอื้อภิญญกุล - - - 175,000 175,000

14. นายถวิล ไพรสณฑ์ - - - 260,000 260,000

รวม 2,630,000 305,000 645,000 435,000 4,015,000

	 หมายเหต ุ 1 อดีตประธานกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

  2 ประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

  3 อดีตกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

  4 กรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

	 	 (2)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

   ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และ 

ผู้จัดการสายงานการจัดการองค์กรกลาง ในปี 2558 จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ  

ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,250,170 บาท 

	 	 (3)	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

   กรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากทั้งหมดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่ 
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Summarize	the	remuneration	fees	of	each	director	for	the	year	2015.	The	details	are	as	follow:

Name	of	Directors

Attendance	Fee	(Baht) Total
(Baht)Board	of	

Directors
Audit	Commit-

tee
Executive	
Committee

Advisor

1. Dr. Atchaka Sibunruang1 200,000 - - - 200,000

2. Mr. Arthit Wuthikaro2 90,000 - - - 90,000

3. Dr. Pasu Loharjun 260,000 - - 260,000

4. Mr. Angkhani Vorasaph 260,000 105,000 - - 365,000

5. Air Vice Marshal Kosok Prakongsap 260,000 100,000 - - 360,000

6. Ms. Nawarat Anomasiri 260,000 100,000 - - 360,000

7. Mr. Jakkarat Lertopas 260,000 - - - 260,000

8. Mr. Detpon Viphusiri3 185,000 - - - 185,000

9. Ms. Chanitnan Kultanan4 75,000 - - - 75,000

10. Mr. Asawin Wipoosiri 260,000 - 165,000 - 425,000

11. Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon - 240,000 - 500,000

12. Mr. Itthirit Wipoosiri 260,000 - 240,000 - 500,000

13. Mr. Metee Auapinyakul - - - 175,000 175,000

14. Mr. Tawil Praisont - - - 260,000 260,000

Total 2,630,000 305,000 645,000 435,000 4,015,000

 Note 1 Former Chairman resigned from the position on August 19th, 2015

  2 New Director joined on September 25th, 2015

  3 Former Director resigned from the position on September 30th, 2015

  4 New Director joined on October 1st, 2015

	 	 (2)	 MANAGEMENT’S	REMUNERATION

   Total of Management’s remuneration comprised of the CEO, Managing Director, Deputy Managing Director 

and Corporate Administration Division Manager in 2015 for a total of 4 people consisted of monthly salary, social security, 

health insurance, life insurance and medical expenses at a total of 7,250,170 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.
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1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างให้องค์กร 

มีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
  บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บรษัิทฯ จงึก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการในเรือ่งของสทิธิ

และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมถึงนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 (นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการได้มีโอกาสรับรู้ผล 

การด�าเนนิงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจผ่านการประชุมผูถ้อืหุ้น ซ่ึงบรษัิทฯ ถอืเป็นหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีส�าคญั

ท่ีจะจัดการประชุมให้มีความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทาง 

ทีห่นว่ยงานก�ากบัดูแลก�าหนด มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ส�าคัญต่อผูถ้ือหุ้นอย่างทัว่ถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิผูถ้ือหุน้

ทุกคนมสีทิธเิข้าร่วมประชมุ สทิธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียง 

ลงคะแนนในการเปลีย่นแปลงนโยบายท่ีส�าคญัของบริษัทฯ นอกจากนีผู้ถ้อืหุ้นมสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอช่ือผูท่ี้มีคณุสมบัติ

เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด 

  ซ่ึงในปี 2558 บรษัิทฯ ได้จดัให้มกีารประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2558 เมือ่วันท่ี 29 เมษายน 2558 โดยบรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการ

เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัสทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมถงึการอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

  (1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และส่งค�าถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

  (2) บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติก�าหนดให้

จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มี

มติก�าหนดวันประชุม 

  (3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บรษิทัฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่

ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และข้อบังคบัของบริษัทฯ โดยแนบหนงัสอืมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมท้ังข้อบังคบัของบรษัิทฯ 

ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมผูถ้อืหุ้น ให้แก่ผูถ้อืหุ้นได้พจิารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั โดยมีรายละเอียดของวาระการประชมุ

อย่างเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ  

หรอืเพือ่พจิารณา รวมท้ังมีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะให้ผูถ้อืหุ้นตดัสนิใจในการใช้สทิธอิอกเสยีงได้ นอกจากนี้

บรษัิทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ล่วงหน้า

เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัทราบข้อมลูได้โดยสะดวกรวดเรว็ ซ่ึงเป็นข้อมลูเหมอืนกบัท่ีบริษัทฯ ส่งให้ผูถ้อืหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ลงประกาศ

ในหนงัสอืพมิพ์รายวนัภาษาไทย ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั 

   ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีจ�าเป็นซ่ึงผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดง 

ให้ครบถ้วนเพือ่รกัษาสทิธใินการเข้าร่วมประชุม และแนบหนงัสอืมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด พร้อมแจ้งรายช่ือกรรมการ

ท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้ผูถ้อืหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุแทนได้เลอืกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนได้ 

การก�ากับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNANCE

http://www.genco.co.th
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1.  CORPORATE GOVERNANCE POLICIES
 Company appreciates the importance of observing the guidelines for good corporate governance and conducting  
its business in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, as well as the Stock Exchange 
of Thailand. This helps create an organization with a structure, systems, management process and operations. In 2015,  
the Company had practiced in accordance with the corporate governance principles, which are as follow:

1) RIGHTS AND EQUALITY OF SHAREHOLDERS
  Company accords a high priority to the rights and equality of shareholders which had been approved in written 
document as of October 18th, 2007. This includes stakeholders’ policies and regulations, which was approved in written form 
and put into practice as of December 20th, 2013, (Company’s corporate governance policy is published on the website  
www.genco.co.th). By focusing on the shareholders, which can be compare as business owners, to have the opportunities 
to acknowledge Company’s performance and participate in decision making through the Shareholders’ Meeting. The Company 
deems it an important duty and responsibility to organize Shareholder Meetings that are transparent, fair and of benefit to 
stakeholders, as well as other concerned parties.
  Consequently, information disclosures are widely and readily available to all shareholders, without prejudice.  
All shareholders have the right to attend Shareholder Meetings, as well as the right to appoint proxies to attend Meetings 
and vote on their behalf to appoint or remove Directors; the right to vote for appointment of auditors and determination of 
audit fees; and the right to vote for changes to significant corporate policies. In additional, shareholders form an additional 
Shareholder’s meeting and nominate in advance a qualified candidate for new Director Submission; before the next  
Shareholder’s meeting, according to the regulation of company.
  In 2015, the Company held the Annual Shareholders’ Meeting for the fiscal year 2015 on 29th April 2015. In this 
regard, the Company has undertaken steps to inform shareholders of their statutory rights in the shareholders’ meeting and 
standards of good corporate governance as well as facilitate the shareholders as following:
  (1) Company has provided opportunity for shareholders to propose agenda, nominate qualified candidates for 
new Director Member List and submit questions in advance during 25th November 2014 to 15th February 2015.
  (2) The Board of Directors of company declared the resolution of the meeting No 3/2015 on March 13th, 2015, 
to convene the Annual Shareholders’ Meeting on April 29th, 2015 in the Stock Exchange of Thailand website, since the day 
the resolution was declared.
  (3) Before the Annual Shareholders’ Meeting is held, company forwarded the invitation manuscript to Shareholders, 
which included date, time, venue for Meetings, map. This also contains the agenda and sufficient supporting information,  
to comply with laws and regulations of SET and company. Company forwarded the summons to attend the Meeting, proxy 
form and agenda details, containing sufficient information for Shareholders’ to make decision, which also includes the opinion  
of the Board of Directors. The documentation was distributed to shareholders 14 days prior to the Meeting. In addition to 
company distributed the invitation manuscript and sufficient documents for the meeting in both Thai and English languages 
display on the company website www.genco.co.th in advance for Shareholder to receive information faster, which was the same 
information that the company had forwarded to Shareholders in document form. And were also published in a Thai daily 
news journal for at least 3 consecutive days. 
   In addition, the summons letter informs shareholders to prepare the necessary documents on the Meeting date, 
in order to maintain their full rights to attendance. A proxy form (according to the Ministry of Commerce), list of Independent 
Directors are also attached, to allow shareholders wishing to their proxy rights to any particular individual, or any Independent 
Director, to attend the Meeting on their behalf.
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  (4) ในวนัประชุมผูถ้อืหุ้น บรษัิทฯ เปิดให้ผูถ้อืหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุอย่างน้อย 

1 ชั่วโมง และได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

ในจ�านวนท่ีเหมาะสม มกีารน�าระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบยีน เพือ่ให้การลงทะเบียนของผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะแต่ละราย

ที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

  (5) ก่อนเริม่การประชมุผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ พธิกีรได้ช้ีแจงวิธกีารลงคะแนน และวิธกีารนับคะแนนอย่างชัดเจน ซ่ึงการลงคะแนน

และนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ 

ยกเว้นกรณกีารลงมตพิิเศษท่ีก�าหนดให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน

  (6) ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น

และซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ  แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

  (7) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที 

และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลสาระส�าคญั ได้แก่ มตท่ีิประชุมและผลการลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจ�านวนเสยีง

ที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบันทึกค�าถาม ค�าชี้แจง และความคิดเห็นของ

ท่ีประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจดัส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่ 

วนัประชุมผูถ้อืหุ้น และน�าเสนอต่อผูถ้อืหุ้นเพ่ือรบัรองในการประชมุผูถ้อืหุ้นคราวถดัไป

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย

อย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนั โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  (1) เพือ่เป็นการส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีนอกจากบรษัิทฯ จะจดัให้มีกระบวนการประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีโปร่งใส มกีารบันทึก

รายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผูถ้อืหุ้น บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่งท่ีผูถ้อืหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์

แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด

ของบรษัิทฯ เพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นคราวเดยีวกนั โดยบรษัิทฯ ได้ประกาศแจ้งให้ผูถ้อืหุ้น

ทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต ์

ของบรษัิทฯ ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้ก�าหนดคณุสมบัตขิองผูถ้อืหุ้นท่ีมีสทิธเิสนอเพิม่วาระ และเสนอช่ือบุคคลเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า 

ไว้ดังนี้

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น

 ถอืหุ้นในบรษัิทฯ ในสดัส่วนท่ีก�าหนดข้างต้นต่อเนือ่งมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถอืหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระ

การประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

      อย่างไรก็ดีในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดย่ืนความจ�านงขอเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือ

กรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด

  (2) ก�าหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิ เพ่ือใช้เป็นหลกัปฏบัิตสิ�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ท่ีจะประพฤติ

ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้องด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่ีประชุม 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 10/2550 เมือ่วันท่ี 18 ตลุาคม 2550 ซ่ึงเน้นการบรหิารงานและ/หรอืปฏบัิตงิานโดยหลกีเลีย่งความขัดแย้ง

ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หมายรวมถึง

 การไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม

 ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผย 

ต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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  (4) Company allows shareholders to register to participate in the meeting at least 1 hour prior to commencing 
the Meeting and will prepare to apply the new registration system (Barcode system), which will offer convenience to the 
shareholders and those on behalf. Company also prepares the vote form for shareholders to use their rights in every meeting. 
  (5) Before the Meeting, company’s management clarifies the method for casting votes and counting votes prior 
to the commencement of the Meeting. Meanwhile, the casting and counting of votes is conducted transparently and swiftly. 
1 share is counted as 1 vote, with majority votes carrying resolutions, with the exception of voting for extraordinary resolutions, 
which specify a requirement of not less than three in four of the total votes of shareholders in attendance at the Meeting and 
with the right to vote.
  (6) During the Meeting, 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.
  (7) After the meeting, the Company has published resolutions of the shareholders’ meeting on website of  
The Stock Exchange of Thailand and Company records the resolutions of the Meeting according to votes in agreement; 
votes not in agreement; 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 2015, 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 October 18th, 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.
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 ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และเมื่อพ้นต�าแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับ

ของบริษัทฯ

 กรณกีรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบรษัิทท่ีเป็นคูแ่ข่ง ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในกจิการท่ีมลีกัษณะเป็นการแข่งขัน

กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 ไม่มีผลประโยชน์ในการท�าสัญญาใด ๆ  ของบริษัทฯ

  (3) ก�าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร 

หรอืพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยมีการอนมัุตอิย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ เม่ือ

วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

3) การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย โดยก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัตต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

  (1) ผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 

ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

 ปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ มีการ

เปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรมและ

แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใด ๆ  ของบริษัทฯ ที่เป็นความลับและ/

หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ

 เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมท้ังข้อมลูสารสนเทศ ให้ผูถ้อืหุ้น

ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั สม�า่เสมอ ทันเวลา ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ โดยมีข้อมลูสนบัสนนุ

ที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

 บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการใด ๆ  ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (2)  ลูกค้า

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการแก่ลูกค้าไว้ดังนี้

 บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย

 บริษัทฯ จะยึดม่ันความเป็นธรรมท้ังในด้านราคาและความซ่ือสตัย์สจุรติในการเจรจาและการท�าสญัญา มีความจรงิใจ

ต่อการจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า รวมท้ังพยายามท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงาน 

หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่น�าข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับ 

การยินยอม หรือน�าไปใช้หาผลประโยชน์อ่ืน ๆ  เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

  (3)  คู่ค้า

  บริษัทฯ ตระหนักท่ีจะท�าให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทน

ทางการค้าท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ยังได้จัดท�าคู่มือ 

การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่าย

ช�าระเงนิตรงตามเวลา รวมท้ังให้ความร่วมมือแก่ผูข้ายสนิค้าและบรกิารในด้านข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็น โดยบรษัิทฯ มนีโยบายและแนวปฏบัิติ

ดังต่อไปนี้
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 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) Inside Information Control, which the committee had approved in written document the issues of Inside  
Information Control according held on October 18th, 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 December 20th, 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: 
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 บริษัทฯ จะท�าธุรกิจร่วมกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรม

 บริษัทฯ จะท�าการคัดเลือกคู่ค้าโดยด�าเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างถูกต้อง

และโปร่งใส 

 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ารับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

  (4)  คู่แข่ง

   บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขันเสรแีละเป็นธรรม โดยมแีนวทางปฏิบัตต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าดงันี้ 

 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม

 ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อท�าลายชื่อเสียงท�าให้คู่แข่งเสียหาย 

 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ 

ข้อกฎหมายใด ๆ

  (5)  เจ้าหนี้

   บริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ 

 บริษัทฯ จะบริหารการเงินให้มีการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบ้ีย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วน  

ตามก�าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

 บริษัทฯ จะบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการช�าระหนี้ไว้ให้ดีที่สุด แต่หากมีกรณี

ผดินดัช�าระ บริษัทฯ จะปฏบัิตติามเงือ่นไขค่าเบ้ียปรบัในอัตราตามท่ีเจ้าหนีก้�าหนด และจะหาแนวทางแก้ไขโดยเรว็

  (6)  สังคม

   บริษัทฯ จะยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการ 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  การเปิดเผยข้อมลูเป็นหนึง่ในหลกัการท่ีมีความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีบรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัข้อมลูข่าวสาร

ท่ีต้องแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผูถ้อืหุ้น ท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงนิ และท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ โดยเปิดเผยอย่างถกูต้อง

ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์

เป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ที่ท�าการเปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏ

ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ได้แก่ รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 งบการเงนิ มตสิ�าคญัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ หนงัสอืเชญิประชุม

ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับ

ประโยชน์มากที่สุดจากข้อมูลที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

  ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่

   ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ 

   บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

   เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์: 0-2502-0900 ต่อ 603

   โทรศัพท์: 0-2502-0999

   อีเมล์: ir@genco.co.th

   เว็บไซต์: www.genco.co.th

  

mailto:ir@genco.co.th


บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

I 67 I

 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)  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. stock market department is 
responsible for the task of making information available, including data disseminated to the general public, shareholders and 
investors. Key information is also presented in the corporate website, such as Form 56-1, Summons for Shareholders’ 
Meetings and Minutes of Shareholders’ Meetings. The website has been redesigned to allow users to access details more 
conveniently and provide the greatest benefit. The information is presented in both Thai and English languages.
  Investors can follow the investment information at 
   SET Compliance and Supervision Department,
   GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
   447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
   Telephone : 0-2502-0900 Ext. 603
   Telephone : 0-2502-0999
   E-mail : ir@genco.co.th
   Website : www.genco.co.th

mailto:ir@genco.co.th
http://www.genco.co.th
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  นอกจากนีเ้พ่ือความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ยังได้จดัท�ารายการถอืครองหลกัทรพัย์ 

และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วย

การรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาท่ีก�าหนด  

โดยข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 ประจ�าปี 2558 แล้ว

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมหีน้าท่ีรับผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย โดยแต่งตัง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าท่ีดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเป็นไปตาม 

กฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ  

และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ แล้ว

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น�ามีบทบาทส�าคัญในการน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ มีบทบาทในการก�าหนด วิสัยทัศน์ 

ภารกจิ เป้าหมายทางการเงนิ งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบรษัิทฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวนนโยบายส�าคญั ก�ากบัดแูลให้บรษัิทฯ 

ด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ  ของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ มีจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ คณะกรรมการบรษัิทฯ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและกลั่นกรองงานต่าง ๆ  ในแต่ละด้าน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 

มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ

	 	 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง 

การจัดการ) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 การถ่วงดุลของกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) และเพื่อให้มีการถ่วงดุล

ระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารกบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร บรษัิทฯ มกีรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 7 ท่าน (คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70) 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารเพยีง 3 ท่าน (คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 30) องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบรษัิทฯ จงึนบัว่ามคีวามเหมาะสม 

ท่ีจะท�าให้คณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ี

ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน 

  ท้ังนี้ จ�านวนและต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วน 

ของการลงทุนของกลุม่ผูถ้อืหุ้นในแต่ละกลุม่ และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผูบ้รหิาร เพือ่เป็นการรกัษาสมดลุอ�านาจและสร้างความน่าเช่ือถอื

ในการบริหารงาน

  นอกจากนี้เพ่ือให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

บรษัิทฯ จงึมไิด้จ�ากดัจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละคนจะได้รบัการเลอืกกลบัเข้ามาท�างานใหม่ หรอืการจ�ากดัอายุเกษียณของแต่ละท่าน

	 	 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาท 

หน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอ�านาจการด�าเนินงาน ปัจจุบันผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ล�าดับที่หนึ่งที่แสดงไว้ในโครงสร้างการ ถือหุ้น 
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 In addition, for transparency of the revealed information, Directors and Executives are required to report their  
shareholdings in company and any subsequent changes therein - applicable to directors, 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 by the information of change in shareholding by company’s directors and 
management during year 2015 presented in 56-1 annual report year. 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.

5) RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS 
  With its vital role of leading the organization on the path to success, the Board of Directors of the Company  
is charged with overseeing the formulation, approval and review of key policies; the corporate vision, mission and financial 
goals; the budget and strategic planning. The Board guides the Company to ensure observance with the laws and regulations 
of relevant official agencies, as well as the resolutions of Shareholder Meetings. The Board of Directors remains mindful  
of optimizing interest for company with honesty, integrity and business ethics.
  The Board of Directors has established specialized sub-committees in order to oversee and screen tasks for each 
aspect of operations, thereby allowing shareholders to remain assured company exercises prudence in conducting its  
activities.

	 	 SUB-COMMITTEES

  The Board of Directors Each sub-committee has a clearly defined scope, duties, as well as responsibilities and 
reports to the Board of Directors. The sub-committees comprise:
   The Audit Committee
   The Executive Committee
   The Nomination and Remuneration Committee

	 	 DIRECTORIAL	BALANCE	OF	CHECKS

  In accordance with company regulations, the Board of Directors comprises of at least 5 members, but not more 
than 15 members. The Board of Directors currently numbers 10 members, including 5 Independent Directors (total by  
50 percent). In order to ensure further checks and balances between non-Executive and Executive Directors, there are a total 
of 7 non-Executive Directors (total by 70 percent) and only 3 Executive Directors (total by 30 percent). Consequently,  
the structure of the Board of Directors is sufficiently conducive to allow Directors to perform their duties with efficiency when 
attending Board Meetings. All Directors have complete freedom to express opinions, which are duly recorded in the Minutes 
of each Meeting.
  The current number and designations of company’s directors reflects the suitability and equity of each major 
shareholder groups’ investment stake. The majority of the Directors are not shareholders, in order to preserve a balance of 
power and encourage management credibility. 
  Furthermore, in order to ensure that the capabilities and experience of the Board of Directors creates maximum 
benefit for company, there is no limitation to the number of times a Director may be re-elected, nor any limitations in terms 
of a retirement age.

	 	 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.



รายงานประจำาปี 2558
AnnuAl RepoRt 2015

I 70 I

	 	 การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯ จะท�าการแจ้งก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับปีต่อไปตลอดท้ังปีให้กรรมการทุกท่านได้ทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้สดุท้ายของแต่ละปี ท้ังนีบ้รษัิทฯ จะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยปกตเิป็นประจ�า

เกือบทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพ่ือให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงาน

การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

  ในปี 2558 ได้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ท้ังสิน้จ�านวน 14 ครัง้ และมกีารประชมุคณะกรรมการชุดย่อยตามความจ�าเป็น 

โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

การประชุม

คณะกรรมการ	
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2558

1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 1 6/9 เข้าร่วม

2. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 2 2/4

3. ดร.พสุ โลหารชุน 12/14 เข้าร่วม

4. นายอังคณี วรทรัพย์ 12/14 5/6 3/3 เข้าร่วม

5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ 13/14 6/6 3/3 เข้าร่วม

6. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ 10/14 6/6 2/3 เข้าร่วม

7. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 5/14 เข้าร่วม

8. นายเดชพล วิภูศิริ 3 0/10 0/10

9. นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ 4 4/4

10. นายอัศวิน วิภูศิริ 12/14 7/14 เข้าร่วม

11. ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 14/14 14/14 เข้าร่วม

12. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 14/14 14/14 เข้าร่วม

13. นายเมธี เอื้อภิญญกุล 5 6/14

14. นายถวิล ไพรสณฑ์ 5 14/14

 หมายเหตุ 1 อดีตประธานกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

  2 ประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

  3 อดีตกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

  4 กรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

  5 คณะที่ปรึกษากรรมการ

	 	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน�าผลประเมินและข้อเสนอแนะ

มาปรบัปรงุประสทิธผิลของการท�างานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ท้ังนี ้จากการประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิทฯ ประจ�าปี 

2558 พบว่า ผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดี การปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของกรรมการเป็นที่น่าพึงพอใจ
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	 	 BOARD	OF	DIRECTORS’	MEETINGS

  Company informs all Directors of the schedule of Board of Directors’ Meetings for the entire coming year at the last 
Board Meeting of each year. Boards of Directors’ Meetings are normally held on a regular basis every month. The agenda 
for each Meeting is clearly categorized. At least 7 days, The Secretary to the Board of Directors distributes the summons 
to attend the Meeting, together with the agenda items and supporting documents, in advance to all Directors, with the exception 
of urgent circumstances. This allows the Board sufficient time to study the information. The details of the Meeting are  
recorded in writing and the Minutes of past Meetings certified by the Board of Directors are compiled for the reference of 
the Board and relevant persons.
  In 2015, a total of 14 Board of Directors’ Meetings were convened, with sub-committee meetings held as required. 
The attendance of each Director is summarized as follows.

Name	of	Directors

The	attendance	of	each	Director

Board	of	
Directors

Audit
Committee

Executive
Committee

Nomination	and
remuneration	
Committee

AGM	
2015

1. Dr. Atchaka Sibunruang 1 6/9 in attendance

2. Mr. Arthit Wuthikaro 2 2/4

3. Dr. Pasu Loharjun 12/14 in attendance

4. Mr. Angkhani Vorasaph 12/14 5/6 3/3 in attendance

5. Air Vice Marshal Kosok Prakongsap 13/14 6/6 3/3 in attendance

6. Ms. Nawarat Anomasiri 10/14 6/6 2/3 in attendance

7. Mr. Jakkarat Lertopas 5/14 in attendance

8. Mr. Detpon Viphusiri 3 0/10 0/10

9. Ms. Chanitnan Kultanan 4 4/4

10. Mr. Asawin Wipoosiri 12/14 7/14 in attendance

11. Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon 14/14 14/14 in attendance

12. Mr. Itthirit Wipoosiri 14/14 14/14 in attendance

13. Mr. Metee Auapinyakul 5 6/14

14. Mr. Tawil Praisont 5 14/14

 Note 1 Former Chairman resigned from the position on August 19th, 2015
  2 New Director joined on September 25th, 2015
  3 Former Director resigned from the position on September 30th, 2015
  4 New Director joined on October 1st, 2015
  5 Advisor to the Board of Directors  

  EVALUATION	OF	THE	BOARD	OF	DIRECTORS’	PERFORMANCE	

  The Company allows each Director to conduct self-evaluation at least once a year so as to review their 
performance, issues and challenges in the past year. The objectives are to allow them to apply evaluation results and  
recommendations to improve effectiveness of their work. The evaluation results of the majority of Directors’ performance  
in 2015 were in satisfactory level. 
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	 	 การพัฒนากรรมการ

  บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารบัการอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรูด้้านต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบับทบาทหน้าท่ี

ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ซึ่งการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

  การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ กลต.ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ/หลักสูตรการอบรม

Director	
Accreditation	
Program
(DAP)

Director	
Certification	
Program
(DCP)

Financial	
Statement	for	
Directors
(FSD)

Finance	for
Non-Finance	
Directors
(FND)

Audit	Committee	
Program
(ACP)

1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 1 DCP 88/2007

2. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 2 DAP 27/2004 DCP 118/2009

3. ดร.พสุ โลหารชุน DCP 213/2015 FSD fsg/2009

4. นายอังคณี วรทรัพย์ DAP 49/2005

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

6. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ DAP 109/2014

7. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 

8. นายเดชพล วิภูศิริ 3 DAP 36/2005 DCP 62/2005 FND 19/2005

9. นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ 4 DAP 124/2016

10. นายอัศวิน วิภูศิริ DAP 44/2005

11. ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล DAP 76/2008

12. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ DAP 109/2014

 หมายเหตุ 1  อดีตประธานกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

  2  ประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

  3  อดีตกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

  4  กรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  การพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รบัการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถีถ้่วนถงึความเหมาะสมประการต่าง ๆ  

จากคณะอนกุรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยเปรยีบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั จากนัน้จงึมกีารเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในข้ันสุดท้าย ท้ังนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้ 

เป็นส่วนเพ่ิมเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้น�าเสนอไว้แล้วตามรายละเอียด 

ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 	 การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง 

รวมท้ังการใช้ทรพัยากรของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสทิธภิาพ ตลอดจนมีการดแูลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัย์สนิของบรษัิทฯ 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายคณะท�างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบภายใน  

โดยคณะท�างานจะรายงานผลการตรวจสอบและข้อสงัเกตต่าง ๆ  ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารพจิารณา และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพจิารณาพร้อมกบัให้ข้อคดิเห็นต่อฝ่ายบรหิารเพือ่น�าไปปรบัปรงุการปฏบัิตงิานให้มีความรดักมุรอบคอบย่ิงข้ึนกว่าท่ีปฏบัิติ

ในปีที่ผ่านมา 
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	 	 DIRECTOR	DEVELOPMENT

  The Company recognizes the importance of providing training to Directors and Member of the Committees in 
order to enhance their skill and knowledge on various aspects related to their duties and responsibilities. The training courses 
are as following
  Directors’ participation in the course organized by the Institute of Directors (IOD) as recommended by the SEC

Name	of	Director

Director	
Accreditation	
Program
(DAP)

Director	
Certification	
Program
(DCP)

Financial	
Statement	for	
Directors
(FSD)

Finance	for
Non-Finance	
Directors
(FND)

Audit	
Committee	
Program
(ACP)

1. Dr. Atchaka Sibunruang 1 DCP 88/2007

2. Mr. Arthit Wuthikaro 2 DAP 27/2004 DCP 118/2009

3. Dr. Pasu Loharjun DCP 213/2015 FSD fsg/2009

4. Mr. Angkhani Vorasaph DAP 49/2005

5. Air Vice Marshal Kosok Prakongsap DCP 101/2008 ACP 22/2008

6. Ms. Nawarat Anomasiri DAP 109/2014

7. Mr. Jakkarat Lertopas

8. Mr. Detpon Viphusiri 3 DAP 36/2005 DCP 62/2005 FND 19/2005

9. Ms. Chanitnan Kultanan 4 DAP 124/2016

10. Mr. Asawin Wipoosiri DAP 44/2005

11. Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon DAP 76/2008

12. Mr. Itthirit Wipoosiri DAP 109/2014

 Note 1 Former Chairman resigned from the position on August 19th, 2015
  2 New Director joined on September 25th, 2015
  3 Former Director resigned from the position on September 30th, 2015
  4 New Director joined on October 1st, 2015

	 	 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.

	 	 CONTROLS	AND	INTERNAL	AUDIT

  The Board of Directors implements management and internal control systems that are satisfactory and effective, 
in order to realize operations that are efficient and provide information that is complete and credible. Its operations defer to 
company regulations in all respects, including the economical and efficient utilization of corporate resources, while simultaneously 
protecting company’s property. In 2015, the Audit Committee has assigned internal audit working group to perform internal 
audit. The working group will reports audit results and observations to the Audit Committee and Executives to consider. The Audit 
will then considered and give their opinion to the executives to improve by becoming more cautious and concise than the 
previous year.
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	 	 จริยธรรมทางธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าข้อก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบรษัิทฯ ท่ีจะประพฤตปิฏบัิติในสิง่ท่ีถกูต้องด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติระมดัระวงั และรบัผดิชอบ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถอื

และความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป ดังนี้

  (1)  บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  (2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยน�าความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ  อย่างระมัดระวังและรอบคอบ 

  (3) พงึบรหิารงานและ/หรือปฏบัิตงิานโดยหลกีเลีย่งความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ เพือ่ให้ 

การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง

 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางท่ีผิดและเม่ือพ้นต�าแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารท่ีเป็นความลับ 

ของบริษัทฯ

 กรณกีรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบรษัิทท่ีเป็นคูแ่ข่ง ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในกจิการท่ีมลีกัษณะเป็นการแข่งขัน

กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 ไม่มีผลประโยชน์ในการท�าสัญญาใด ๆ  ของบริษัทฯ

  (4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

  (5) ค�านงึถงึทางเลอืกในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิโดยให้มผีลกระทบต่อความปลอดภยั ความเสยีหายต่อสงัคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด 

  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต จึงมี

ภาระร่วมกนัในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามขอบเขตความรับผดิชอบต่อบรษัิทฯ และผูมี้ส่วนได้เสยีด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติภายใต้กรอบกฎหมาย

และกฎระเบียบของบริษัทฯ และยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ท่ีมีการอนุมัติใช้อย่างเป็น 

ลายลกัษณ์อักษรข้างต้นนี ้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดลุยพินจิอย่างรอบคอบ โดยค�านงึถงึความปลอดภยัของประชาชน ตลอดจน

การรกัษาสิง่แวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม มุง่ม่ันในการให้บรกิารก�าจดักากของเสยีตามท่ีกฎหมายก�าหนดด้วยมาตรฐานสงู 

จะยังประโยชน์ให้กบัประชาชน อีกท้ังผูบ้ริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดัองค์กรอย่างมวีสิยัทัศน์และยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันน�าพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  

  นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักยังถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการท�าธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่ง

ท่ีจะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม ศาสนา และการสาธารณสุข 

และสิง่แวดล้อม ส�าหรบักจิกรรมท่ีบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนนุอย่างสม�า่เสมอ เป็นกจิกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพชุมชนบรเิวณใกล้เคยีง

กับศูนย์ทั้งสองแห่ง การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ โครงการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมขีอบเขต และหน้าท่ีความรบัผดิชอบชัดเจน (ดงัมีรายละเอยีดในหัวข้อโครงสร้างการจดัการ)
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	 	 BUSINESS	ETHICS

  The Board of Directors has prepared a code of conduct to serve as a guideline for the company’s directors,  
executives and employees to conduct right doing with cautious, honesty and responsibility. This is to build confidence to 
customers, shareholders and public. The said regulations are as follow: 
  (1) To manage and/or operates with transparency and integrity within the framework of the Law and the  
Company’s regulations, shareholders meeting resolution including good corporate governance principle.
  (2) To manage and/or operates by using knowledge and management skill to the full extent for the highest 
benefit of the company as well as use discretion in making cautious judgment in operating.
  (3) Should manage and/or operates by avoiding conflict of personal interest against company’s interest to be 
able to administrate substantially and efficiency. This includes

 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)
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3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1)  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

  เมื่อต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคล 

ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก�าหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน ์

ต่อบรษัิทฯ และมีคณุลกัษณะท่ีสนบัสนนุและส่งเสริมการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูล เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่บรษัิทฯ เช่น จรยิธรรมดงีาม 

ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ 

  โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จะน�าชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง

ลงในกรณีอื่นท่ีไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน

ด�ารงต�าแหน่งแทน

  ส�าหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิป็นกรรมการอิสระตามนยิามท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)  การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
  คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าท่ีพจิารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ และมีคณุสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู (ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารลงมา) เพือ่ขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ส�าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต�่ากว่าผู้จัดการสายงานธุรกิจ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดย 

คณะกรรมการบริหาร

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
 บริษัทฯ มีนโยบายให้การด�าเนินงานของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรืออ้อมร้อยละ 99 รับนโยบายโดยตรงจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการส�าคัญหรือมีเหตุการณ์ส�าคัญ

อันอาจมีผลกระทบต่อบรษัิทย่อย ให้มกีารน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาอนมัุต ิหรอืให้ความเห็นชอบก่อน เช่นเดยีวกบัการแต่งตัง้

กรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ครั้งที ่10/2550 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2550 ไดใ้ห้ความเหน็ชอบแนวทางการเก็บรักษาข้อมลูภายในและแนวทาง

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

 ให้ทุกหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกุมมีการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสม

 จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น

 จัดระบบความปลอดภัยในที่ท�างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ

 ข้อมูลหรือเอกสารท่ียังไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้า พนักงานมีหน้าท่ีปกป้อง  

ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้านั้น ๆ  ต่อบุคคลภายนอก

 กรณท่ีีพนกังานน�าข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืท่ีเป็นความลบัของบรษัิทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถอืเป็น

ความผิดและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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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 Committee has the 
duty to recruit and select persons with the qualifications as specified by the Public Companies Act. These qualities include 
the appropriate knowledge, skills and experience that will benefit company. They must also possess qualities that support 
and encourage operations relating to corporate governance, to create value for the business. Such qualities include good 
ethics, independence, courage, creativity, caution in carrying out duties and honesty.
  The election of Directors to replace Directors who have completed their terms involves the submission of the 
candidate list by the Nomination and Remuneration Committee at the Annual Meeting of Ordinary Shareholders, after having 
first been submitted to the Board of Directors. In the event of electing Directors to replace positions that have become vacant 
due to other reasons than a Director completing a term of service, approval must first be sought from the Board of Directors 
with a vote of not less than three in four of the remaining Directors. The Director subsequently appointed as a replacement 
will only serve for the remaining tenure of his predecessor.
  In seeking for an independent director, company use the same procedure as the procedure used in nomination 
of director. The Nomination and Remuneration committee will recruit and select appropriate candidate to be the independent 
director according to the stipulation of company, so that it will be conform to the Securities and Exchange Commission 
(SEC) and the Stock Exchange of Thailand.

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 Business Division 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 CONTROLLING 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 October 18th, 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.
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4917 หรอืนายเทอดทอง เทพมงักร 

ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7147 หรอืนายไกรสทิธิ ์ศลิปมงคลกลุ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจ�าปี 2558 

ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 แล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)  

ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,645,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

  (1) ค่าสอบบัญชี เฉพาะบริษัทฯ  จ�านวน 1,000,000 บาท

  (2) ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย*  จ�านวน 645,000 บาท

  หมายเหต ุ *บรษัิทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บรษัิท เอเซียพฒันา แลนด์ จ�ากดั และบรษัิท อินดสัเทรยีลเวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากดั 

2) ค่าบริการอื่น ๆ  (Non-Audit Fee)
  -ไม่มี-

7. บุคลากร 
 บริษัทฯ ได้ปฏบัิตติามนโยบายและแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัค่าตอบแทน สวัสดกิาร และการพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน อย่างเป็น

รปูธรรม (ดงัท่ีได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏบัิตดิงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ) มีการจ่ายผลตอบแทนพนกังานในรปูแบบของเงนิเดอืน 

เงนิรางวลั (โบนสั) สวสัดกิารด้านอ่ืน ๆ  เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวติ และการตรวจสขุภาพประจ�าปี เป็นต้น และบรษัิทฯ 

ได้จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดกิารพนักงานบริษัทฯ ข้ึนตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสงัคม ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง

และฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ในสถานท่ีท�างาน ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิง่แวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจดัการด้านระบบการบรหิาร คณุภาพ ISO 9001 ซ่ึงโรงงานได้รบัการรบัรอง

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

1) จ�านวนพนักงาน 
  บริษัทฯ มีจ�านวนพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 201 คน ประกอบด้วย ส�านักงานใหญ่ 46 คน และส�านักงานสาขา 155 คน

2) ข้อพิพาทแรงงาน 
  บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ 

3) ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน
  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

เงินเดือนและโบนัส 52,235,504 บาท
ประกันสังคม 3,053,050 บาท

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล 378,714 บาท

4) นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้

พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้น�ามาปรับใช้ในการท�างาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ 

ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชพีและการบรหิาร ตลอดจนมีทัศนคตท่ีิดต่ีอการเจรญิเตบิโตก้าวหน้าไปพร้อมกบับรษัิทฯ โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน 
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6.  AUDITOR REMUNERATION
1) AUDIT FEE

  In the year 2015, The Company had appointed Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant Registration 
No.4917 or Mr.Thirdthong Thepmongkorn, the Certified Public Accountant Registration No.3787 or Mr.Bunjong Pichayaprasat, 
the Certified Public Accountant Registration No.7147 or Mr. Kraisit Silapamongkonkul, the Certified Public Accountant  
Registration No.9429 of PV Audit Co., Ltd. as the auditors of the Company and its 2 subsidiaries, which was approved by 
the Annual General Shareholders’ Meeting of the year 2015. The Company and its subsidiaries paid Audit Fee with the total of 
1,645,000 baht. Details are as follow:
  (1) Yearly Audit Fee, Company Only  Amount 1,000,000 Baht
  (2) Yearly Audit Fee, Subsidiaries*  Amount 645,000 Baht
  Note * The 2 subsidiaries are Asia Patana 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 201 total permanent employees which consist of 46 employees from the head office and 155 
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 December 31st, 2015 consisted of
   Salary and Bonus 52,235,504 Baht
   Social Security 3,053,050 Baht
   Health Insurance, Life Insurance and Medical Fees 378,714 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.
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  ส�าหรับปี 2558 หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้ หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบ ISO 

หลักสูตรการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  

หลกัสตูรการแทคแคร์ลกูค้าอย่างเหนอืช้ัน หลกัสตูรศลิปะการพดูและการพฒันาบุคลกิภาพของผูน้�า หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

หลกัสตูรการดับเพลงิเบ้ืองต้น และหลกัสตูรการประสานงานอย่างมีประสทิธภิาพ โดยจ�านวนช่ัวโมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังาน

ในปี 2558 เท่ากับ 7.84 ชั่วโมงต่อคน

ชื่อหลักสูตร
จ�านวนพนักงาน
ที่เข้าอบรม	(คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชั่วโมง)

หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบ ISO 29 7

หลักสูตรการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 23 7

หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 24 7

หลักสูตรการแทคแคร์ลูกค้าอย่างเหนือชั้น 20 7

หลักสูตรศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�า 21 7

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 35 7

หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น 41 7

หลักสูตรการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 32 7

5) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน 
  บรษัิทฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของพนกังานในการปฏบัิตงิานและสิง่แวดล้อมในการท�างานเสมอมา 

โดยได้มกีารก�าหนดนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม (เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.genco.co.th) เพือ่มุ่งเน้น

การด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อก�าหนดของระบบมาตรฐานการจัดการฯ 

  บรษัิทฯ มกีารปฏบัิตติามระเบียบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยั 

อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครดั ส�าหรบัสถติกิารเกดิอบัุตเิหต ุอัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจบ็ป่วย

จากการท�างาน ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	อัตราการลาหยุดงาน	อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน	ในปี	2558

จ�านวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน) ปี 2558

 ลาป่วย 3.04 วัน/คน

 ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน 0.22 วัน/คน

ลากิจ 1.23 วัน/คน

 ลาพักร้อน 5.17 วัน/คน

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน (ราย) ไม่มี

6) การสื่อสารภายใน 
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ท้ังในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ของบริษัทฯ  

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิ จดหมายข่าว (Newsletter) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงาน

ทุกต้นเดือน หรือสื่ออีเมล์ อีกช่องทางสื่อสารที่ส�าคัญคือ การประชุมที่เป็นทางการในระดับต่าง ๆ  ตามความรับผิดชอบ การประชุม

ระหว่างกรรมการผู้จัดการกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน 

http://www.genco.co.th
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  For the year 2015, training Courses that the Company had organized for the employees are as follow: Awareness 
of ISO System Course, Goal-Oriented Participative Management, Forklift Driving Training Course, How to take care of 
Customers, The Art of Speaking and Development of Leadership Personality, First Aid Course, Fire Preventive Introductory 
Course, Effective Communication Course. The average training hours of employees for the year 2015 is 7.84 hours per 
person.

Courses
No.	of	Employees		

Joining	the	Programs
Period	of	Training

(hours)

Awareness of ISO System Course 29 7

Goal-Oriented Participative Management 23 7

Forklift Driving Training Course 24 7

How to take care of Customers 20 7

The Art of Speaking and Development of Leadership Personality 21 7

First Aid Course 35 7

Fire Preventive Introductory Course 41 7

Effective Communication Course 32 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 (as disclosed on Website : www.genco.co.th) to emphasize on operating the business to be in line with the 
safety law and Management System Standard.
  The Company strictly practices according to Environmental Management Standards ISO 14001, as well as  
Occupational Health, Safety and Environmental Management Standards MOG.&OHSAS18001. Statistic of accident, leave 
of absent rate and rate of illness from working for the year 2015 can be summarize as follow:

Accident	statistic,	absent	rate	and	injured	or	sick	from	working	in	the	year	2015

Average of employees absent (Day/person) 2015

 Sick Leave 3.04 day/person

 Absent due to being injured or sick from working 0.22 day/person

Errand leave 1.23 day/person

 Vacation 5.17 day/person

Amount of deceased from accident related to work (person) None

 6) INTERNAL COMMUNICATION
  The Company emphasizes on internal communication of the organization, both on performance and activities. 
The Company communicates through different channels such as Newsletter, at which news and information related to 
Company’s activities are complied together as a newsletter and is send or email to employees during the beginning of  
the month. Another significant channel of communication is by setting up a formal meeting for different level based on the 
responsibilities such as a monthly meeting between Managing Director and Management Team.
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7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมท่ีดี  

มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร รวมถึงการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม โดยบรษิทัฯ ได้ประกาศให้ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบถึงนโยบายการต่อต้าน

การทุจรติคอร์รปัช่ัน ซ่ึงประกอบไปด้วยหน้าท่ีความรับผดิชอบแนวทางในการปฏบัิตงิานตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมไปถงึ

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และข้ันตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดังกล่าว (นโยบาย 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ  

“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) 

http://www.genco.co.th
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 7) ANTI-CORRUPTION
  The Company operates by giving precedence to corporate governance under the framework of ethical management, 
as well as maintain being transparent and examinable; specifically on the processes that are related to or are at risk of 
corruption within the Company and corruption in all forms, whether directly or indirectly. The Company announced to the 
Executives and employees to acknowledge the Anti-Corruption policies, which consisted of duties and responsibilities 
guidelines to practice in accordance with the Anti-Corruption policies. This includes measures on whistle blowing and  
whistleblower protection, as well as interrogation procedure and punishment policies. (Company’s Anti-Corruption policies 
are published on the website: www.genco.co.th).
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITy

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการแบบย่ังยืน และค�านึงถึงความรับผิดชอบท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การท�างานของบริษัทฯ  

มิได้มุง่เน้นความส�าเรจ็ทางด้านธุรกจิเท่าน้ัน แต่ค�านงึถงึการรกัษาสิง่แวดล้อมความปลอดภยัในการท�างาน และการมีส่วนร่วมรบัผดิชอบ

ต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษัิท บรหิารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) หรอื GENCO มีนโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมท้ังใส่ใจดูแล 

สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง มีเจตนารมณ์ท่ีจะท�างานร่วมกบัผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้อง โดยมุ่งสร้างและสบืสานความสมัพนัธ์อันดท่ีีเกดิจากการ

ยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค�านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และ

หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการก�าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ 

ดังนี้

  1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้น�าด้านการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระท�าการใดๆ ท่ีไม่เป็นการละเมิดหรือ 

ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการก�าหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

  2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีการ 

สอบทานการปฏบัิตงิาน ระบบรายงานทางการเงนิและบัญชี ระบบควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพือ่ให้ม่ันใจว่าปฏิบัตงิาน 

มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการ

ของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  3) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน จึงก�าหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ 

เสรภีาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏบัิตงิาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าพนักงานผู้นั้นจะมี

ต�าแหน่ง ถิ่นก�าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชนช้ัน หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงด้านสทิธมินษุยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรือ่งการใช้แรงงานกบัสมาคม องค์กรต่างๆ ท้ังในระดบัประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ 

ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

  4) การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มกีารก�ากบัดแูลให้ค่าจ้างอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมของไทย 

มกีารจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏบัิตติามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกบัอาชีวอนามัย

และความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความปลอดภัยส�าหรบัพนกังาน และแขกผูม้าเย่ียมชม ให้ปลอดจาก

อุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการท่ีดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นความเป็นธรรม 

ท้ังในด้านราคาและคณุภาพการให้บริการ และความซ่ือสตัย์สจุรติต่อการเจรจาและการท�าสญัญา มคีวามจรงิใจต่อการจดัการข้อร้องเรยีน

ของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์

ที่ยั่งยืนกับลูกค้า 
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 The Company has sustainable management and taking into account both environmental and social responsibility.  

The performance of the Company does not focus only on the success of the business but also taking into account on  

preserving the environment, safety at work and participate in overall social responsibility. The Company’s corporate social 

responsibility policies are as follow:

1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

 General Environmental Conservation Public Company Limited or GENCO has the policies to operate its business with 

social responsibility. The Company is well aware and has places importance on supporting activities for the society and the 

surrounding community, as well as continuously pays attention to the environment with the purpose to collaborate with the 

related parties. By focusing on creating and maintaining good relationship that derives from the acceptance and mutual trust. 

The Company takes into account of the impact that might have on stakeholders such as customer, trading partners,  

shareholders, employees, communities and government sector including the society and country. The policies consisted of 

8 aspects, which are as follows:

  1) Fair business operation: The Company is committed in being a good model and the leader of the industrial 

waste disposal in Thailand, compliance with the law, respect social rules including any acts that does not violate or ostracize 

stakeholders. Provide guidelines on business ethics; manage in accordance with good corporate governance principles that 

are universal and useful to the society.

  2) Anti-corruption : The Company is against all form of corruption, both directly and indirectly. The Company 

has review the operation, financial and accounting report system, internal control system and internal audit system to ensure 

that the operation has appropriate control system and is adequate for the risks of any possible corruption that may occur, 

as well as cooperate and support public and private anti-corruption measures.

  3) Respect human rights : Company realizes the importance of the humanitarian rights, therefore defined that 

all employees have the rights, freedom and equality in performing as well as progress in career; all of which are under the 

provisions of the Constitution of Thailand regarding the rights and freedom of the public and labor law. There should be no 

discrimination towards the employees, whether they have different position, birth domicile, race, religion, sex, class or  

political opinions. The Company practices in accordance with the humanitarian agreements and labor law, regarding the use 

of association and other organization labor both domestic and international level. Lastly, the Company will not employ 

children under 18 and illegal foreign workers. 

  4) Fair labor treatment : The Company ensures that payments of salary are at appropriate level for Thai  

industry. Appropriate welfares are provided to employees in different form. The Company practices strictly in accordance 

with the labor laws and regulations that are related to occupational health and safety; as well as creates safe working  

environment to ensure that employees and visitors are free from any possible accident and hazard that may occur.

  5) Responsibility towards customers : The Company emphasizes on providing good services for the customers 

highest satisfaction; adhere to fairness of the price and service quality; maintain honesty in negotiating and entering into 

any contract; are sincere in managing customer complaints as well as tried to solve any deficiency that may occurs from 

operating or giving services. All of these are done in order to maintain sustainable relationship with the customer. 
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  6) การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม ธรุกจิของบรษัิทฯ เกีย่วข้องกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ มนีโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อมท่ีชัดเจน และถอืเป็นแนวปฏบัิตอิย่างเคร่งครดั มีการปฏบัิตติามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีระบุ

ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และจดัส่งรายงานให้หน่วยงานก�ากบัดแูลตามระยะเวลาท่ีก�าหนด มีการจดัอบรมกจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตส�านึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ 

เกิดความตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

   7) การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม บรษัิทฯ สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

ในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน พร้อมท้ังส่งเสริมและ

สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมท�างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

  8) การมนีวตักรรม บรษัิทฯ ส่งเสรมิการศกึษาค้นคว้านวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเพิม่ศกัยภาพการด�าเนนิงาน อย่างมีความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2. การด�าเนินงาน

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ 

ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการ 

ก�ากบัดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสทิธแิละความเสมอภาคของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนชุมชนสังคมโดยรอบ รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การก�ากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และหัวข้อ 

“จริยธรรมทางธุรกิจ”

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมท่ีดี  

มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กร รวมถึง 

การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม จึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน ซ่ึงประกอบไปด้วยหน้าท่ีความรับผิดชอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ ดังมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	(Anti-Corruption	Policy)

  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัฯ กระท�าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

เพื่อประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน  

แก่หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิหรอืตดิต่อด้วย โดยจะปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน 

อย่างเคร่งครัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้าน 

การทุจรติคอร์รัปช่ันท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการต่อต้าน การทุจรติ

คอร์รัปชั่น
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  6) Environmental protection : The Company’s business relates to environmental protection. The company has 

clear policies on quality, safety, occupational health and environment, which are considered as guideline that one must 

strictly put into practice. The Company also practice in accordance with the impact reduction measures that were specified 

in the environmental impacts analysis report and to submit in the reports to the supervision unit within the time period. 

Within the organization the Company also provide training activities that are related to safety, occupational health and  

environment; to build employees and workers awareness in order for them to be aware and work in collaboration within the 

unit to strictly reduce risk in the aforementioned area.

  7) Working in collaboration to develop the community or society : The Company supports activities for society 

and community residing around the enterprise on development of education, cultures, society and is more than willing to be 

part in helping the community to adjust to a better quality of life. Furthermore, to promote and encourage the employees to 

volunteer and work in collaboration with the community as well as participate in public interest activities.

  8) Innovations : The Company supports the researches of new innovations to enhance the potentiality of  

operation with responsibilities toward the society, environment and the stakeholders. The company will not infringe against 

the intellectual property or copyrights of the others. 

2. Performance

1) Fair Business Operations
  The Company places importance on business operations promoting free, honest and fair trade competition under 

the Company’s legal and business ethic frameworks, avoidance of measures with potential conflicts of interest, measures 

governing the use of inside information for personal benefit, respecting the rights and equality of all stakeholders comprising 

shareholders, customers, trading partners, competitors, debtors, employees and the surrounding community, including 

compliance with specified business ethics. Additional details are on “Corporate Governance” under the topics of “Consideration 

of Stakeholder Roles” and “Business Ethics”.

2) Anti-Corruption
  The Company carries out business operations and gives importance to corporate overnance within the framework 

of management with good ethics, transparency and accountability, especially in processes involved with or at risk for corruption 

within the organization, including all forms of corruption whether direct or indirect. Hence, the Company announces its  

anti-corruption policy to executives and employees, which consisted of duties, responsibilities and performance guidelines  

according to the anti-corruption policy including measures for notifying clues, witness protection and steps of investigation 

and punishment with the following details:

Anti-Corruption	Policy

  All of the Company’s directors, executives, employees and hired workers are forbidden from performing any actions 

associated with every form of corruption for direct and indirect benefits as recipients, providers, or persons offering monetary 

or non-monetary bribes to public or private agencies with which the Company has business dealings or contact and all of 

the abovementioned persons must strictly comply with anti-corruption policies.  

Duties	and	Responsibilities

 The Board of Directors has a duty and responsibility to set policies and govern to ensure effective systems 

supporting anti-corruption efforts in order to ensure awareness and importance given to anti-corruption efforts 

by the management.
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 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม

ภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ

 กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือสือ่สารไปยังพนกังานและผูท่ี้เกีย่วข้อง รวมถงึทบทวนความเหมาะสมของระบบ

และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด�าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริต

คอร์รปัช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึบรษัิทย่อย และก�าหนด ให้มีการสอบทานการปฏบัิติ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนให้มกีารทบทวนแนวทางการปฏบัิตงิานให้สอดคล้อง

กับนโยบายดังกล่าว 

 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 การใช้จ่ายส�าหรับการเลีย้งรบัรองทางธรุกจิ และการใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิตติามสญัญาทางธรุกจิสามารถ

กระท�าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้

 ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท�าในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้องเป็นมูลนิธิ 

องค์กรสาธารณะกศุล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรอืองค์กรเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีมีใบรบัรอง หรอืเช่ือถอืได้ 

สามารถตรวจสอบได้ และด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ 

 ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่

จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ 

 หากพบเห็นการกระท�าเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให ้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ีจะด�าเนินการให้พนักงานภายใต ้

สายบังคบับัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏบัิตติามจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย/ระเบียบปฏบัิตขิองบรษัิทฯ หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ท่ีดี รวมท้ังกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนท่ีเป็น

ระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเช่ือมั่นในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือ 

ข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผูมี้ส่วนได้เสยีได้รับผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งท่ีจะได้รบัผลกระทบอนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวัง

และขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้

ในช่องทาง ดังนี้ 
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 The Audit Committee has a duty and responsibility to review the financial and accounting report system, the 

internal control system and the internal audit system to ensure all is compliant with international standards, 

concise, suitable, modern and efficient.

 The Managing Director and the Management Team have a duty and responsibility to prescribe systems, 

promote and support anti-corruption policy to communicate with employees and other people involved in 

addition to reviewing system and measure suitability for concurrence with changes in business, rules, regulations 

and specifications of the law.

Guidelines	for	Compliance	with	the	Anti-Corruption	Policy

 The Company’s directors, executives, employees and hired workers, including subsidiaries, are forbidden 

from directly and indirectly performing, accepting or supporting corruption. Compliance with the anti-corruption 

policy must be regularly reviewed and practice guidelines must be reviewed for concurrence with the  

aforementioned policy.

 Procurements must comply with the procedures prescribed in Company regulations with transparency and 

accountability

 Spending to support business visits and spending related to compliance with business agreements are  

permitted. However, spending must be reasonable with accountability.

 Use of the Company’s funds or property for charitable donations may be performed only on behalf of the 

Company in the form of a foundation, public charity organization, temple, hospital, medical facility or an 

organization for social benefits with certificates, reliability, accountability and compliance with the procedures 

prescribed in Company regulations.

 Use of the Company’s funds or property to support projects must specify names only on behalf of the Company. 

Support funds paid out must have objectives for the Company’s business, positive image and reputation. 

Withdrawals for payment must have clear objective specifications, accountable evidence and compliance 

with the procedures prescribed in Company regulations.

 Should actions fit the scope of corruption with impacts directly and indirectly involving the Company, the 

aforementioned behaviors must not be neglected. Supervisors or responsible persons should be notified and 

cooperation should be extended in examining various facts.

Measures	for	Reporting	Clues	and	Witness	Protection

  The Company stipulates that executives at every level in the organization be responsible and give importance to 

ensuring acknowledgement, understanding and compliance with business ethics, policies/regulations of the Company, 

principles of good corporate governance and various laws in employees within the chain of command. The Company also 

specifies practice guidelines in considering and investigating complaints which are systematic, transparent and accountable.

  To help complainants trust and believe in fair investigation procedures, equal and fair treatment of all stakeholders, 

the Company has arranged a channel for accepting notification of clues, complaints, opinions or recommendations indicating 

impacts or risk of impacts on stakeholders which will damage all stakeholders from business operations of the Company or 

practices of Company employees related to violations of the law, rules, regulations or business ethics including behaviors 

indicative of corruption, unequal treatment or actions lacking in caution and thoroughness, whereby persons wishing to file 

complaints may notify clues or complaints and deliver details and evidence via the following channel:
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กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2502-0900 ต่อ 666

แฟกซ์ : 0-2502-0929

  โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�าหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนา 

ในการให้ร้าย หรอืก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูใ้ดหรอืต่อบรษัิทฯ จะได้รบัการคุม้ครองท่ีเหมาะสมจากบรษัิทฯ เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ท้ังนี้ถ้ามีความจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ 

บริษัทฯ 

  ทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น 

โดยค�านงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้้องเรยีน ผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูถ้กูกล่าวหา รวมถงึผูท่ี้ร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจรงิ 

ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ

 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวน และกลั่นกรองข้อมูล 

 หากภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา

ได้กระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา

พสิจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการกระท�าอันทุจรติ

คอร์รัปชั่น

 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันจริง จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบท่ีบริษัทฯ 

ก�าหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหาร และผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ

  อย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม 

ดแูลก�ากบั และพฒันาความเจรญิเตบิโตของแต่ละสายธรุกจิซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้อย่างมปีระสทิธภิาพย่ิงข้ึน มีความชัดเจนต่อการ

ตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล และจากการประเมนิผลการตรวจสอบภายในและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ ไม่พบกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ค�านึงถึงความเสมอภาพ เสรีภาพของ

บุคคลท่ีเท่าเทียม ไม่เลอืกปฏบัิตไิม่ว่าจะในเรือ่งของเช้ือชาต ิศาสนา เพศ ชนช้ัน อายุ และการศกึษา โดยมีแนวทางปฏบัิต ิอาทิ การดแูล

พนักงานโดยก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การจัดสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ 

ด้านสขุภาพร่างกาย ดแูลความปลอดภยัในการท�างาน และความปลอดภยัต่อทรพัย์สนิ การดแูลสอดส่องกรณกีารกระท�าท่ีไม่เป็นธรรม 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท้ังพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ เป็นต้น
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Managing Director

General Environmental Conservation Plc.

447, Bond Street, Bangpood, Pak Kret, Nonthaburi, 11120

Tel: 02-505-0900 ext. 666 

Fax: 02-502-0929

  Employees or staff who have filed complaints, clues, statements or any information with honesty and no intention 

to accuse or cause damage to any persons or the Company will receive proper protection from the Company such as no 

changes in positions, job characteristics, workplace, breaks, threats, performance disturbance, employment termination or 

any other actions which are unfair to that person. If changes are necessary, changes must be approved by the Executive 

Committee.

  Investigation procedures and reports must maintain the confidentiality of related information. Information is  

disclosed as necessary with consideration given to safety and damage to persons who have filed complaints, reported clues 

or the accused, including persons who have cooperated in investigations.

Investigation	and	Penalty	Procedures

 Upon receiving notification of clues, an investigation committee will be appointed to investigate and filter 

information.

 Should information or evidence be found to give the Company cause to believe the accused to have performed 

corrupt actions after investigations, the Company shall give the accused the right to acknowledge the  

accusations and prove their innocence by seeking additional information or evidence to prove non-involvement 

with corrupt actions.

 If the accused is proven to have performed corrupt actions, the accused will be subject to disciplinary action 

in compliance with the regulations specified by the Company and/or related laws.

 The investigation committee reports investigation results in writing to the Audit Committee, executives and 

the person who reported clues.

  Over the past year, however, the Company has restructured its corporate structure to properly delegate duties 

and enable control, direction and development of growth for each division of the business as income sources with greater 

efficiency, clarity for auditing and evaluation monitoring. According to the evaluations of the Company’s internal audits and 

internal control system adequacy, no processes were found to be related to corruption or to be at risk for corruption within 

the organization.

3) Respect for Human Rights
  Every director, executive and employee adheres to human right principles, awareness of equal personal freedom, 

non-preferential treatment in terms of nationality, religion, gender, class, age and education. The Company has practice 

guidelines such as care for employees by setting commensurate remuneration, offering employee benefits, promoting training 

to increase knowledge, care for physical health, occupational safety and property safety in addition to paying close attention 

to unfair actions. Furthermore, the Company maintains personal information belonging to employees, customers and trading 

partners with consent from the information owner in case of information transfers, etc.
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4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  เช่นเดียวกับท่ีกล่าวแล้วในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

สอดคล้องกับระดับหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค�านึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มความรู้ความสามารถ การจัดสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ มีการส่งเสริมด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่

ด้านสขุภาพร่างกายโดยการตรวจร่างกายประจ�าปี ดแูลความปลอดภยัในการท�างาน และความปลอดภยัต่อทรพัย์สนิ การดแูลสอดส่อง

กรณกีารกระท�าท่ีไม่เป็นธรรม และบริษัทฯ ยังได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารเพือ่เป็นตวัแทนของพนกังานในการควบคมุดแูลสวสัดกิาร

และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัทฯ ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้าท่ีมีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

อย่างต่อเนือ่ง โดยด�าเนนิการให้บรกิารด้วยคณุภาพ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภยัมคีวามเป็นธรรมท้ังในด้านราคาและความซ่ือสตัย์

สุจริตในการเจรจาและการท�าสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าเข้าเย่ียมชม

กระบวนการก�าจดักากของเสยีท่ีโรงงานเพือ่ให้ลกูค้ามีความมัน่ใจว่าบรษัิทฯ ด�าเนนิการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภยัจรงิ นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่น�าข้อมูลของลูกค้าเปิดเผย หรือน�าไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  บรษัิทฯ ปฏบิตังิานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏิบัตงิานของบรษัิทฯ จะไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และชุมชน มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีก�าหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานก�ากับดูแล ทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด  

มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  นอกจากการดูแลขั้นตอนการด�าเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็น

แนวทางในการลดภาวะโลกร้อนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ท่ีศูนย์บริการบ�าบัดกาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการท�างานอย่าง

ปลอดภัย ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ ขององค์กร

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
  บรษัิทฯ สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มีการออกหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีร่วมกบั

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

มาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชน บริษัทฯ มีการจัดสัมมนาและ

นทิรรศการเกีย่วกบัการจดัการกากอุตสาหกรรม โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูป้ระกอบกจิการโรงงานได้ทราบ

ถึงแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและถกูต้องเหมาะสม รวมถงึการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่นกัเรยีน นกัศกึษา ท่ีเข้าเย่ียมชมกระบวนการก�าจดักากของเสยี

ที่โรงงาน

8) การมีนวัตกรรม 
  แม้ในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังไม่มีการนวัตกรรมใหม่ๆ แต่บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพ

การด�าเนินงาน อยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษทัฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
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4) Fair Labor Treatment
  Similar to “Respect for Human Rights”, the Company cares for employees by setting fair remuneration consistent 

with levels of duty and responsibility according to labor market mechanisms with consideration of principles for motivating 

employees to work at full knowledge and capacity, providing benefits for employees in various aspects, promoting training 

to increase knowledge, caring for physical health by providing annual physical examinations, ensuring occupational safety 

and property safety in addition to paying close attention to unfair actions. Moreover, the Company appointed the Welfare 

Committee to represent employees and oversee fair and suitable welfare and privileges to which Company employees are 

entitled.

5) Responsibility to Consumer
  The Company is aware of the importance of customers in its business dealings.  Therefore, the Company seeks 

methods to continually meet customer needs by providing quality services under safety standards, price fairness and honesty in 

negotiations and agreements along with sincerity in customer complaint management. The Company allows customers to 

view factory waste disposal procedures to assure customers of the Company’s performance under real standards and 

safety. Furthermore, the Company maintains customer confidentiality without disclosing customer information or seeking to 

other benefits from customer information.

6) Environment Preservation
The Company operates in compliance with ISO14001 environmental management standards and TISI & OHSAS standards 

for the management of safety, occupational health and the environment to ensure no impact on the environment and  

communities from the Company’s operations by complying with measures for reducing and monitoring environmental impact 

specified in environmental impact analysis reports. In addition, the Company sends bi-annual reports to supervising agencies 

at the specified time and the Company established foundations to protect against damages caused by the Company’s 

performance.

  Apart from overseeing operation procedures, the Company organizes activities to plant trees and increase green 

areas as a guideline for reducing global warming, which causes environmental impacts.  Furthermore, the Company organizes 

weekly safety, occupational health, environmental and quality activities at waste treatment service centers with the objective 

of having employees participate in raising awareness about occupational safety to prevent health impacts and provide 

quality services according to the organization’s system of management standards in various aspects.

7) Participation in Community or Social Development
  The Company supports social and community activities around operation facilities and sends mobile medical units 

in cooperation with Ban Phaeo Hospital, Samut Sakhon, to provide free health examination services for communities at no 

cost with the medical faculty of Ban Phaeo Hospital providing health examination services and basic public health knowledge 

and understanding for community members. The Company hosts seminars and exhibitions on industrial waste management 

with the objective of creating knowledge and understanding among factory business operators regarding industrial waste 

management guidelines, leading to compliance with laws on effective, correct and appropriate industrial waste management 

in addition to providing knowledge and understanding for visiting students.

8) Innovation
  Although the Company does not have new innovations, the Company is determined to develop new concepts 

which will enhance performance capacity with corporate social responsibility, the environment and stakeholders without 

violating intellectual properties or copyrights belonging to others.
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3. การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 ไม่มี

4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ในปีท่ีผ่านมาบรษัิทฯ ได้จดักจิกรรมในด้านการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของชุมชนละแวกใกล้เคยีงศนูย์บ�าบัดกาก และศนูย์ฝังกลบกาก  

และจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานราชการส่งเสริมการจัดการขยะอุตสาหกรรม
  เนื่องด้วยบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินโครงการศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม

ในสญัญาร่วมทุนถอืหุ้นในบรษัิทฯ มีโครงสร้างผูถ้อืหุ้นประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

ผู้ถือหุ้นท่ัวไป ท�าให้บรษัิทฯ ร่วมสนบัสนนุและส่งเสริมกจิกรรมกบัหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการกากของเสยีอตุสาหกรรม 

ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีได้จัดท�าแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 - 2562 เพ่ือใช้เป็น 

กรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมด้านยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการเร่งรัดการน�ากากอุตสาหกรรม

เข้าระบบโดยการสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้เกดิการท�างานท่ีสอดคล้องกนั ระหว่างกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ส�านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั และการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจบัุนกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด�าเนนิโครงการน�าร่อง

การทดลองการพิจารณาอนุญาตน�ากากออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ที่จังหวัดระยอง โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

จงัหวดัระยอง เพ่ือให้ค�าปรึกษาปัญหาการจดัการกากอตุสาหกรรมให้กบัผูป้ระกอบกจิการโรงงานในจงัหวดัระยอง ท้ังกากของเสยีท่ีไม่เป็น

อันตราย และกากของเสียที่เป็นอันตราย

โครงการจัดสัมมนาให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งการก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดท่ีุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและมองเห็นความส�าคัญต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 

กากอุตสาหกรรมให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ จงึได้จดัสมัมนาเพือ่ให้ผูป้ระกอบการโรงงานท่ีใช้บรกิารได้รบัความรู ้ความเข้าใจสาระส�าคญั

เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน รวมถงึการขนส่งกากของเสยีอุตสาหกรรมตัง้แต่โรงงานผูก่้อก�าเนดิ ผูข้นส่ง จนกระท่ังถงึผูร้บับ�าบัดกากของเสยี

อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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3. Business Operations with Impact on Corporate Social Responsibility
 None

4. Activities Benefitting Society and the Environment
 During the past year, the Company organized activities to promote quality of life in communities located near waste 

treatment centers and waste landfill centers in addition to organizing activities for the benefit of society and the  

environment, which can be summarized as follows:

Project to Host Exhibitions with Government Agencies to Promote Industrial Waste Management
  Because the Company was founded to operate the industrial waste disposal service center project with the  
Ministry of Industry signing the joint shareholding agreement in the Company with the shareholder structure consisting of 
the Ministry of Industry, the Industrial Estate Authority of Thailand and general shareholders, the Company supports and 
promotes activities with related government agencies involving industrial waste management in cooperation with the Ministry of 
Industry, which prepared the Industrial Waste Management Plan of 2015 – 2019 to be used as a framework for industrial 
waste management policies and various related strategic aspects such as the project to accelerate the movement of industrial 
waste into the system by building networks with related government agencies for concurrent work between the Department 
of Industrial Works, Provincial Industry Offices and the Industrial Estate Authority of Thailand. At present, the Department 
of Industrial Works is conducting a project to experiment with considerations for permitting waste to be brought outside 
factory areas (Sor. Gor. 2) in Rayong by establishing the Rayong Industrial Waste Management Center to provide consultation 
regarding non-hazardous and hazardous industrial waste management problems for factory entrepreneurs in Rayong.

The Project to Hold Seminars for Industrial Factory Entrepreneurs on Waste or Disused Material Disposal 
and Related Laws to Promote Operations in Accordance to the Law
  As the Department of Industrial Works issued the Ministry of Industry Notification on Waste or Disused Material 

Disposal of B.E. 2548 (2005 A.D.) and other related laws, the Company intends to promote and recognize the importance 

of proper waste management according to academic principles. Thus, the Company has hosted seminars for factory entrepreneurs  

who use services to receive more significant knowledge and understanding regarding performance, including systematic 

industrial waste transportation from the factory of origin and transporters to industrial waste treatment service providers.
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โครงการศูนย์สานสัมพันธ์ที่ศูนย์บ�าบัดกากแสมด�า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดราชบุรี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการ และหน่วยงานต่างๆ
  ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าด้านการให้บริการบ�าบัดและก�าจัดกากของเสียอย่างครบวงจร

ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบ�าบัดและก�าจัด ด้วยขั้นตอน

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อขั้นตอนการบ�าบัดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดข้อร้องเรียน

จากชุมชนบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของโครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” เพื่อให้ลูกค้า

ที่ใช้บริการ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบ�าบัดและก�าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

  โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ได้ให้ลูกค้าท่ีใช้บริการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าเย่ียมชมศูนย์บ�าบัดกากแสมด�าและ 

ศนูย์วจิยัและพฒันาเพือ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จงัหวดัราชบุร ีเป็นประจ�าทุกเดอืน เพือ่ให้ลกูค้าท่ีใช้บรกิารและตวัแทนหน่วยงานต่างๆ 

ได้เห็นกระบวนการบ�าบัดและก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน ทั้งหมดนี้เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผูเ้กีย่วข้องได้รบัรูถ้งึกระบวนการท�างานของบริษัทฯ อย่างถกูต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายท่ีได้ควบคมุการปฏบัิตงิานตลอดเวลา 

และพร้อมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ชุมชนใกล้เคียง
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่ชุมชนใกล้เคียงศูนย์บ�าบัดกากแสมด�า และศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดท�าโครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อให้การบริการตรวจสุขภาพฟรี

ให้แก่คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อ�านวยความสะดวกให้แก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปพบแพทย์ หรือไม่สะดวกในการเดินทาง 

  บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจาก 

คณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จงัหวัดสมุทรสาคร เพือ่ให้บรกิารตรวจรกัษาและให้ความรูค้วามเข้าใจด้านสาธารณสขุ

ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน สร้างความพึงพอใจให้แก่ชุมชนที่ได้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี

จะส่งผลดีแก่สังคมที่อยู่ร่วมกัน 
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Relation Center Project at Samae Dam Waste Treatment Center and the Research & Development Center for  
Environmental Preservation at Ratchaburi to Build Confidence Among Service Using Customers and Agencies
  Throughout the Company’s past performance, the Company has been determined to become a leader in one-stop 
waste treatment and disposal service provision with quality service provision alongside care for society, communities and 
the environment, especially with proper treatment and disposal according to academic principles of the Department of  
Industrial Works. Therefore, when treatment procedures have impact on the environment or cause complaints from nearby 
communities, the Company has proper corrections.  This was the beginning of the “Center Relations” Project to allow 
service customers and agency representatives to visit and observe industrial waste treatment and disposal procedures.
  The “Relation Center” Project allows service customers and agency representatives to visit the Samae Dam Waste 
Treatment Center and the Research and Development Center for Environmental Preservation at Ratchaburi every month 
to allow service customers and agency representatives to observe proper treatment and disposal procedures according to 
academic principles in addition to promoting new knowledge in one another to create opportunities for associated persons 
to accurately perceive the Company’s procedures based on the law, which regulates operations at all times, and the  
Company’s readiness to solve environmental problems in order to live with communities sustainably.

Mobile Health Examination Unit Project for Nearby Communities
  The Company gives importance to occupational health and hygiene promotion in communities near the Samae 
Dam Waste Treatment Center and the Research and Development Center for Environmental Preservation at Ratchaburi.  
Therefore, the Company has organized the Mobile Health Examination Unit Project to provide free health examination services  
to community members at no cost and facilitate persons who have no time to see doctors or people facing traveling inconveniences.
  The Company has carried out the Mobile Health Examination Unit Project consistently for a period of several years 
with cooperation from doctors and nurses at Ban Phaeo Hospital, Samut Sakhon, in providing examinations services and 
basic public health knowledge and understanding for the public, which created high satisfaction among the communities 
receiving services. The Company believes good physical and mental health will have positive effects on society.
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โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนโรงเรียนวัดแสมด�า
  นบัต้ังแต่ท่ีบรษัิทฯ ได้ด�าเนนิงานท่ีศนูย์บ�าบัดกากแสมด�า และศนูย์วจิยัและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จงัหวดัราชบุรี 

มีความสัมพันธ์และได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดมาและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในชุมชนให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ี

สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโรงเรียนวัดแสมด�าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเยาวชนในชุมชน ซ่ึงบริษัทฯ  

ได้ตระหนกัว่าเยาวชนมคีวามสนใจท่ีแตกต่างกนัควรได้รับการส่งเสรมิและพฒันาให้มศีกัยภาพมากข้ึน ด้วยเหตนุีบ้รษัิทฯ จงึสร้างสรรค์

กิจกรรมด้านต่างๆ ท้ังในรูปแบบร่วมกิจกรรมในวันเด็ก และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนเพ่ือได้รับข้อมูล 

ที่ถูกต้อง

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดได้ยึดถือตามแนวนโยบายขององค์กรในการบริหารจัดการ 

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อมเพือ่ให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้อย่างย่ังยืน การบรหิารและการจดัการ

ด้านต่างๆ อย่างมีประสทิธภิาพและลดผลกระทบต่อชุมชน บรษัิทฯ ได้จดักจิกรรมสปัดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 

โดยได้ด�าเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์บ�าบัดกากแสมด�า เพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโต ในการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยสร้าง

ความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากจะเป็นการรักษา

สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือและความสามัคคีการอยู่ร่วมกันในศูนย์บ�าบัดกากแสมด�าต่อไป
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Project to Improve Relations with Youth Activities at Wat Samaedam School
  Since the company commenced operations at the Samae Dam Waste Treatment Center and the Research and 

Development Center for Environmental Preservation at Ratchaburi, the Company has always had relations and acceptance 

from the community and the Company strengthens good relationships with the community with various activities created to 

be consistent with activities at Samae Dam School related to improvement of knowledge and understanding among youths 

in the community. The Company is aware that youths with different interests should receive support and be developed to 

build capacity. Hence, the Company has created activities in the form of participation in Children’s Day activities and  

activities at the Scientific Learning Center for youths to receive accurate information.

Safety, Occupational Health and Environment Week Activity Project
  The Company has always given importance to environmental preservation by adhering to corporate policy in 

safety, occupational health and environmental management to enable industry to co-exist with the community with sustainability 

while having effective management in various aspects and reducing impacts on the community. The Company has organized 

safety, occupational health and environment week activities by planting trees in the area of the Samae Dam Waste Treatment 

Center, so trees can grow to create aesthetically attractive scenery, build balance in nature, absorb carbon dioxide and 

reduce global warming. In addition to environmental preservation, the Company also helps improve good cooperative  

relationships and unity in the Samae Dam Waste Treatment Center.
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โครงการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อพัฒนาศูนย์บ�าบัดกากแสมด�าในกิจกรรม Big Cleaning Day
  เนือ่งจากศนูย์บ�าบัดกากแสมด�า เป็นศนูย์กลางในการบ�าบัดและก�าจดัของเสยีอุตสาหกรรม เช่น ระบบบ�าบัดน�า้เสยี ระบบปรับเสถยีร 

หรืออื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง บริษทัฯ จึงได้ให้ความส�าคัญกับสถานที่บ�าบดัของเสียอตุสาหกรรม และทัศนียภาพรอบๆ ศูนย์บ�าบดักากแสมด�า 

เพราะตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ

ปรบัปรงุทัศนยีภาพเพือ่พฒันาศนูย์บ�าบัดกากแสมด�าในกจิกรรม Big Cleaning Day เพือ่จดัระเบียบพืน้ท่ี ลดความเสีย่งในการปฏบัิตงิาน 

และยังสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดต่ีอองค์กรในการรองรับการเข้าเย่ียมชมจากผูใ้ช้บรกิาร และหน่วยงานต่างๆ อีกท้ังยังเป็นการใช้เวลาร่วมกนั

ในสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี การท�างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อนพนักงานด้วยกัน 

  โดยกจิกรรมท้ังหมดนี ้บรษัิทฯ ยังคงให้ความสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง โดยมุ่งหวังท่ีจะท�าให้สงัคมไทยมีสิง่แวดล้อมท่ีด ีเป็นสงัคม

ที่น่าอยู่ และท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด�ารงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
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Project to Improve Scenery to Develop the Samae Dam Waste Treatment Center in Big Cleaning Day Activities
  Because the Samae Dam Waste Treatment Center is a center for industrial waste treatment and disposal such 

as wastewater treatment systems, stabilization systems or other related systems, the Company gives importance to industrial 

waste treatment facilities and the scenery around Samae Dam Waste Treatment Center because the Company is well aware 

that business operations must grow with environmental quality improvement and preservation with sustainability. Therefore, 

the Company has organized the Project to Improve Scenery to Develop the Samae Dam Waste Treatment Center in Big 

Cleaning Day Activities in order to organize the area, reduce operational risks and build a positive image for the organization 

in supporting visits by service users and various agencies while also spending time together to build cooperation, unity, 

effective teamwork and good relationships among employees.

  All of the aforementioned activities have received continual support from the Company, which hopes to create a 

good environment for Thai society to become a pleasant society and enable the Company’s business operations to stay in 

Thai society sustainably.
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
THE BOARD OF DIRECTORS’ REPORT 
ON RESPONSIBILITy FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

 คณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินในบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย

สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง และใช้ดุลยพินิจ 

อย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัท�า รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมั่นอย่างมีเหตุผล 

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 นี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถ 

ให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 ผลการด�าเนนิงานรวม และกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนัของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย และฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควร 

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    
 (นายอาทิตย์ วุฒิคะโร)  (นายอัศวิน วิภูศิริ)
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 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 2015.

 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, 2015. 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, 2015, 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, 2015, its financial performance and its cash flows for the year 

then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

  

 (Mr.Arthit  Wuthikaro) (Mr.Asawin Wipoosiri)
 Chairman of the Board of Directors Chief Executive Officer
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รายการระหว่างกัน
RELATED PARTy TRANSACTIONS

1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการ

ระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
  (1) บรษัิทฯ ท�าสญัญาเช่าศูนย์แสมด�าและให้ใช้สทิธใินการด�าเนนิงานศนูย์วจิยัและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จงัหวดัราชบุรี 

กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิธกิารด�าเนนิงาน 10 ปี ตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2539 ถงึวันท่ี 30 กันยายน 2549 

และได้เช่าศูนย์แสมด�า (ส่วนขยาย) มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�าเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง วันที่ 30 กนัยายน 

2549 ต่อมาได้มกีารขยายอายสุญัญาเช่าท้ังสองฉบับออกไปอีก 10 ปี นบัตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2549 ถงึวันท่ี 30 กนัยายน 2559 

  (2) บรษัิทฯ ท�าสญัญาเช่าท่ีดนิในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดงันี้

 ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) 

โดยเสียค่าเช่ารายปี 

 ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีก�าหนดเวลาเช่า 30 ปี (2544-

2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี 

  (3) บริษัทฯ ขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในโครงการบี-ลีฟ อาคาร A ซึ่งตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ ต�าบลบางพูด 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนนทบุรี จ�านวน 8 ยูนิต มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,681,055 บาท ให้แก่นายปิยวิทย์ วิภูศิริ ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน

ตามธุรกิจปกติ ที่มีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดปกติ และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

1.2  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
  เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

  ทั้งนี้ได้มีการแสดงรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 แล้ว

  แม้ว่าในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย แต่เนื่องบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 รายการ

ดังกล่าวจึงเป็นรายการท่ีได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน จึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2547 
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1. NATURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS
 In 2015, 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 1st October 1996 to 30th September 2006. Company also signed a contract for the extension to the  

Samaedum Facility for a period of 2 years, from 1st October 2004 to 30th September 2006. Both contracts have since been 

re-extended for a period of 10 years, commencing from 1st October 2006 to 30th 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) The Company had sold condominium suites in Building A, B-Live Condominium Project, located on  

Tiwanon Road, Bang Pood Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province, for a total of 8 units, in the amount  

of 8,681,055 baht to Mr. Piyawit Wipoosiri. The transaction is within normal business operation. The prices were complied 

with the market rate with general business term.

1.2  FINANCIAL ASSISTANCE TRANSACTION

  Loan made between the Company and its subsidiaries. The Company has considered that the loan is reasonable 

and taken into account the interests of the Company.

	 	 In this regard, the transactions are shown in the notes to the financial statements for the year ended December 

31st, 2015.	

	 	 Although in 2015, the Company has other transactions with its subsidiary, as the Company holds 99.99 percent 

of shares in the subsidiaries, the transaction is not considered as related transaction. Therefore, the Company is not  

obligated to disclose the transactions according to the Announcement of the Board of the Stock Exchange of Thailand  

Re: Disclosure of Information and Operations of Listed Companies Concerning the Related Transactions B.E. 2547
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 ตารางแสดงรายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี 2558 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ

มูลค่าของ
รายการ
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผล	
และความจ�าเป็น

ของ
รายการระหว่างกัน2557 2558

กระทรวง

อุตสาหกรรม

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ร้อยละ 14.41 ของทุน 

จดทะเบียนบริษัทฯ

 มีผู้บริหารของกระทรวง

อุตสาหกรรม ด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการบรษัิทฯ 2 ท่าน 

 คือ 

1. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร

2. ดร.พสุ โลหารชุน

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าศูนย์แสมด�า 

และให้ใช้สิทธิในการด�าเนินงานศูนย์วิจัย

และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดราชบุรี โดยบริษัทฯ จะต้องช�าระ 

ค่าเช่าตามที่กรมโรงงานฯ ก�าหนด  

และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามอัตรา

ของกากของเสียที่ให้บริการ โดยมีระยะ

เวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�าเนินงาน  

10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2549 และได้เช่าศูนย์แสมด�า 

(ส่วนขยาย) มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิ

การด�าเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมา

ได้มีการขยายอายุสัญญาเช่าทั้งสองฉบับ

ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

5.0 4.3 เป็นการด�าเนินงาน

ตามปกติธุรกิจที่มี

สญัญาท่ีได้ตกลงกนั

ตามราคาตลาดท่ัวไป 

และมีผลตอบแทน

ที่เป็นการค้าปกติ

การนิคม

อุตสาหกรรม

แห่ง

ประเทศไทย 

 การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุ้น

ร้อยละ 1.44 ของทุน 

จดทะเบียนบริษัทฯ 

 มีผู้บริหาร กนอ.  

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ 1 ท่าน คือ

1. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าที่ดิน 

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, 

R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่  

มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี 

(2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี 

(2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย  

แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 

82 ตารางวา1 มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 

30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่า

รายปี 

(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่  

ค่าบ�ารุงสาธารณูปโภค

8.3

3.0

1.9

4.8

2.2

1.8

เป็นการด�าเนินงาน

ตามปกติธุรกิจที่มี

สญัญาท่ีได้ตกลงกนั

ตามราคาตลาด

ทั่วไป และมีผล

ตอบแทนที่เป็น 

การค้าปกติ
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 Table showing details of related party transactions for the year 2015, categorized by transaction type

1.1 NORMAL BUSINESS TRANSACTION AND TRANSACTION SUPPORTING NORMAL BUSINESS

Related	

Company
Relationship	with	Company Nature	of	Transaction

Value	of	
Transaction
(Million	Baht)

Justification	and	
Necessity	of	
Related	Party	
Transaction2014 2015

Ministry of 
Industry

 Major Shareholder with a 
14.41% of company’s 
registered capital.

 Two MOI administrators
  holding a position as 

Board of Directors in 
company
1. Mr. Arthit Wuthikaro
2. Dr. Pasu Loharjun

Company had made a rental contract 
for operating rights of the Environmental 
Research at Ratchaburi. The rental 
fees must be paid according to the 
amount that Department of Industrial 
Works 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 
1st october 1996 to september 2006. 
Then Company signed a contract for 
the extension to the Samaedum 
Facility for a period of 2 years, from  
1st October 2004 to 30th September 
2006. Both contracts have since been 
re-extended for a period of 10 more 
years, commencing from 1st October 
2006 until 30th September 2016.

5.0 4.3 Constitutes 
normal business 
operations with 
generally 
prevalent market 
prices and 
remuneration as 
per normal 
trading practices.

The Industrial 
Estate 

Authority
of Thailand

 Shareholder with 1.44 % 
of Company’s registered 

  capital
 One IEAT administrator 

  holding a position of 
Board of Directors.

  1. Mr. Jakkarat Lertopas

Company has rental contracts for land 
located in the Map Ta Phut industrial 
Estate with the Industrial Estates 
Authority of Thailand, which are as 
follow:
(1) Map Ta Phut Facility, land plot 

number R-26, R-27, covering an 
area of 62.5 Rai with a period of 30 
years (1996-2026) fees are paid 
yearly.

(2) Map Ta Phut Facility, Extension 
Area, land plot number S8-S10, 
covering an area of 29 Rai, 1 
Ngarn and 82 square wah. The 
contract is for a period of 30 years 
(2001-2031) with an annual rental 
fee.

(3) Other expenses : Public Utility fee

8.3

3.0

1.9

4.8

2.2

1.8

Constitutes 
normal business 
operations with 
generally 
prevalent market 
prices and 
remuneration as 
per normal 
trading practices.
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1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ (ต่อ)

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ

มูลค่าของ
รายการ
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผล	
และความจ�าเป็น

ของ
รายการระหว่างกัน2557 2558

นายปิยวิทย์ 

วิภูศิริ

นายปิยวิทย์ วิภูศิริ  

เป็นบุตรของนายอัศวิน 

วิภูศิริ ซึ่งเป็นกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

และ CEO ของบริษัทฯ 

และเป็นพี่ชายของ 

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ  

ซึ่งเป็นกรรมการ 

กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จัดการ

ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ  

ขายอสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคารชุดในโครงการ 

บี-ลีฟ อาคาร A ชั้น 3 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ 

ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี จ�านวน 

8 ยูนิต มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,681,055 บาท ให้แก่

นายปิยวิทย์ วิภูศิริ ตามรายละเอียดดังนี้

1) ห้องชุดเลขที่ A-301 หนังสือกรรมสิทธิ์เลขที่ 

222/12 พื้นที่ห้องชุด 26.23 ตร.ม.  

พืน้ท่ีระเบียง 1.67 ตร.ม. รวมพ้ืนท่ี 27.90 ตร.ม. 

ราคาขายสุทธิ 1,080,129 บาท (ราคาประเมิน 

1,028,470 บาท)

2) ห้องชุดเลขที่ A-302 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/13 พื้นที่ห้องชุด 26.12 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.67 ตร.ม. รวมพื้นที่  

27.79 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,080,832 บาท 

(ราคาประเมิน 1,024,290 บาท)

3) ห้องชุดเลขที่ A-303 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/14 พื้นที่ห้องชุด 26.17 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.63 ตร.ม. รวมพื้นที่  

27.80 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,081,221 บาท 

(ราคาประเมิน 1,025,430 บาท)

4) ห้องชุดเลขที่ A-304 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/15 พื้นที่ห้องชุด 26.26 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.63 ตร.ม. รวมพื้นที่  

27.89 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,084,722 บาท 

(ราคาประเมิน 1,028,850 บาท)

5) ห้องชุดเลขที่ A-305 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/16 พื้นที่ห้องชุด 26.62 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.67 ตร.ม. รวมพื้นที่  

28.29 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,115,718 บาท 

(ราคาประเมิน 1,043,290 บาท)

- 8.68 เป็นการด�าเนินงาน

ตามธุรกิจปกติ  

ที่มีราคาขายเป็นไป

ตามราคาตลาดปกติ 

และเงื่อนไขการค้า

ทั่วไป
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1.1 NORMAL BUSINESS TRANSACTION AND TRANSACTION SUPPORTING NORMAL BUSINESS (CONTINUED)

Related	
Company

Relationship	with	
Company

Nature	of	Transaction

Value	of	
Transaction
(Million	Baht)

Justification	and	
Necessity	of	
Related	Party	
Transaction2014 2015

Mr. Piyawit 

Wipoosiri

Mr. Piyawit Wipoosiri is 

a son of Mr. Asawin 

Wipoosiri, Director and 

Chairman of the 

Executive Committee 

and CEO of the 

Company. He is also 

brother of Mr. Itthirit  

Wipoosiri, Director and 

Member of the Executive 

Committee and 

Vice Managing Director 

of the Company.   

On 30th December 2015, the Company  

had sold condominium suites in Building A, 

B-Live Condominium Project, located on 

Tiwanon Road, Bang Pood Sub-district, 

Pak Kret District, Nonthaburi Province, for  

a total of 8 units, in the amount of  

8,681,055 baht to Mr. Piyawit Wipoosiri  

as per following details 

1) Unit No. A-301, Title Deed No. 222/12, 

Floor area 26.23 sq.m., Terrace area  

1.67 sq.m, Total area of 27.90 sq.m.  

Net selling price 1,080,129 Baht  

(Appraised value 1,028,470 Baht)

2) Unit No. A-302, Title Deed No. 222/13, 

Floor area 26.12 sq.m., Terrace area  

1.67 sq.m., Total area of 27.79 sq.m.  

Net selling price 1,080,832 Baht  

(Appraised value 1,024,290 Baht)

3) Unit No. A-303, Title Deed No. 222/14, 

Floor area 26.17 sq.m., Terrace area  

1.63 sq.m., Total area of 27.80 sq.m.  

Net selling price 1,081,221 Baht  

(Appraised value 1,025,430 Baht)

4) Unit No. A-304, Title Deed No. 222/15, 

Floor area 26.26 sq.m., Terrace area  

1.63 sq.m., Total area of 27.89 sq.m.  

Net selling price 1,084,722 Baht  

(Appraised value 1,028,850 Baht)

5) Unit No. A-305, Title Deed No. 222/16, 

Floor area 26.62 sq.m., Terrace area  

1.67 sq.m., Total area of 28.29 sq.m.  

Net selling price 1,115,718 Baht  

(Appraised value 1,043,290 Baht)

- 8.68 The transaction  

is within normal 
business operation. 

The prices were 

complied with the 

market rate with 

general business 

term.
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1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ (ต่อ)

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ

มูลค่าของ
รายการ
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผล	
และความจ�าเป็น

ของ
รายการระหว่างกัน2557 2558

6) ห้องชุดเลขที่ A-306 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/17 พื้นที่ห้องชุด 26.86 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.66 ตร.ม. รวมพื้นที่  

28.52 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,107,013 บาท 

(ราคาประเมิน 1,052,220 บาท)

7) ห้องชุดเลขที่ A-307 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/18 พื้นที่ห้องชุด 26.67 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.63 ตร.ม. รวมพื้นที่  

28.30 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,075,400 บาท 

(ราคาประเมิน 1,044,430 บาท)

8) ห้องชุดเลขที่ A-308 หนังสือกรรมสิทธิ์ 

เลขที่ 222/19 พื้นที่ห้องชุด 26.16 ตร.ม. 

พื้นที่ระเบียง 1.63 ตร.ม. รวมพื้นที่  

27.79 ตร.ม. ราคาขายสุทธิ 1,056,020 บาท 

(ราคาประเมิน 1,025,050 บาท)

หมายเหต ุราคาประเมินของคณะอนุกรรมการ

ก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจ�าจังหวัด

นนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการประชุม 

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ 

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ประเภท

รายการธุรกิจปกติ ขนาดกลาง ที่มีเงื่อนไขการค้า

ทั่วไป อ�านาจด�าเนินการจะต้องผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้ให้สัตยาบัน 

ในการอนุมัติเข้าท�ารายการดังกล่าวแล้ว
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1.1 NORMAL BUSINESS TRANSACTION AND TRANSACTION SUPPORTING NORMAL BUSINESS (CONTINUED)

Related	
Company

Relationship	with	
Company

Nature	of	Transaction

Value	of	
Transaction
(Million	Baht)

Justification	and	
Necessity	of	
Related	Party	
Transaction2014 2015

6) Unit No. A-306, Title Deed No. 222/17, 

Floor area 26.86 sq.m., Terrace area  

1.66 sq.m., Total area of 28.52 sq.m.  

Net selling price 1,107,013 Baht  

(Appraised value 1,052,220 Baht)

7) Unit No. A-307, Title Deed No. 222/18, 

Floor area 26.67 sq.m., Terrace area  

1.63 sq.m., Total area of 28.30 sq.m.  

Net selling price 1,075,400 Baht  

(Appraised value 1,044,430 Baht)

8) Unit No. A-308, Title Deed No. 222/19, 

Floor area 26.16 sq.m., Terrace area  

1.63 sq.m., Total area of 27.79 sq.m.  

Net selling price 1,056,020 Baht  

(Appraised value 1,025,050 Baht)

Remarks: the appraised value determined  

by  the Property Appraisal Sub-Committee of 

Nonthaburi Province with the approval of the 

Property Appraisal Committee in the meeting 

3/2015 held on 13th November 2015.

The transactions are related transaction 

under the Announcement of the Board of the 

Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure 

of Information and Operations of Listed 

Companies Concerning the Related  

Transactions (No. 2) B.E. 2547 for normal 

business with general business term.  

The transaction must be approved by the 

Board of Directors of the Company. In this 

regard, the Board of Directors’ Meeting No. 

1/2016 held on 22nd January 2016 had 

already approved the ratification of the 

transactions.
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1.2 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	
(ล้านบาท)

ความสมเหตุ	
สมผล	และ	
ความจ�าเป็น	
ของรายการ
ระหว่างกัน2557 2558

บริษัท

เอเซียพัฒนา 

แลนด์ จ�ากัด 

 

 บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท  

เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด  

ร้อยละ 99.99 ของทุน 

จดทะเบียนบริษัท

 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 

1. นายอัศวิน วิภูศิริ

2. ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตนัตระกลู

3. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

บริษัทฯ ให้บริษัท เอเซียพัฒนา 

แลนด์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย  

กู้ยืมเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

7 ต่อปี 

- 55 เป็นการช่วยเหลือ

สภาพคล่องให้กับ

บรษัิทย่อย โดยคดิ

ดอกเบี้ยในอัตรา

ที่เหมาะสม

2  ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 เนือ่งจากรายการระหว่างกนัท่ีเกดิข้ึนเป็นรายการท่ีด�าเนนิไปตามธรุกจิปกตแิละสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้า

ทั่วไป ในกรณีทีบ่ริษัทฯ เข้าท�าสัญญาใดๆ หรือมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บรษัิทฯ จะพจิารณาถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�าสญัญานัน้ๆ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษัิทฯ เป็นหลกั บรษัิทฯ 

ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและค�านึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจปกติและรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะยึดถือความสมเหตุ

สมผลและค�านึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

พิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ และหากมีการเปิดเผยรายการท่ี 

เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย รวมท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั ซึง่ก�าหนดโดย

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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1.2    TRANSACTION RELATED TO FINANCE

Related	
Company

Relationship	with	Company Nature	of	Transaction

Balance	as	at	
31	December
(Million	Baht)

Justification	and	
Necessity	of	
Related	Party	
Transaction2014 2015

Asia Patana 

Land 

Co., Ltd

 The Company holds 99.99 

percent of registered capital 

of Asia Patana Land Co., Ltd. 

 The subsidiary has 3 

directors as following 

1. Mr. Asawin Wipoosiri 

2. Asst. Prof. (special) 

Ronnachai Tantragoon 

3. Mr. Itthirit Wipoosiri 

The Company has given loan to 

Asia Patana Land Co., Ltd., which 

is its subsidiary, with loan interest 

rate at 7 percent per year. 

- 55 To increase 

liquidity of the 

subsidiary with 

reasonable loan 

interest rate 

2.  NECESSITY AND JUSTIFICATION OF TRANSACTIONS
 Due to the fact that related party transaction that occurred is the transaction of normal business operation and support 

normal business as well as in accordance with the market conditions. In the event that Company enters into any contract 

with subsidiaries and/or any parties with a potential conflict of interest, it will review the necessity and justification of the 

contract. The benefit to Company is a primary consideration in this process. Furthermore, Company adheres to the  

principles of justification and suitability of the contract conditions, as well as fair pricing, in order to prevent conflicts of  

interest. This allows the maximization of benefit for Company, as well as parties with interests in the business.

3.  TENDENCY OF CONDUCTING RELATED PARTY TRANSACTION IN THE FUTURE
 Company’s related party transaction that occured and may continue to occur in the future will be conduct as normal 

business operation transaction and transaction supporting normal business. The transactions will have no transfer of  

benefit between the Company, its Subsidiaries and/or persons that may have conflict of interest. The Company will adhere 

to reasonability, consider the suitability of the conditions and fair pricing; by allowing the Audit Committee or Auditors to 

audit and consider the suitability of price and reasonability of transaction and if there is any disclosure of related transaction, 

the Company will defer to the rules of the Securities and Exchange Commission, as well as the Thai Accounting Standards 

concerning information disclosures of related persons or businesses as determined by the Association of Accountants and 

Certified Public Accountants of Thailand.
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ�าปี 2558
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALySIS  
FOR THE yEAR 2015

1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที่สี่ ประจ�าปี 2558
 รายงานจากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสท่ี 4  

ของปี 2558 สะท้อนการฟ้ืนตวัของการใช้จ่ายภายในประเทศท้ังจากการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึง่เป็นผลจากมาตรการ

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ด�าเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา อีกทั้งการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่าย

ลงทุนของรัฐบาลท่ีขยายตัวได้ต่อเนื่องในระดับสูง ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าของไทย 

ยังคงหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังชะลอตัว ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในปี 2559 นี้

ต่อไป

 การลงทุนภาคเอกชนในเดอืนธนัวาคม และไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ปรบัตวัดข้ึีนท้ังจากเดอืนก่อนหน้าและไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะ

การลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากภาษีจากการท�าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ีขยายตัวถึงร้อยละ 32.7 ต่อปี และเม่ือหักผล 

ทางฤดูกาลออก (m-o-m SA) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 24.5 ต่อเดือน ท�าให้ในไตรมาสที่ 4 ภาษีจากการท�าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

ขยายตัวร้อยละ 18.8 ต่อปี และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออก (q-o-q SA) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 19.6 ต่อไตรมาส ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัย

จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจ�านองเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา 

ส�าหรบัปรมิาณจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 ท่ีร้อยละ 4.1 ต่อปี และเม่ือหักผลทางฤดกูาลออก (m-o-m SA) พบว่า 

ขยายตวัร้อยละ 1.7 ต่อเดอืน ท�าให้ในไตรมาสท่ี 4 ปริมาณจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตวัร้อยละ 2.1 ต่อปี และเม่ือหักผลทางฤดกูาลออก 

(q-o-q SA) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อไตรมาส ส�าหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -6.7 ต่อปี ท�าให้ 

ในไตรมาสที่ 4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหดตัวร้อยละ -6.6 ต่อปี ตามการลดลงของราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

เนื่องจากราคาเหล็กลดลงตามราคาตลาดโลกเป็นส�าคัญ นอกจากนี้การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณน�าเข้า

สนิค้าทุนหดตวัร้อยละ -5.5 ต่อปี และเม่ือหักผลทางฤดกูาลออก (m-o-m SA) พบว่า ขยายตวัร้อยละ 0.9 ต่อเดอืน ท�าให้ในไตรมาสท่ี 4 

ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าทุนหดตวัร้อยละ -1.4 ต่อปี แต่เมือ่หักสนิค้าพเิศษ (เครือ่งบิน เรอื และรถไฟ) พบว่า หดตวัร้อยละ -0.6 ต่อปี แต่เม่ือ

หักผลทางฤดูกาลออก (m-o-m SA) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 2.0 ต่อเดือน ท�าให้ในไตรมาสที่ 4 ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนหักสินค้าพิเศษ 

(เครื่องบิน เรือ และรถไฟ) พบว่าขยายตัวร้อยละ 0.1 ต่อปี และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออก (q-o-q SA) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 2.1  

ต่อไตรมาส   

 ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินค้าในเดือนธันวาคม และไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ยังคงหดตัวต่อเน่ืองและต�่าสุด 

ในรอบ 4 ปี โดยมลูค่าการส่งออกสนิค้าในรปูดอลลาร์สหรฐัในเดอืนธนัวาคมหดตวัร้อยละ -8.7 ต่อปี โดยเป็นการหดตวัในเกอืบทุกกลุม่

สนิค้าส่งออก โดยเฉพาะกลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้า การเกษตร น�า้มนัและเช้ือเพลง ขณะท่ีภาพรวมการส่งออกรายตลาดหดตวัเกอืบทุกประเทศ 

โดยเฉพาะคู่ค้าหลัก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ และอาเซียน-5 3 เป็นสาคัญ แต่ตลาดส่งออกไปสหภาพยุโรป และ CLMV ยังขยายตัว

เป็นบวก ท�าให้ในไตรมาสที่ 4 การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐหดตัวร้อยละ -8.1 ต่อปี

 ทางด้านส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ว่าการผลิตรถยนต์ 

เพื่อส่งออกปรับตัวลดลงตามการลดลงของปริมาณการส่งออก กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้แก่ปิโตรเลียม ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี 

และยาสูบ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ยางและพลาสติก ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ 

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

 มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ

เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถงึการมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซ่ึงในส่วนของมาตรการสนิเช่ือเพือ่ท่ีอยู่อาศยัแก่ผูมี้รายได้น้อย

และปานกลาง นั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับค�าขอตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 

2559 มีผู้ยื่นขอสินเชื่อแล้ว 16,207 ราย วงเงินสินเชื่อประมาณ 23,402 ล้านบาท โดย ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 11,045 ราย วงเงิน

อนุมัติ 15,543 ล้านบาท
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1.  Summary Overall Market Situation for the Fourth Quarter of 2015
 Reported from the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, revealed that The Thai economy in December and Q4/2015 

reflected recovery signs from domestic expenditures particularly in private consumption and investment which were the 

result of economic stimulus package of the government launched since September 2015. In addition, government spending 

particularly capital expenditures showed high expansion and this was a supportive factor for the economy. However, export 

sector continued to contract reflecting economic slowdown of Thailand’s trade partners that should be monitored closely in 

2016 onwards.

 Private investment in December and Q4/2015 improved from previous month and previous quarter particularly in  

construction sector as reflected by real estate tax collection which expanded by 32.7 percent per year and consequently in 

Q4/2015 real estate tax collection expanded by 18.8 percent per year or expanded by 19.6 percent per quarter after  

seasonal adjustment due to temporary reduction of real estate transfer and mortgage registration fees effective Fiscal 

Policy Office 29 October 2015. Meanwhile, the cement sale expanded for 2 months consecutively by increasing 4.1 percent 

per year. As a result, the cement sale in Q4/2015 increased by 2.1 percent per year or expanded by 1.1 percent per quarter 

after seasonal adjustment. For investment in equipment and machinery sector, the imports of capital goods excluding special 

items (airplane, ship, and train) contracted by -0.6 percent per year but expanded by 2.0 percent per month after seasonal 

adjustment. Consequently, the imports of capital goods excluding special items in Q4/2015 expanded by 0.1 percent per 

year or expanded by 2.1 percent per quarter after seasonal adjustment.

 External demand as reflected by exports in December and Q4/2015 continued to contract and the growth in December 

was lowest in 4 years. The export values in terms of U.S. dollars (USD) in December 2015 contracted by -8.7 percent per year. 

The contraction was from almost all exporting goods particularly electrical appliances, agriculture, oil and fuel. Meanwhile, 

the exports contracted in almost all destinations particularly main trade partners such as China, Japan, U.S.A. and ASEAN-5. 

However, the exporting markets such as EU and CLMV showed positive expansion. As a result, in Q4/2015 export values 

in USD contracted by -8.1 percent per year.

 Financial and fiscal measures to stimulate real estate sector. The goal is to boost real estate sector and to help low- 

income earners buy houses and be homeowner. For the loan measure for low-and medium-income earners, the Government 

Housing Bank has received the applications since 19 October 2015 and as of 25 January 2016 there were 16,207 loan 

applicants with the total amount of 23,402 million Baht. The Government Housing Bank has approved loan for 11,045  

applicants worth 15,543 million Baht. 
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 ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิคาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2558 จะขยายตวัร้อยละ 2.9 ซ่ึงขยายตวั

จากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 0.4 และเศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0

2. สรุปภาพรวมธุรกรรมบริษัทฯในสิบสองเดือนของปี 2558
 

 ในปี 2558 นี้บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนเงิน 7.603 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จ�านวนเงิน  

2.320 ล้านบาท  	

	 ตารางที่	1	เปรียบเทียบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ระหว่างปี	2558	และปี	2557  
 (1,000 บาท)

รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,494 1,452 +2.1

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 823 219 +275.8

อื่นๆ 5,286 649 +714.5

รวม 7,603 2,320 +237.7

 ภาษีเงินได้ค�านวณจากผลต่างสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปี 2558 และปี 2557 จ�านวนเงิน7.603 ล้านบาท และ 

2.320 ล้านบาท ตามล�าดับ รายได้ภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2558 เป็นเงิน 2.513 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ 2.970 ล้านบาท (ดูงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

	 ตารางที่	2	การเปรียบเทียบภาษีเงินได้	ระหว่างปี	2558	และปี	2557
(1,000 บาท)

รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี (2,297) (2,817) -18.5

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล 

แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการแตกต่างชั่วคราว 4,807 (153) +3,238.6

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน 2,513 (2,970) +189.5

3. ผลการด�าเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทย่อย)

ประจ�าปี	2558
 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2558 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรม และสายธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์รวมเป็นเงนิ 359.7 ล้านบาท เม่ือเปรยีบเทียบระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2557 จ�านวน 422.7  ล้านบาท ลดลง 63 ล้านบาท 

หรอืร้อยละ 14.9 ส�าหรับรายได้อ่ืนๆ ของปี 2558 เป็นเงนิ 5.9 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบัปี 2557 เป็นเงนิ 8.4 ล้านบาท ตารางข้างล่าง

แสดงอัตราส่วนแบ่งของรายได้ระหว่างสองสายธุรกิจ โดยปี 2558 นั้นสายธุรกิจให้บริการจัดการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรมม ี

ส่วนแบ่งร้อยละ 72.33และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 26.05 ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ อีก 1.62% ส�าหรับปี 2557 สายธุรกิจ

บ�าบัดกากของเสยีอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 58.22 ในขณะท่ีสายธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์มส่ีวนแบ่งร้อยละ 39.81 และอีกร้อยละ 1.77 

เป็นรายได้อื่นๆ (ดูรายละเอียดของรายได้จากข้อ 1 และข้อ 2)
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 According to the Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) forecasted Thai economy 

for the year 2015 to expand by 2.9 percent which increased from year 2014 by 0.4 percent and also forecasted to grow by 

3.0 – 4.0 percent in 2016. 

2. Summary total business transactions in the twelve months of 2015 

 Year 2015, Company has deferred tax assets amounted 7.603 million Baht compared with year 2014 amounted  

2.320 million Baht. 	

	 Table	1:	The	comparison	of	deferred	tax	assets	between	year	2015	and	2014
(Baht 1,000 )

Items 2015 2014 ±%

Trade and other receivables 1,494 1,452 +2.1

Employee benefit obligations 823 219 +275.8

Others 5,286 649 +714.5

Total 7,603 2,320 +237.7

 Income tax calculated from the differ deferred tax assets between year 2015 and 2014 amounted 7.603 million baht 

and 2.320 million Baht respectively. Tax income for year 2015 amounted 2.513 million Baht compared year 2014 amounted 

2.970 million Baht. (see Statement of Comprehensive Income)

	 Table	2	:	The	comparison	of	income	tax	between	year	2015	and	2014
(Baht 1,000)

Items 2015 2014 ±%

Current Tax:

 Current year (2,297) (2,817) -18.5

Deferred Tax

 Tax income(expense) movement in temporary differences 4,807 (153) +3,238.6

Tax	income	(expense)	recognized	in	profit	or	loss 2,513 (2,970) +189.5

3.   Operating Results (Company and Subsidiaries)

Year	2015

 Consolidated revenue for the twelve months of year 2015 of both treatment of industrial waste business division and 

property development business division totally 359.7 million Baht compared with same period of year 2014 amounted 422.7 

million Baht, decreased amount of 63 million Baht or 14.9 percent. For other income amounted 5.9 million Baht compared 

previously year 8.4 million Baht. Table below shows the share of revenues in 2015 comprised of Treatment of industrial 

waste business division represented 72.33%, Property development business division represented 26.05% and other income 

represented 1.62%. Year 2014, shares were Treatment of industrial waste business division represented 58.22%, Property 

development business division represented 39.81% and other income represented 1.77%. (See more details from Section 

1 and Section 2)
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 ตารางที่	3	เปรียบเทียบอัตราส่วนแบ่งยอดรายได้ของสองสายธุรกิจ	ระหว่างปี	2558	และปี	2557	

ปี
ธุรกิจบ�าบัดกากของเสีย

อุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้อื่น	ๆ รวมรายได้ทั้งหมด

2558 72.33% 26.05% 1.62% 100.00%

2557 58.22% 39.81% 1.97% 100.00%

  

(1) รายได้สายธุรกิจบ�าบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ  
(ค่าบ�าบัดกาก ค่าฝังกลบและค่าขนส่ง)

  รายได้ค่าบริการส�าหรบังวดสบิสองเดอืนของปี 2558 เป็นเงนิ 264.5 ล้านบาท เปรยีบเทียบปี 2557 จ�านวนเงนิ 251.0 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจ�านวนเงิน 13.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35

  ต้นทุนธุรกิจค่าบริการส�าหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 66.08 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 

อยู่ในร้อยละ 66.61 ซึ่งต�่ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) รายได้จากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 เป็นเงิน 95.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกัน ของปี 2557 ท่ีมี 

ยอดรายได้ 171.6 ล้านบาท ท�าให้รายได้ปี 2558 ต�่ากว่าปี 2557 จ�านวน 76.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.46 เนื่องจากโครงการใหม่ 

ของบรษัิทฯ เช่น โครงการคอนโดมิเนยีมบี-ลฟี (ตวิานนท์) โครงการอาคารพาณิชย์ซี-สเปซ (สามโคก) ท่ีคาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายได้ 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 เป็นต้นไปนัน้ ได้มีปัญหาของการโอนกรรมสทิธิท่ี์ดนิกล่าวคอืได้เกดิความล่าช้าของการก�าหนดราคาค่าท่ีดนิ

จากกรมธนารักษ์ การโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถท�าได้ จนกระทั่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในกลางเดือนธันวาคม 2558 ส่งผลให้ยอดขายได้

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (การรับรู้รายได้)

  ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 74.63 ของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 73.48 

(3) รายได้อื่น 
  งบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปันผลและรายได้อ่ืนๆ เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน 

ของปี 2557 เป็นเงิน 8.4 ล้านบาท ลดลง 2.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.76  

(4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารส�าหรับงวดสบิสองเดอืน ปี 2558 เป็นเงนิ 110.4 ล้านบาท หรอือัตราร้อยละ 30.69 ของรายได้

โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจ�านวน 126.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.03 ของยอดรายได้โดยรวม 

จะเห็นได้ว่าปี 2558 นี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต�่ากว่าจากปี 2557 ประมาณ 16.5 ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในร้อยละของรายได้ทั้งสองปีแทบจะเท่ากัน

(5) ต้นทุนทางการเงิน
  บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2558 เป็นเงิน11.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จ�านวนเงิน 7.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

3.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.45 

(6) งบก�าไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ           
  ก�าไรขาดทุนสทุธิส�าหรบัปี 2558 เป็นเงนิ 0.672 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบัปี 2557 จ�านวนเงนิ 0.092 ล้านบาท ท�าให้เพิม่ข้ึน

จากปีที่ผ่านมาจ�านวนเงิน 0.580 ล้านบาทหรือร้อยละ 630.43 ส�าหรับงบ(ก�าไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558 ขาดทุน 

3.070 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีผลก�าไร 35.497 ล้านบาท 
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 Table	3:	Shared	Comparison	of	revenues	between	year	2015	and	2014	

Year
Treatment	of		

Industrial	Waste
Property	Development	 Other	Income Total	Revenues

2015 72.33% 26.05% 1.62% 100.00%

2014 58.22% 39.81% 1.97% 100.00%

(1) Revenue from Treatment of Industrial Waste Business Division (Disposal, Landfill, and Transportation)

  Service income for twelve months of year 2015 amounted 264.5 million Baht compared same period last year 

amounted 251.0 million Baht, an increased 13.5 million Baht or 5.35%.

  Cost of goods for year 2015 was 66.08% of revenue when compared with same period last year was 66.61%, 

thus year 2015 was a little bit improvement of COG which was considered as effectiveness of cost control. 

(2) Revenue from Property Development Business Division 

  Revenue from property development (real estate) business division for year 2015 amounted 

95.3 million Baht compared same period last year was amounted 171.6 million Baht, a decreased of 76.3 million Baht or 

44.46% caused by the delay of selling (revenue recognition) of new projects such as B-Live Condominium (Tiwanon) Project, 

C-Space Commercial Building (Samkhok) Project due to the problem of land evaluation of the Treasury Department until 

has finalized by mid of December 2015 caused below the sales target (revenue recognition). 

  Cost of goods for year 2015 was slightly higher than last year, the cost of goods was 74.63% compared last year 

was 73.48%.

(3) Other income 

  Other income for year 2015 was amounted 5.9 million Baht compared last year amounted 8.4 million Baht,  

decreased 2.5 million Baht or 29.76%.

(4) Selling and Administrative Expenses 

  Selling and administrative expenses for twelve months of year 2015 was 110.4 million Baht or 30.69% of total 

revenues compared with last year was 126.9 million Baht or 30.03%. Thus based of amount of spending money for year 

2015 was 16.5 million Baht less spent, but in term of percentage of revenues was almost the same level of spending.

(5) Finance Costs

  Company has finance costs in year 2015 amounted 11.2 million Baht compared with same period last year 

amounted 7.7 million Baht, an increased 3.5 million Baht or 45.45%.

	 (6) STATEMENTS	OF	COMPREHENSIVE	INCOME												

  Profit(loss) for the year 2015 was amounted 0.672 million Baht compared last year was 0.092 million Baht, an 

increased from last year amounted 0.580 million Baht or 630.43%. For total comprehensive income (loss) for year 2015 was 

loss amounted 3.070 million Baht compared last year was profitable amounted 35.497 million Baht. 



รายงานประจำาปี 2558
AnnuAl RepoRt 2015

I 120 I

	 ตารางที่	4	การเปรียบเทียบงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ระหว่างปี	2558	และปี	2557

(1,000 บาท)
รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

รายได้จากการบริการ – ธุรกิจบ�าบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 264,470 251,034 +5.35

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 95,262 171,645 -44.50

รายได้อื่น 5,929 8,369 -29.15

รวมรายได้ 365,661 431,048 -15.17

ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนธุรกิจบริการ 174,763 167,205 +4.53

  ต้นทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 71,098 126,127 -43.63

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 14,935 18,952 -21.20

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 95,477 107,958 -11.56

  ต้นทุนทางการเงิน 11,230 7,744 +45.02

รวมค่าใช้จ่าย 367,503 427,986 -14.13

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,842 3,062 -39.84

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,513 (2,970) +118.19

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 672 92 +630.43

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

  ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

  ก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(1,905)

(1,837)

(3,742)

35,405

			35,405

+100.00

-105.19

-110.69

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (3,070) 35,497 -108.65

4.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทย่อย)
(1)  สินทรัพย์รวม

  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนมูลค่า 1,583.0 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2557 จ�านวนเงิน 1,464.6 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 118.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.08 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

  (1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 1,001.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 898.1 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึน 103.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.54 โดยในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเห็นได้ชัดเจนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย ์

หมุนเวียนอื่นๆ (ดูตารางที่ 5)
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	 Table	4:	Comparison	Statement	of	Comprehensive	Income	between	year	2015	and	2014                       
(Baht 1,000)

Items 2015 2014 ±%

Revenue from service – Treatment of Industrial Waste 264,470 251,034 +5.35

Revenue from Property Development (Real Estate) 95,262 171,645 -44.50

Other Income 5,929 8,369 -29.15

Total	Revenues 365,661 431,048 -15.17

Expenses:	  Cost of services 174,763 167,205 +4.53

  Cost of sales (Real Estate) 71,098 126,127 -43.63

  Selling Expenses 14,935 18,952 -21.20

   Administrative Expenses 95,477 107,958 -11.56

  Finance Costs 11,230 7,744 +45.02

Total	Expenses 367,503 427,986 -14.13

Profit (Loss) before income tax 1,842 3,062 -39.84

Tax income (expense) 2,513 (2,970) +118.19

Profit (Loss)for the year 672 92 +630.43

Other	Comprehensive	Income:

  Defined benefit plan actuarial loss

  Gain(Loss) on revaluation of available-for-sale securities

Other	comprehensive	income	(loss)	for	the	year

(1,905)

(1,837)

(3,742)

35,405

			35,405

+100.00

-105.19

-110.69

Total	Comprehensive	Income	(Loss) (3,070) 35,497 -108.65

		

4. Financial Status (The Company and Subsidiaries)
(1) Total Assets

  The Company has total assets as at December 31, 2015 amounted 1,583.0 million Baht compared with same 

period 2014 amounted 1,464.6 million Baht, an increased 118.4 million Baht or 8.08%. As at December 31, 2015 the total 

assets consisted of:

  (1.1) Current assets amounted of 1,001.8 million Baht compared as at December 31, 2014 was amounted 898.1 

million Baht, an increased 103.7 million Baht or 11.54% which we can see the increased areas were cost of property  

development, and other current assets. (See Table 5)
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	 ตารางที่	5	การเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียน	ระหว่างปี	2558	และปี	2557
(1,000 บาท)

รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,876 263,747 -70.85

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 61,392 53,202 +15.39

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 852,096 577,745 +47.49

สินค้าคงเหลือ 750 3,393 -77.90

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,652 0 +100.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,001,766 898,087 +11.54

  ลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่นของปี 2558 เป็นเงิน 61.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นเงิน 53.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

8.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.41 ส�าหรับลูกหนี้การค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน) ของปี 2558 เป็นเงินจ�านวน 49.7 

และมีการเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 6.7 ล้านบาท (13.48%) จะมีลกูหนีก้ารค้าสทุธ ิ43.0 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบัปี 2557 นัน้ ลกูหนีก้ารค้า

จ�านวน 37.8 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 6.5 ล้านบาท (17.20%) ลูกหนี้สุทธิเป็นเงิน 31.4 ล้านบาท

  ส�าหรับปี 2558 นั้นลูกหนี้อื่นเป็นเงิน 19.5 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท (6.15%) และปี 2557  

ลูกหนี้อื่นเป็นเงิน 22.6 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 0.8 ล้านบาท (3.54%) 
 

	 ตารางที่	6	เปรียบเทียบลูกหน้ีการค้า	ระหว่างปี	2558	และปี	2557
(1,000 บาท)

รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

เรียกเก็บเงินแล้ว –ลูกหนี้การค้าธุรกิจบริการ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

 เกินก�าหนดช�าระ – น้อยกว่า 3 เดือน

 มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน

 มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

34,237

8,463

343

28

6,631

20,226

11,227

0

75

6,321

+69.27

-24.62

+100.0

-62.67

+4.90

รวม

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

49,702

(7,839)

41,863

37,849

(7,261)

30,588

+31.32

+7.96

+36.86
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	 Table	5:	The	Comparison	of	Current	Assets	between	Year	2515	and	2514
 (Baht 1,000)

Items 2015 2014 ±%

Cash and cash equivalents 76,876 263,747 -70.85

Trade and other receivables 61,392 53,202 +15.39

Cost of property development 852,096 577,745 +47.49

Supplies 750 3,393 -77.90

Other current assets 10,652 0 +100.00

Total	Current	Assets 1,001,766 898,087 +11.54

  Trade and other receivables for the year 2015 amounted 61.4 million Baht compared with year 2014 was amounted 

53.2 million Baht, increased 8.2 million Baht or 15.41%. For trade account receivables of year 2015 amounted 49.7 million 

Baht which provided allowance for doubtful accounts amounted 6.7 million Baht (13.48%), net trade account receivables 

amounted 43.0 million Baht compared with year 2014, trade account receivables was amounted 37.8 million Baht, allowance 

for doubtful accounts amounted 6.5 million Baht (17.20%), net trade account receivables amounted 31.4 million Baht.

  For year ended of 2015, other receivables amounted 19.5 million Baht, allowance for doubtful accounted amounted 

1.2 million Baht (6.15%), and year 2014 other receivables was amounted 22.6 million Baht, allowance for doubtful accounts 

amounted 0.8 million Baht (3.54%).

	 Table	6:	The	Comparison	Trade	and	Other	Receivables	between	year	2015	and	2014 
                    (Baht 1,000)

Items 2015 2014 ±%

Service	business 

Current

Overdue  Less than or up to 3 months

  Over 3 months up to 6 months

  Over 6 months up to 12 months

  Over 12 months

34,237

8,463

343

28

6,631

20,226

11,227

0

75

6,321

+69.27

-24.62

+100.0

-62.67

+4.90

Total

Less	Allowance	for	doubtful	accounts

Net	Total

49,702

(7,839)

41,863

37,849

(7,261)

30,588

+31.32

+7.96

+36.86
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 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (ตารางที่ 7) ประกอบด้วย 	

	 ตารางที่	7	ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557

(1,000 บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 249,418

ซื้อ/โอนเข้า 254,454

จ�าหน่าย/โอนออก (126,127)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 577,745

ซื้อ/โอนเข้า 351,398

จ�าหน่าย/โอนออก (77,047)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 852,096

 (1.2)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 581.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่า 566.5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.63 ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่ม

ข้ึน ได้แก่ ท่ีดินรอพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนอื่น ส�าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงได้แก่เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

 ตารางที่	8	เปรียบเทียบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ระหว่างปี	2558	และปี	2557

(1,000 บาท)
รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค�้าประกัน 756 756 100.00

เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย 7,295 9,132 -20.12

ที่ดินรอการพัฒนา 331,999 327,561 +1.35

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 81,343 69,474 +17.08

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 135,489 146,104 -7.27

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 0 +100.00

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 7,749 2,320 +234.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16,759 11,139 +50.45

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 581,391 566,486 +2.63

(2)  หนี้สินรวม
  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 316.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

มูลค่า 329.4 ล้านบาท ลดลง 12.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.90 (ดูตารางที่ 8)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

  (2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 278.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 293.9 ล้านบาท ลดลง 

15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ5.36 โดยส่วนท่ีลดลงได้แก่เงินกู้ยืมระยะสั้น 37 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี้การค้ากิจการอ่ืนเพิ่มสูงข้ึน 

10.7 ล้านบาทและนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท

  (2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 38.3 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 

35.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.19 ทั้งนี้เนื่องจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 3.0 ล้านบาท
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 Cost of property development as at December 31, 2015 and 2014 (Table 7) consisted of: 

 Table	7:	Cost	of	Property	Development

(Baht 1,000)

Net book value as at January 1, 2014 249,418

Purchases/transfer in 254,454

Disposals/transfer for (126,127)

Net book value as at December 31, 2014 577,745

Purchases/transfer in 351,398

Disposales/transfer out (77,047)

Net book value as at December 31, 2015 852,096

  (1.2) Non-current assets as at December 31, 2015 amounted 581.4 million Baht compared with December 31, 

2014 amounted 566.5 million Baht, increased 14.9 million Baht or 2.63% Those increased were land held for development, 

investment property, intangible assets, deferred tax assets, and other non-current assets. (see Table 8) 

	 Table	8:	Comparison	of	Non-Current	Assets	between	year	2015	and	2014

(Baht1,000)
Items 2015 2014 ±%

Restricted deposits at financial institutions 756 756 100.00

Investments in available-for-sale securities 7,295 9,132 -20.12

Land held for development 331,999 327,561 +1.35

Investment property 81,343 69,474 +17.08

Property, plant and equipment 135,489 146,104 -7.27

Intangible asset 17 0 +100.00

Deferred tax assets 7,749 2,320 +234.82

Other non-current assets 16,759 11,139 +50.45

Total Non-Current Assets 581,391 566,486 +2.63

 (2)  Total Liabilities  
  Company’s total liabilities as at December 31, 2015 amounted 316.5 million Baht compared same period last year 

was amounted 329.4 million Baht, decreased 12.9 million baht or 3.90% (Table 8)

  As at December 31, 2015 total liabilities consisted of: 

  (2.1) Current Liabilities amounted 278.2 million Baht compared same period last year was 293.9 million Baht, 

decreased 15.7 million Baht or 5.36% which those decreased were short-term loan amounted 37 million Baht, trade and 

other payables increased 10.7 million Baht and other current liabilities increased 10.5 million Baht.

  (2.2) Non-current liabilities as at December 31, 2015 amounted 38.3 million Baht compared same period of 2014 

was amounted 35.4 million Baht, an increased 2.7 million Baht or 8.19% caused by employee benefit obligations amount 

of 3.0 million Baht increased.
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	 ตารางที่	8	เปรียบเทียบหนี้สิน	ระหว่างปี	2558	และ	ปี	2557
(1,000 บาท)

รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -กิจการอื่น

 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงช�าระภายในหนึ่งปี

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

200,000

67,555

108

10,501

237,000

56,820

102

0

-15.61

+18.89

+5.88

+100.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 278,164 293,922 -5.36

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิส่วนที่ถึงช�าระภายในหนึ่งปี

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

231

4,116

34,000

339

1,093

34,000

-31.86

+276.58

100.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,347 35,432 -7.0

รวมหนี้สิน 316,511 329,354 -3.90

 

(3)  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสองบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจ

เมนท์ (เอเซีย) จ�ากัด โดยบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัดนั้น ท�าธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในวันที่ 28 มกราคม ปี 2558 

ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 230 ล้านบาทเป็น 430 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังริมทรัพย์ และใช้ในการ

ก่อสร้างโครงการซี-สเปซ (บางใหญ่)

  ในขณะท่ี บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากัด นั้นในเริ่มแรกได้จัดการซ้ือท่ีดินเพื่อท่ีจะสร้างนิคม 

บ�าบัดกากอุตสาหกรรมท่ีเขาไม้แก้ว ชลบุรี แต่เนื่องจากปัญหาการใช้สถานท่ีและการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ท�าให้โครงการต้องหยุดชะงัก ส�าหรับปี 2558 จึงเกิดการด้อยค่าเพิ่มขึ้นของ

โครงการนี้ในส่วนของการบริหารจัดการเป็นเงิน 0.870 ล้านบาท 

	 ตารางที่	9	เปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ระหว่างปี	2558	และ	ปี	2557
(1,000 บาท)

รายการ ปี	2558 ปี	2557 ±%

 *บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด

 *บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากัด

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

สุทธิ

430,000

200,000

(79,892)

120,108

230,000

200,000

(79,022)

120,978

+86.96

100.00

+1.11

-4.66

รวม 550,108 350,798 +56.82
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	 Table	8:	Comparison	Total	Liabilities	between	year	2015	and	2014

(Baht 1,000)
Items 2015 2014 ±%

Current	Liabilities:	 

 Short-term loans

 Trade and other payables

 Current portion of liabilities

 Other current liabilities

200,000

67,555

108

10,501

237,000

56,820

102

0

-15.61

+18.89

+5.88

+100.00

Total	Current	Liabilities 278,164 293,922 -5.36

Non-Current	Liabilities: 

 Long-term liabilities under finance lease

 Employee benefit obligations

 Other non-current liabilities

231

4,116

34,000

339

1,093

34,000

-31.86

+276.58

100.00

Total	Non-Current	Liabilities 38,347 35,432 -7.0

Total	Liabilities 316,511 329,354 -3.90

(3)  Investment in Subsidiaries 
  The Company has hold 99.99% of shareholders of two companies that are Asia Patana Land Company Limited 

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

  Asia Patana Land Co., Ltd. is a property development company which in year 2015 has registered the increase 

of its share capital on January 28, 2015 from 230 million Baht to 430 million Baht, and received fully paid-up share capital. 

The fund were used for purchase land and construction of C-Space (Bangyai) Project.

  While Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd. was established for industrial waste management estate 

project which bought a land at Koa Mai Keaw, Chonburi Province. Unfortunately, the project has dropped out because of the 

Environmental Health Impact Assessment: (EHIA) In 2015, the loss of impairment of this investment was amounted 0.870 

million Baht. 

	 Table	9:	Comparison	of	Investment	in	Subsidiaries	between	year	2015	and		2014   

(Baht 1,000)
Items 2015 2014 ±%

 *Asia Patana Land Co., Ltd.

 *Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd

Less Loss on impairment of investment

Ending balance

430,000

200,000

(79,892)

120,108

230,000

200,000

(79,022)

120,978

+86.96

100.00

+1.11

-4.66

Total	 550,108 350,798 +56.82
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5. สภาพคล่อง (บริษัทฯและบริษัทย่อย)

(1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
  บรษัิทฯ มอัีตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 3.6 เท่าเมือ่เปรยีบเทียบกบั 3.1 เท่า ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 คดิเป็นการเพิม่ข้ึนอัตราส่วนเงนิทุนหมนุเวียนจ�านวน 0.5 เท่า เนือ่งจากสนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ข้ึน 103.7 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3

(2)  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  บรษัิทฯ มีอัตราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 0.24 เท่า เม่ือเทียบกบั 0.29 เท่า ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 คดิเป็นการเพิม่ข้ึนในอัตราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น จ�านวน 0.85 เท่า เนือ่งจากหนีส้นิรวมลดลง 12.8 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 3.9 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 131.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6

6. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

บริษัทฯ

1.  หนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค�้าประกัน จ�านวนเงิน 22.80 บาท

2.  ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้

  2.1 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินในอนาคตดังนี้

ระยะเวลา ค่าเช่าและบริการจ่าย (พันบาท)

 1 ปี 249

 2-5  ปี 1,035

 5 ปี ขึ้นไป 2,640

  2.2 จ่ายช�าระตามสัญญาจ้างของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 7.93 ล้านบาท

  2.3 จ่ายช�าระตามสัญญาบริการเดือนละ จ�านวนเงิน 0.26 ล้านบาท 

  2.4 จ่ายช�าระตามสัญญาเช่ายานพาหนะและเครื่องจักร อัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 0.42 ล้านบาท

  2.5 สัญญาเช่าที่ดินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 0.15 ล้านบาท มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 

   ภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน ดังนี้

ระยะเวลา จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย (พันบาท)

 1 ปี 4,182

 2-5  ปี 22,686

 5 ปี ขึ้นไป 40,654

                                  

บริษัทย่อย

 จ่ายช�าระตามสัญญาจ้างของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวนเงิน 41.60 ล้านบาท
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5. Liquidity (The Company and Subsidiaries)
(1) Current Ratio

  The Company has current ratio as at December 31, 2015 equal 3.6 times compared to 3.1 times as at December 31, 

2014, an increased current ratio 0.5 times due to an increased of current assets amounted 103.7 million baht or increased 

11.5% while current liabilities decreased 15.7 million baht or 5.3%.

(2)  Debt to Equity Ratio
  The Company has debt to equity ratio as at December 31, 2015 equals 0.24 times compared with 0.29 times as at 

December 31, 2014 an increased on ratio of total liabilities and shareholders’ equity 0.85 times due to an decreased of 

total liability 12.8 million baht or 3.9% while shareholders’ equity increased 131.3 million baht or 11.6%.

 

6.  Commitments and Contingent Liabilities
 As at December 31, 2015, the Group had commitments and contingent liabilities as follows:

The	Company 

 1. Letter of guarantee issued by a bank in the amount to 22.80 million baht.

 2. Commitments for payment under the agreements as follows:

  21. Commitments for payment under the land rental agreement as follows:

Period Rental and service expense (Baht1,000)

 1  year  249

 2-5  year 1,035

 Over 5  year 2,640

  2.2 Payments under the property development project agreement in the amount of 7.93 million baht.

  2.3 Payment under the service agreement in the amount of 0.26 million baht per month.

  2.4 Payments under the rental agreement for vehicles and machinery in the amount of 0.42 million baht per month.

  2.5 Rental agreement for land related parties in the amount of 0.15 million baht per month, minimum lease   

   payments under operating agreement are as follows:

Period Minimum lease payments (Baht1,000)

 1  year  4,182

 2-5  year 22,686

 Over 5  year 40,654

The	Subsidiaries:
 Payment under the property development project agreement in the amount of 41.6 million baht.
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7. ทุนเรือนหุ้น
	 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นเมือ่วันท่ี 5 มีนาคม 2558 ได้มมีติให้เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิจ�านวนเงนิ 1,080 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงนิ 

2,230 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�านวน 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขาย 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ 

กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

 บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 87,214,444 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 

87,214,444 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับ 

กระทรวงพาณชิย์จากการรับช�าระเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�านวนเงิน 910.58 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 997.79 ล้านบาท

 บรษัิทฯ ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ�านวน 12,000,000 หุ้น ท่ีจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ�ากดั (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท 

ท้ังนีเ้ม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนช�าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์จากการรบัช�าระเงนิเพ่ิมทุนดงักล่าว

จากเดิมจ�านวนเงิน 1,028.78 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 1,040.78 ล้านบาท

 บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 283,768 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 

283,768 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับ 

กระทรวงพาณิชย์จากการรับช�าระเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�านวนเงิน 1,040.78 ล้านบาท เป็นเงินจ�านวน 1,041.06 ล้านบาท
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7. Share Capital
 The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 5, 2015, a resolution was passed authorizing increase 

in authorized share capital from 1,080 million baht to 2,230 million baht by issuing new 1,150,000,000 ordinary shares with 

the par value of 1 baht each and allocate to private placement at the offering price of 2 baht per share. The Company registered 

the increase in authorized share capital with the Ministry of Commerce on March 10, 2015. 

 The Company issued 87,214,444 ordinary shares offering to exercise warrants of existing shareholders of 87,214,444 

warrants at price of 1 Baht per share and the Company registered the change of paid-up share capital from 910.58 million 

Baht to 997.79 million Baht with the Ministry of Commerce on March 10, 2015.

 The Company issued 30,985,750 ordinary shares offering via private placement at price of 2 Baht per share and the 

Company registered the change of paid-up share capital from 997.79 million Baht to 1,028.78 million Baht with the Ministry 

of Commerce on July 3, 2015.

 The Company issued 12,000,000 ordinary shares offering via private placement at price of 2 Baht per share and the 

Company registered the change of paid-up share capital from 1,028.78 million Baht with the Ministry of Commerce on 

August 7, 2015.

 The Company issued 283,768 ordinary shares offering to exercise warrants of existing shareholders of 283,768 warrants 

at price 1 Baht per share and the Company registered the change of paid-up share capital from 1,040.78 million Baht to 

1,041.06 million Baht with the Ministry of Commerce on October 5, 2015.



รายงานประจำาปี 2558
AnnuAl RepoRt 2015

I 132 I

รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บรหิารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

บรษัิทฯ จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการอสิระและเป็นผูท้รงคณุวฒุมีิความรู ้ประสบการณ์ด้านการเงนิการบัญช ีและการบรหิาร

องค์กร อันประกอบด้วย 

  1) นายอังคณี  วรทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2)  พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ 

  3)  นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ กรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจหน้าท่ีในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการสอบทานให้บรษัิทฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง

เพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณี

ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย 

  โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานเรื่องต่างๆ เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบ 

การก�ากับดูแลที่ดี จ�านวน 6 ครั้ง ได้แก่ 

  1) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

  2) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 

  3) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

  4) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

  5) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

  6) ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องส�าคัญๆ ดังสรุปได้ดังนี้

  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้เชิญ

ผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 

งบการเงนิ โดยสอบถามผูส้อบบัญชีในเรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ และความเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมูลเหตกุารณ์ภายหลงั

วนัท่ีในงบดุล รายการปรบัปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงนิท่ีมีสาระส�าคญั เพือ่ให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของกฎหมายและมาตรฐานบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่ารายงานทางการเงนิ

ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ครบถ้วน และเชื่อถือได้
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  คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 

หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 

แห่งบรษัิท พวี ีออดทิ จ�ากดั ด�าเนนิการตรวจสอบบัญชีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 2 บรษัิท พร้อมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ควบคมุภายใน	และตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ 

ของทางราชการ พร้อมให้ข้อแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบ 

  โดยในปี 2558 ได้มอบหมายให้คณะท�างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบว่า แต่ละหน่วยงานได้ด�าเนิน

การปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบเมื่อปีก่อนหรือไม่ พร้อมกับให้ข้อคิดเห็นต่อฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุง

การปฏบัิตงิานให้มีความรัดกมุรอบคอบย่ิงข้ึนกว่าท่ีปฏบัิติในปีท่ีผ่านมา และยงัได้พิจารณาคดัเลอืก บรษัิท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติง้ 

จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส�าหรับปี 2559 ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  พิจารณารายงานที่ต้องเปิดเผย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยในรายงานประจ�าปี และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้แก่  

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน 

  ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส่งเสริมและให้ความส�าคัญในการบริหารงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป ครบถ้วน และเช่ือถือได้ ไม่มีประเด็นส�าคัญท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง และระเบียบทางบัญชี ตลอดจนข้อก�าหนดของทาง

ราชการ บริษัทฯ มีการควบคมุภายในและการปฏบัิตติามระเบียบกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ของทางราชการอย่างถกูต้อง สมเหตสุมผล

และเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงในการด�าเนนิธรุกจิปัจจบัุน ภายใต้จรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ซ่ึงท�าให ้

เช่ือม่ันว่าบรษัิท บรหิารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) มีความพร้อมท่ีจะเตบิโต โดยด�ารงไว้ซ่ึงการเป็นองค์กร

ที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 
 (นายอังคณี วรทรัพย์)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ  คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม  และงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบัญชท่ีีส�าคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ  และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือ

ไม่

  การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบัญชีเกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามท่ีควรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิี

การตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

  ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ

ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 (นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 บริษัท พีวี ออดิทจ�ากัด

 กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ 3

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  76,876,039  263,746,565  60,449,030  227,295,706 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  -    -    60,000,000  -   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5, 7  61,391,849  53,202,069  62,286,229  50,498,200 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8  852,096,018  577,745,569  405,318,674  399,575,862 

วัสดุคงเหลือ  750,314  3,392,557  750,314  3,392,557 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5  10,651,658  -    8,881,298  -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,001,765,878  898,086,760  597,685,545  680,762,325 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 12  755,733  755,733  755,733  755,733 

เงินลงทุนเผื่อขาย 25  7,294,802  9,132,106  7,294,802  9,132,106 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9  -    -    550,107,351  350,977,770 

ที่ดินรอการพัฒนา 10  331,999,137  327,560,849  167,481,815  171,213,815 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11  81,343,140  69,474,416  -    -   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12  135,489,345  146,104,130  130,263,397  144,225,521 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  17  -    17  -   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13  7,603,188  2,320,046  5,702,820  1,627,999 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5  16,759,317  11,139,207  15,111,651  9,132,312 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  581,244,679  566,486,487  876,717,586  687,065,256 

รวมสินทรัพย์ 	1,583,010,557	 	1,464,573,247	 	1,474,403,131	 	1,367,827,581	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้น 14  200,000,000  237,000,000  90,000,000  140,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5, 15  67,555,057  56,820,305  54,250,464  45,630,910 

หนี้สินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  108,464  102,355  108,464  102,355 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5  10,501,461  -    8,701,084  -   

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  278,164,982  293,922,660  153,060,012  185,733,265 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  231,019  339,145  231,019  339,145 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16  4,115,666  1,093,007  4,004,213  878,908 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  34,000,000  34,000,000  34,000,000  34,000,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  38,346,685  35,432,152  38,235,232  35,218,053 

รวมหนี้สิน 	316,511,667	 	329,354,812	 	191,295,244	 	220,951,318	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17, 20

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 2,230,000,000 หุ้น ในปี 2558 และ

1,080,000,000 หุ้น ในปี 2557 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,230,000,000 1,080,000,000 2,230,000,000 1,080,000,000 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,041,064,062 หุ้น ในปี 2558 และ

910,580,100 หุ้น ในปี 2557 ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,041,064,062  910,580,100  ,041,064,062  910,580,100 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 18  208,730,146  196,730,146  208,730,146  196,730,146 

ก�าไรสะสม 

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 19  7,910,853  7,625,110  7,910,853  7,625,110 

ยังไม่ได้จัดสรร 4  20,194,855  29,846,801  36,804,132  41,504,909 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (11,401,306)  (9,564,002)  (11,401,306)  (9,564,002)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,266,498,610	 1,135,218,155	 1,283,107,887	 1,146,876,263	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  280  280  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,266,498,890	 1,135,218,435	 1,283,107,887	 1,146,876,263	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,583,010,557	 1,464,573,247	 1,474,403,131	 1,367,827,581	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

3

รายได้จากการขายและให้บริการ 5 	359,732,490	 	422,679,193	 	341,063,018	 	396,530,193	

ต้นทุนขายและบริการ 5, 21  (245,860,924)  (293,332,546)  (232,351,592)  (274,914,754)

ก�าไรขั้นต้น 	113,871,566	 	129,346,647	 	108,711,426	 	121,615,439	

รายได้อื่น 5  5,928,842  8,369,328  5,282,871  7,601,178 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 21  (14,934,992)  (18,952,163)  (13,694,639)  (18,188,062)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 21  (95,477,371)  (107,958,338)  (88,450,888)  (103,293,518)

ต้นทุนทางการเงิน   (11,229,768)  (7,743,814)  (7,414,309)  (4,788,974)

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  (1,841,723)  3,061,660  4,434,461  2,946,063 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 22  2,513,567  (2,969,989)  1,280,397  (2,743,847)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 	671,844	 	91,671	 	5,714,858	 	202,216	

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (1,904,837) - (1,996,682) - 

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรือขาดทุน

ก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (1,837,304)  35,404,889  (1,837,304)  35,404,889 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 	(3,742,141) 	35,404,889	 	(3,833,986) 	35,404,889	

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (3,070,297) 35,496,560 1,880,872 35,607,105	

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  671,844  91,671  5,714,858  202,216 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -    -    -    -   

 671,844  91,671  5,714,858  202,216 

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  (3,070,297)  35,496,560  1,880,872  35,607,105 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -    -    -    -   

 (3,070,297)  35,496,560  1,880,872  35,607,105 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  0.0007  0.0001  0.0057  0.0002 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  999,490,446  900,195,000  999,490,446  900,195,000 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 3

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  0.0006  0.0001  0.0052  0.0002 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  1,091,088,737  945,933,000  1,091,088,737  945,933,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท บริหารและพ
ัฒ

นาเพ
ื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน)

GEN
ERAL EN

VIRON
M

EN
TAL CON

SERVATION
 PUBLIC COM

PAN
Y LIM

ITED

I 139 I

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ	
ช�าระแล้ว

ส่วนเกิน	
มูลค่าหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม
ก�าไร	(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จอื่น

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม รวมจัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
จัดสรร

เงินลงทุน	
เผื่อขาย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  900,000,000  195,672,136  7,615,000  29,765,240  (44,968,891) 1,088,083,485  280 1,088,083,765 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น :

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 17  10,580,100  1,058,010  -    -    -    11,638,110  -    11,638,110 

ก�าไรส�าหรับปี  -    -    -    91,671  -    91,671  -    91,671 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    35,404,889  35,404,889  -    35,404,889 

จัดสรรส�ารองตามกฎหมาย  -    -    10,110  (10,110)  -    -    -    -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557- ตามที่รายงานไว้เดมิ  910,580,100  196,730,146  7,625,110  29,846,801  (9,564,002) 1,135,218,155  280  1,135,218,435 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 4  -    -    -    (8,133,210)  -    (8,133,210)  -    (8,133,210)

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแล้ว 910,580,100 196,730,146  7,625,110  21,713,591  (9,564,002)  1,127,084,945  280  1,127,085,225 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น :

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 17  130,483,962  12,000,000  -    -    -    142,483,962  -    142,483,962 

ก�าไรส�าหรับปี  -    -    -    671,844  -    671,844  -    671,844 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    (1,904,837)  (1,837,304)  (3,742,141)  -    (3,742,141)

จัดสรรส�ารองตามกฎหมาย  -    -    285,743  (285,743)  -    -    -    -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  1,041,064,062  208,730,146  7,910,853  20,194,855  (11,401,306)  1,266,498,610  280  1,266,498,890 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

รวมจัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  900,000,000  195,672,136  7,615,000  41,312,803  (44,968,891)  1,099,631,048 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น :

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 17  10,580,100  1,058,010  -    -    -    11,638,110 

ก�าไรส�าหรับปี  -    -    -    202,216  -    202,216 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    35,404,889  35,404,889 

จัดสรรส�ารองตามกฎหมาย  -    -    10,110  (10,110)  -    -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557- ตามที่รายงานไว้เดมิ  910,580,100  196,730,146  7,625,110  41,504,909  (9,564,002)  1,146,876,263 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 4  -    -    -    (8,133,210)  -    (8,133,210)

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแล้ว  910,580,100  196,730,146  7,625,110  33,371,699  (9,564,002)  1,138,743,053 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น :

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 17  130,483,962  12,000,000  -    -    -    142,483,962 

ก�าไรส�าหรับปี  -    -    -    5,714,858  -    5,714,858 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    (1,996,682)  (1,837,304)  (3,833,986)

จัดสรรส�ารองตามกฎหมาย  -    -    285,743  (285,743)  -    -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  1,041,064,062  208,730,146  7,910,853  36,804,132  (11,401,306)  1,283,107,887 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (1,841,723)  3,061,660  4,434,461  2,946,063 

ปรบักระทบก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสทุธไิด้มาจาก

(ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย  33,612,670  27,593,171  32,465,865  27,209,640 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  1,930,312  (145,868)  1,390,357  (145,868)

ตัดจ�าหน่ายที่ดินรอการพัฒนา  -    4,485,440  -    -   

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  2,678,163  -    2,678,163  -   

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  -    5,538,700  870,420  9,663,818 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  37,069  20,150,414  37,068  19,867,939 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  643,500  1,402  629,453  1,259 

รายได้เงินปันผล  (152,156)  (23,964)  (152,156)  (23,964)

ดอกเบี้ยรับ  (674,108)  (1,131,570)  (519,701)  (827,613)

ดอกเบี้ยจ่าย  11,229,768  7,743,814  7,414,309  4,788,974 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินด�าเนินงาน  47,463,495  67,273,199  49,248,239  63,480,248 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (8,876,651)  1,891,061  (11,951,509)  2,808,814 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (270,618,449)  (35,336,151)  (2,010,812)  98,272,544 

วัสดุคงเหลือ  251,012  (127,967)  251,012  (127,967)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (11,840,540)  119,235  (10,065,600)  119,235 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  242,542  (1,390,863)  (258,564)  (312,224)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  10,292,333  17,458,764  9,578,609  9,352,897 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,254,732  (2,382,100)  454,355  (2,382,100)

จ่ายช�าระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  -    (620,000)  -    -   

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน  (230,831,526)  46,885,178  35,245,730  171,211,447 

รับดอกเบี้ย  815,816  1,085,289  503,394  898,924 

จ่ายภาษีเงินได้  (8,641,122)  (9,398,561)  (8,329,246)  (9,280,815)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 	(238,656,832) 	38,571,906	 	27,419,878	 	162,829,556	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับเงินปันผล  152,156  23,964  152,156  23,964 

เงนิให้กูยื้มแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนัเพิม่ขึน้  -    -    (60,000,000)  -   

ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย  -    (6,468,000)  -    (6,468,000)

เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย  -    45,590,200  -    45,590,200 

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย  -    -    (200,000,000)  (60,000,000)

ซื้อที่ดินรอการพัฒนา  (8,170,288)  (143,448,837)  -    (143,448,837)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (12,535,529)  (51,659,415)  -    -   

ซื้ออุปกรณ์  (22,368,149)  (13,258,408)  (18,540,809)  (11,831,783)

เงินรับจากการขายอุปกรณ์  -    794,392  -    794,392 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(42,921,810) 	(168,426,104) 	(278,388,653) 	(175,340,064)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย  (10,673,830)  (6,152,925)  (8,259,846)  (3,580,693)

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น  360,000,000  237,000,000  250,000,000  140,000,000 

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้น  (397,000,000)  -    (300,000,000)  -   

จ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  (102,017)  (147,500)  (102,017)  (147,500)

เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ  142,483,962  11,638,110  142,483,962  11,638,110 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	94,708,115	 	242,337,685	 	84,122,099	 	147,909,917	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 	(186,870,527) 	112,483,487	 	(166,846,676) 	135,399,409	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 	263,746,565	 	151,263,078	 	227,295,706	 	91,896,297	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายปี 	76,876,038	 	263,746,565	 	60,449,030	 	227,295,706	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บรษัิท บรหิารและพัฒนาเพ่ือการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน)“บรษัิท” จดทะเบียนเป็นนติบุิคคลท่ีจดัตัง้ข้ึนในประเทศไทย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เม่ือวันท่ี 8 สงิหาคม 2540 โดยประกอบธรุกจิในการให้บรกิารจดัการบ�าบัดและก�าจดักาก

อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีส�านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีศูนย์บริการ

บ�าบัดและก�าจดักากอุตสาหกรรมแสมด�าตัง้อยูเ่ลขท่ี 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรงุเทพมหานคร ศนูย์บรกิาร

บ�าบัดและก�าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพดุตัง้อยู่เลขท่ี 5 ถนนเมอืงใหม่มาบตาพุด สาย 6  ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 8 ต�าบลหินกอง อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ

แนวปฏบัิตทิางการบัญชท่ีีประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบัญชีฯ (“สภาวชิาชีพบัญช”ี) เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป

ของประเทศไทย

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัท 

ได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงนิท่ีเกีย่วกบั สนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณ

และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์

แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอ่ืนและน�าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ  

ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี

จะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดงักล่าวได้รบัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ๆ และจะบันทึก

ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงนิรวมประกอบด้วยงบการเงนิของบริษัท บรหิารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

(รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังนี้

บริษัทย่อย
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนเงินลงทุน	(ร้อยละ)

2558 2557

บริษัท เอเซียพัฒนาแลนด์ จ�ากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ 

(เอเซีย) จ�ากัด

ไทย ก�าจัดของเสียจาก

อุตสาหกรรม

100 100

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงนิรวมจดัท�าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดยีวกนัส�าหรบัรายการบัญชหีรอืเหตกุารณ์ทางบัญชท่ีีเหมอืนกนัหรอืท่ีคล้ายคลงึกนั

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ 

หากบรษัิทมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ งบการเงนิของบรษัิทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงนิรวม นบัแต่วัน

ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวชิาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

ก) กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในปี 2558

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบัญชี และการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/			
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  

ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

ในระหว่างปี กลุม่บริษัทได้น�ากรอบแนวคดิส�าหรับการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ  

กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุ

หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบัิตทิางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การน�ากรอบแนวคดิ

ส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั ได้แก่ การเพิม่เติมข้อก�าหนดให้กลุม่บรษัิทจดักลุม่รายการท่ีแสดงอยู่ในรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการดังกล่าวสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐาน

การบัญชีดังกล่าวจะมีผลต่อการแสดงรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนีก้�าหนดให้กลุม่บรษัิทต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกนัภยัทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับเดมิอนญุาตให้กลุม่บรษัิทเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าว

ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนได้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการ 

วัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้องอ่ืน กจิการต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้

และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไว้ในหมายเหตุข้อ 25

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวชิาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและแนวปฏบัิตทิางการบัญชท่ีีออกและปรบัปรงุใหม่ 

ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  

(ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  

(ปรับปรุง 2558)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2558)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 

ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  

(ปรับปรุง 2558)

การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  

(ปรับปรุง 2558)

ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10       

(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินรวม

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS 20-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  

(ปรับปรุง 2558)

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

(ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

(ปรับปรุง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

(ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงิน 

ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  

ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์การวัดค่าในการจัดท�างบการเงิน

นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่นๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ เกณฑ์ในการจัดท�า

งบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

รายได้

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับ

ผู้ซ้ือแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี 

นัยส�าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้

อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและ 

ผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อ

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับ

ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนการกูยื้มของเงนิกูท่ี้ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้

หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุง่ประสงค์ ส่วนต้นทุน

การกูยื้มอ่ืนถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกดิรายการ ต้นทุนการกูยื้มประกอบด้วยดอกเบ้ีย และต้นทุนอ่ืนท่ีเกดิข้ึนจากการกูยื้มนัน้

ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก�าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์

ของกองทุนแยกออกจากสนิทรพัย์ของกลุม่บรษัิท กองทุนส�ารองเลีย้งชพีดงักล่าวได้รบัเงนิสมทบเข้ากองทุนจากพนกังานและ

กลุม่บรษัิท เงนิจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพและภาระหนีส้นิตามโครงการสมทบเงนิจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน 

โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาท�างาน

ถงึปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถกูคดิลดเป็นมูลค่าปัจจบัุน อัตรา

คิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมือ่ผลประโยชน์พนกังานมีการเปลีย่นแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิม่ขึน้ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการท�างานให้กบักลุม่บรษัิทในอดตี

ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระท่ังผลประโยชน์ได้มี

การจ่ายจริง 



รายงานประจำาปี 2558
AnnuAl RepoRt 2015

I 152 I

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน) 

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจ�านวน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มี

ก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไป

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์แสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า โดยแสดงสทุธจิากการตดับัญชี

เป็นต้นทุนขาย ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค 

และค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกบัโครงการรวมท้ังดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกดิข้ึนจากการกูยื้มเพือ่การได้มาซ่ึงการพฒันาโครงการก่อน

โครงการจะพัฒนาแล้วเสร็จ

รายละเอียดการค�านวณราคาทุน

ที่ดิน   ราคาทุนของท่ีดนิและการพฒันาท่ีดนิบันทึกโดยวธิถีวัเฉลีย่ โดยแยกตามเนือ้ท่ีหรอืพืน้ท่ีส�าหรบัขายของแต่ละ

โครงการ

งานก่อสร้าง  ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง ปันส่วนตามเนื้อที่หรือ

พื้นที่ส�าหรับขาย ต้นทุนงานก่อสร้างห้องชุด และต้นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการปันส่วนตามที่

เกิดขึ้นจริง

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขายโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย

กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี)

ในการค�านวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึง

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ส�าหรับขาย

ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการจนแล้วเสรจ็จากประมาณการในการประกอบธรุกจิ 

และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ดอกเบ้ียจ่ายและต้นทุนอื่นท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการได้มาซ่ึงท่ีดินและพัฒนาโครงการต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยุดชะงักลง ดอกเบ้ียจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนอีก 

ก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมการพัฒนาโครงการอีกครั้งหนึ่ง
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วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส�าหรับวัสดุที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินที่จะใช้พัฒนาในอนาคตซึ่งแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ราคาทุนประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุน

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและ

แสดงในราคายุตธิรรม ก�าไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัย์ได้บันทึกในส่วนของผูถ้อืหุ้น (ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงินลงทุน) 

การจ�าหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ได้รับช�าระและมูลค่าที่บันทึกในบัญชีและรวมถึงยอดก�าไรหรือขาดทุนจาก

การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายไปและเงินลงทุน 

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือ

ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน  

ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อาคารแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ จ�านวน 20 ปี 

และ 10 ปี ตามล�าดับ

รายการก�าไรและรายการขาดทุนจากการจ�าหน่ายก�าหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และรวม

ไว้อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ จ�านวนปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า 10 - 30

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 และ 25

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 20

ยานพาหนะ 5

คอนเทนเนอร์ 5 และ 10

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

การซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ระหว่างปีบัญชีท่ีเกดิรายการข้ึน ต้นทุนของการปรบัปรงุให้ดขีึน้

ท่ีส�าคญัจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรบัปรงุนัน้จะท�าให้กลุม่บรษัิท

ได้ประโยชนก์ลบัคนืมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบญัช ีสินทรพัย์ที่ได้มาจากการปรบัปรงุหลักจะตดัค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารให้

ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รายการก�าไรและรายการขาดทุนจากการจ�าหน่ายก�าหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับราคาตามบัญชีและ 

รวมไว้อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้

ประโยชน์เป็นเวลา 3 ปี และ 5 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสนิทรพัย์ตามบัญชีของกลุม่บรษัิทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานว่า มีข้อบ่งช้ีเรือ่งการด้อยค่าหรอืไม่ 

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้เมือ่มูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ หรอืมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรพัย์ท่ีก่อให้เกดิเงนิสด สงูกว่า

มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับใน

อนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบัุนโดยใช้อัตราคดิลดก่อนค�านงึภาษีเงนิได้เพือ่ให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมนิได้ในตลาดปัจจบัุน 

ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน 

ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า

เสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเม่ือกลุม่บรษัิทมีภาระหนีส้นิเกดิขึน้จากข้อพพิาททางกฎหมายหรอืภาระ

ผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจะต้องถกูจ่ายไปเพือ่ช�าระ

ภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�านวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมี

จ�านวนท่ีเป็นสาระส�าคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด

ปัจจุบันก่อนค�านึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ

หนี้สิน

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดัง

กล่าวเป็นรายการท่ีเกดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า กลุม่บรษัิทใช้ราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดท่ีมสีภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้องก�าหนด

ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกัน

หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องได้ กลุม่บรษัิทจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมิน

มูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีจะวดัมูลค่า

ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดบัช้ันของมลูค่ายุตธิรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบั

ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตกลุ่มบริษัทประมาณขึ้น 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัช้ันของมลูค่ายตุธิรรมส�าหรบั

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน คอื ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระโดยค�านวณจากก�าไรประจ�าปีท่ีต้องเสยีภาษี และการปรบัปรงุทางภาษีท่ีเกีย่วกบั

รายการในปีก่อน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกทุกรายการและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชสีามารถหักกลบได้เม่ือกลุม่บรษัิทมสีทิธติามกฎหมาย

ท่ีจะน�าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบัุนมาหักกลบกบัหนีส้นิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบัุนและภาษีเงนิได้นีป้ระเมินโดยหน่วยงาน

จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความ

ตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สิน

ในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีเท่าที่จะมีก�าไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรบัปีด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระ

แล้วในระหว่างปี

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท)  672  92  5,715  202 

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

หุ้นสามัญที่ออก ณ วันต้นปี (พันหุ้น)  910,580  900,000  910,580  900,000 

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี  88,910  195  88,910  195 

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)  999,490  900,195  999,490  900,195 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0007  0.0001  0.0057  0.0002 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด ค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า

หนักท่ีออกจ�าหน่ายแล้วในระหว่างปีบวกด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีบริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงสภาพ 

หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท้ังสิน้ให้เป็นหุ้นสามัญโดยมิได้รบัสิง่ตอบแทนใด ๆ  ท้ังสิน้ และสมมตว่ิาผูถ้อืจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดเป็นหุ้นสามัญ เมื่อราคาตามสิทธิต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท พันหุ้น บาท พันบาท พันหุ้น บาท

ก�าไร
ส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ	
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก�าไร
ต่อหุ้น

ก�าไร
ส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ	
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก�าไร
ต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 672 999,490  0.0007 5,715 999,490  0.0057 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ 

เทียบเท่าปรับลด

 -    91,599  -    -    91,599  -   

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 672 1,091,089  0.0006 5,715 1,091,089  0.0052 

2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท พันหุ้น บาท พันบาท พันหุ้น บาท

ก�าไร
ส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ	
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก�าไร
ต่อหุ้น

ก�าไร
ส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ	
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ก�าไร
ต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้น       

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 92 900,195 0.0001 202 900,195 0.0002 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบ

เท่าปรับลด

                       

-   

                

45,738 

              

-   

                    

-   

                

45,738 

              

-   

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 92 945,933 0.0001 202 945,933 0.0002 

4. การแก้ไขข้อผิดพลาด

ในปี 2558 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีก่อนๆ แต่เนื่องจากบริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

ท่ีจะปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินปีก่อนๆ ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีในการบันทึกบัญชี เป็นเหตุให้ก�าไรสะสม 

ยกมาต้นปีลดลงเป็นจ�านวน 8.13 ล้านบาท

5. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/

หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีสาระส�าคัญท่ีรวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา 

ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการค้าที่มีสาระส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขาย

 คุณปิยวิทย์ วิภูศิริ 8,717 - 8,717 -

ดอกเบี้ยรับ

 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด - - 894 -

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด�าเนินงาน

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5,348 11,262 5,348 11,262

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4,343 5,057 4,343 5,057

ค่าใช้จ่ายอื่น

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,838 1,874 1,838 1,874

ค่าที่ปรึกษา

 คุณอรรชกา สีบุญเรือง 560 - 560 -

 คุณพสุ โลหารชุน 600 - 600 -

 คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร 210 - 210 -

 คุณณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ 416 - - -

ค่าบริการ

 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ากัด 68,876 - 68,876 -

ค่าเช่า

 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ากัด 4,182 - 4,182 -

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบรษัิท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั 

โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ�านวนเงนิ 

4.02 ล้านบาท และ 2.63 ล้านบาท ตามล�าดับ
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ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 พันบาท

	
	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,880 17,368 7,160 16,338

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7,786 - 7,786 -

รวม 15,666 17,368 14,946 16,338

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

   พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด  -  -  60,000  - 

ลูกหนี้อื่น     

 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด  -  -  896  - 

เงินทดรองจ่าย     

 คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ  1,000  1,000  -  - 

เงินมัดจ�าการเช่า     

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  34  34  34  34 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าขนส่ง     

 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ากัด  5,735  -  5,735  - 

เงินประกัน     

 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ากัด  2,000  -  2,000  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  4,032  4,031  4,032  4,031 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  475  642  475  642 

 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด  -  -  254  68 

 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ากัด  4,665  -  4,665  - 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

 พันบาท

ยอดยกมา -

เพิ่มขึ้น 60,000

ลดลง -

ยอดคงเหลือ 60,000 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน มีการท�าสัญญาเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบ้ียตามต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้  

และไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท (ผู้เช่า) ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ผู้ให้เช่า) ดังต่อไปนี้

 สัญญาเช่าฉบับที่หนึ่ง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 อัตราค่าเช่าเดือนละ 

160,416.67 บาท และตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ถงึวันท่ี 1 พฤษภาคม 2569 อัตราค่าเช่าเดอืนละ 176,458.33 บาท

 สญัญาเช่าฉบับท่ีสอง ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 7 สงิหาคม 2549 ถงึวันท่ี 6 สงิหาคม 2559 อัตราค่าเช่าเดอืนละ 146,515.65 บาท 

และตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2569 อัตราค่าเช่าเดือนละ 161,167.21 บาท

 สญัญาเช่าฉบับท่ีสาม ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 มีนาคม 2554 ถงึวันท่ี 4 มีนาคม 2564 อัตราค่าเช่าเดอืนละ 135,002.08 บาท 

และตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2574 อัตราค่าเช่าเดือนละ 148,502.29 บาท

นอกจากนัน้ ตามสญัญาผูเ้ช่าจะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 36 ล้านบาท เพือ่เป็นการปรบัปรงุและพฒันาศนูย์ท่ีเช่า ตามแผนปรบัปรงุ

และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่าก�าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงต้องได้รบัความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรพัย์สนิท่ีลงทุนเพิม่นัน้ จะต้อง

โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�าเนินงาน

 บริษัท(ผู้เช่า)ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2559 อัตราค่าบริการเดือนละ 114,550 บาท

บริษัทได้มีการเปิดให้จองคอนโดมิเนียม  และอาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการจองซื้อและท�าสัญญาจะ

ซื้อจะขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 2 ราย มีมูลค่าการซื้อขายและเงื่อนไขการก�าหนดราคาซื้อขายดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการ มูลค่าตามสัญญา เงินรับล่วงหน้า เงื่อนไขการก�าหนดราคา

B-Live 6,217 395 ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

C-Space 21,400 500 ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท/บุคคล

ชื่อบริษัท/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไทย กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้น

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

ไทย กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ากัด ไทย กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คุณอรรชกา สีบุญเรือง ไทย กรรมการ กรรมการ

    (เป็นกรรมการบรษัิท จนถงึวันท่ี 19 สงิหาคม 2558)

คุณพสุ โลหารชุน ไทย กรรมการ กรรมการ

คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร ไทย กรรมการ กรรมการ

คุณณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ ไทย บุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กับผู้บริหารในบริษัทย่อย

คุณปิยวิทย์ วิภูศิริ ไทย บุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน

บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการ

คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ไทย กรรมการ กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	 นโยบายการก�าหนดราคา

รายได้จากการขาย ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยรับ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด�าเนินงาน ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาตามสัญญา

ค่าที่ปรึกษา ราคาตามสัญญา

ค่าบริการ ราคาตามสัญญา

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินฝากธนาคาร  76,876  263,746  60,449  227,296 

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า  49,702  37,849  49,702  37,849 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (6,669)  (6,499)  (6,669)  (6,499)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ  43,033  31,350  43,033  31,350 

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ  17,984  14,581  17,984  14,581 

อื่นๆ  1,545  8,033  2,073  5,329 

รวม  19,529  22,614  20,057  19,910 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (1,170)  (762)  (804)  (762)

ลูกหนี้อื่น-สุทธิ  18,359  21,852  19,253  19,148 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  61,392  53,202  62,286  50,498 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจ�านวนเดือนที่ค้างช�าระได้ดังนี้

  พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  34,237  20,226  34,237  20,226 

เกินก�าหนดช�าระ :     

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน  8,463  11,227  8,463  11,227 

 มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน  343  -  343  - 

 มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน  28  75  28  75 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  6,631  6,321  6,631  6,321 

รวม  49,702  37,849  49,702  37,849 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

 พันบาท

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 2558 2557 2558 2557

ยอดยกมา  7,261  7,407  7,261  7,407 

บวก หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  771  (146)  405  (146)

หัก ตัดหนี้สูญ  (193)  -  (193)  - 

ยอดคงเหลือ  7,839  7,261  7,473  7,261 

8. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 พันบาท

	 	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  249,418  249,431 

ซื้อ/โอนเข้า  454,454  257,854 

จ�าหน่าย/โอนออก  (126,127)  (107,709)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  577,745  399,576 

ซื้อ/โอนเข้า  351,398  69,567 

จ�าหน่าย/โอนออก  (77,047)  (63,824)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  852,096  405,319 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 พันบาท   พันบาท

	 ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน	(ร้อยละ) ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

	 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด  430,000 230,000 100.00 100.00  430,000  230,000  -  -  430,000  230,000 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์           

เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ากัด  200,000 200,000 100.00 100.00  200,000  200,000  (79,892)  (79,022)  120,108  120,978 

รวม      630,000  430,000  (79,892)  (79,022)  550,108  350,978 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ยอดยกมา  79,022  74,897 

บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  870  4,125 

ยอดคงเหลือ  79,892  79,022 

บริษัทได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิในบริษัทย่อยดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิมจ�านวนเงิน 230 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 430 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับช�าระ

เงินเพิ่มทุนแล้วทั้งจ�านวน
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10. ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

   พันบาท 

	 	 	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 	 	2558	 	2557	 	2558	 	2557	

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม  379,461  498,605  171,214  276,182 

ซื้อ/โอนเข้า  8,170  143,449  -  143,449 

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย/โอนออก  (3,732)  (262,593)  (3,732)  (248,417)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  383,899  379,461  167,482  171,214 

      

ค่าเผื่อการด้อยค่า     

ณ วันที่ 1 มกราคม  (51,900)  (51,900)  -  - 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (51,900)  (51,900)  -  - 

      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	331,999	 	327,561	 	167,482	 	171,214	

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

    พันบาท 

 	 	 	งบการเงินรวม	

 	 	 	ที่ดิน	 	อาคาร	 งานระหว่างก่อสร้าง	 	รวม	

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  6,000  -  4,155  10,155 

ซื้อ/โอนเข้า   7,660  -  51,659  59,319 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  13,660  -  55,814  69,474 

ซื้อ/โอนเข้า   -  68,350  12,536  80,886 

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย/โอนออก-มูลค่าสุทธิ  -  -  (68,350)  (68,350)

ค่าเสื่อมราคา   -  (667)  -  (667)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  13,660  67,683  -  81,343 
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม

ที่ดินและส่วนปรับปรุง
ที่ดินเช่า

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

เครือ่งตกแต่ง	ตดิตัง้และ
เครื่องใช้ส�านักงาน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ	 คอนเทนเนอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  208,590  99,231  34,709  289,797  25,289  38,173  11,561  707,350 

ซื้อ/โอนเข้า  11,667  3,977  2,199  73  1,431  1,889  9,109  30,345 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (850)  (785)  (32)  (1,898)  (16,746)  (20,311)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  220,257  102,358  36,123  289,838  24,822  40,062  3,924  717,384 

ซื้อ/โอนเข้า  9,743  7,306  5,581  434  2,396  385  956  26,801 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (209)  (977)  (4,017)  (206)  (1,189)  (2,666)  (9,264)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  230,000  109,455  40,727  286,255  27,012  39,258  2,214  734,921 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  127,697  62,162  34,480  273,359  12,744  36,478  -  546,920 

ค่าเสื่อมราคา  13,871  3,881  347  5,486  3,447  561  -  27,593 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (430)  (786)  (27)  (1,990)  -  -  (3,233)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  141,568  65,613  34,041  278,818  14,201  37,039  -  571,280 

ค่าเสื่อมราคา  5,389  17,053  1,124  5,239  4,422  297  -  33,524 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (209)  (977)  (3,980)  (206)  -  -  (5,372)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  146,957  82,457  34,188  280,077  18,417  37,336  -  599,432 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  78,689  36,745  2,082  11,020  10,621  3,023  3,924  146,104 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  83,043  26,998  6,539  6,178  8,595  1,922  2,214  135,489 
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์	 ยานพาหนะ	 คอนเทนเนอร์	

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  208,591  99,231  34,313 289,796  23,647  38,173  11,561  705,312 

ซื้อ/โอนเข้า  11,667  3,977  2,199  73  1,431  1,889  7,931  29,167 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (850)  (785)  (31)  (1,898)  -  (16,746)  (20,310)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  220,258  102,358  35,727 289,838  23,180  40,062  2,746  714,169 

ซื้อ/โอนเข้า  9,743  7,306  1,174  434  2,397  385  956  22,395 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (209)  (977)  (4,017)  (5)  (1,189)  (2,666)  (9,063)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  230,001  109,455  35,924 286,255  25,572  39,258  1,036  727,501 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  127,697  62,162  34,084 273,359  11,939  36,477  -  545,718 

ค่าเสื่อมราคา  13,871  3,881  347  5,487  3,063  561  -  27,210 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (430)  (785)  (27)  (1,742)  -  -  (2,984)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  141,568  65,613  33,646 278,819  13,260  37,038  -  569,944 

ค่าเสื่อมราคา  5,389  17,053  679  5,239  3,808  297  -  32,465 

จ�าหน่าย/โอนออก  -  (209)  (977)  (3,980)  (5)  -  -  (5,171)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  146,957  82,457  33,348  80,078  17,063  37,335  -  597,238 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  78,690  36,745  2,081  11,019  9,920  3,024  2,746  144,225 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  83,044  26,998  2,576  6,177  8,509  1,923  1,036  130,263 
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

แสดงไว้ใน  

ต้นทุนขาย  20,752  16,651  20,752  16,651 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  12,772  10,942  11,713  10,559 

รวม  33,524  27,593  32,465  27,210 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัดจ�าหน่าย  

ค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่  399,344  343,183  398,758  342,700 

สิ่งปลูกสร้างท่ีศูนย์ก�าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัท ได้จดทะเบียนจ�านองเพ่ือเป็นประกันวงเงินหนังสือค�า้ประกัน

กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 23)

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  7,603  2,320  5,703  1,628 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	1
มกราคม	
2558 ก�าไร

ก�าไร
เบ็ดเสร็จ

อื่น

ณ	วันที่	31
ธันวาคม	
2558

ณ	วันที่	1
มกราคม	
2558 ก�าไร

ก�าไร
เบ็ดเสร็จ

อื่น

ณ	วันที่	31
ธันวาคม	
2558

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  1,452  42  -  1,494  1,453  42  -  1,495 

วัสดุคงเหลือ  -  536  -  536  -  536  -  536 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  -  2,800  -  2,800  -  2,800  -  2,800 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  219  128  476  823  175  127  499  801 

ประมาณการหนี้สิน  -  129  -  129  -  71  -  71 

ผลขาดทุนทางภาษียกไป  -  1,172  -  1,172  -  -  -  - 

อื่นๆ  649  -  -  649  -  -  -  - 

รวม  2,320  4,807  476  7,603  1,628  3,576  499  5,703 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	1
มกราคม	2557 ขาดทุน

ณ	วันที่	31
ธนัวาคม	2557

ณ	วันที่	1
มกราคม	2557 ขาดทุน

ณ	วันที่	31
ธนัวาคม	2557

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  1,482  (30)  1,452  1,482  (29)  1,453 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  342  (123)  219  175  -  175 

อื่นๆ  649  -  649  -  -  - 

 รวม  2,473  (153)  2,320  1,657  (29)  1,628 

14. เงินกู้ยืมระยะสั้น

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

  พันบาท

	 	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2558 2557 2558 2557

ยอดยกมา  237,000  -  140,000  - 

เพิ่มขึ้น  360,000  237,000  250,000  140,000 

ลดลง  (397,000)  -  (300,000)  - 

ยอดคงเหลือ  200,000  237,000  90,000  140,000 

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 8.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า   

กิจการอื่น  18,802  52,147  15,090  40,890 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 5)  4,665  4,673  4,665  4,741 

รวม  23,467  56,820  19,755  45,631 

  
เจ้าหนี้อื่น   

กิจการอื่น  4,364  -  2,920  - 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 5)  4,508  -  4,762  - 

รวม  8,872  -  7,682  - 

เงินประกันผลงาน  14,168  -  6,119  - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  21,048  -  20,694  - 

รวมทั้งหมด  67,555  56,820  54,250  45,631 

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

การเปลีย่นแปลงมูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงันี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม  1,093  1,711  879  877 

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  487  1  477  1 

ต้นทุนดอกเบี้ย  156  1  153  1 

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตด้ิานประชากรศาสตร์  125  -  117  - 

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  5  -  4  - 

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  2,250  -  2,374  - 

ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปีปัจจุบัน  -  (620)  -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  4,116  1,093  4,004  879 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า  

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�านวนเงินประมาณ 0.23 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในงบ 

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 18.93 ปี 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน  4,116  1,093  4,004  879 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  4,116  1,093  4,004  879 

กลุม่บรษัิทก�าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สทิธแิก่พนกังาน

ท่ีเกษียณอายุและท�างานครบระยะเวลาท่ีก�าหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ได้รบัเงนิชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงนิเดอืนเดอืนสดุท้าย 300 วัน 

หรือ 10 เดือน

ข้อสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนัก) มีดังนี้

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 2558 2557

อัตราคิดลด  ร้อยละ 4.02, 4.28  ร้อยละ 3.78, 4.07 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  ร้อยละ 5.86  ร้อยละ 1.91 

อัตราการลาออก  ร้อยละ 0 - 28  ร้อยละ 0 - 39 

อัตรามรณะ  ตารางมรณะปี 2551  ร้อยละ 50 ของตารางมรณะปี 2551 

17. ทุนเรือนหุ้น

ปี	2558

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จ�านวนเงิน 1,080 ล้านบาท เป็น

จ�านวนเงิน 2,230 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�านวน 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรร

เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียน

เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 87,214,444 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 

87,214,444 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชย์จากการรับช�าระเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�านวนเงิน 910.58 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 997.79 ล้านบาท
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บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 30,985,750 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 

30,985,750 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับ

กระทรวงพาณชิย์จากการรบัช�าระเงนิเพ่ิมทุนดงักล่าวจากเดมิจ�านวนเงนิ 997.79 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงนิ 1,028.78 ล้านบาท

บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 12,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ  

2 บาท ท้ังนีเ้ม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2558 บรษัิทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์จากการรบัช�าระเงนิ

เพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�านวนเงิน 1,028.78 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 1,040.78 ล้านบาท

บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 283,768 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 

283,768 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ท้ังนีเ้ม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2558 บรษัิทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์

จากการรับช�าระเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�านวนเงิน 1,040.78 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 1,041.06 ล้านบาท

ปี	2557

ท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 มมีติให้เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 900,000,000 บาท เป็น 1,080,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�านวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิครั้งที่ 1

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บรษัิทมทุีนท่ีออกและเรยีกช�าระแล้วเพ่ิมข้ึนจาก 900,000,000 บาท (หุ้นสามญั จ�านวน 900,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 910,580,100 บาท (หุ้นสามัญ จ�านวน 910,580,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดย

จ�านวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GENCO-W1) จ�านวน 10,058,010 บาท 

(หุ้นสามญั จ�านวน 10,058,010 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) และท�าให้มส่ีวนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ิมขึน้จ�านวน 1,058,010 บาท 

บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช�าระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558

18. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่

จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกนินีต้ัง้เป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น”) ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นนีจ้ะน�าไปจ่ายเงนิปันผล

ไม่ได้

19. ส�ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

20. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ได้มีมติให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 (GENCO-W1) 

จ�านวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ�ากดั (Private Placement) ซ่ึงบรษัิทต้องปรบัราคาการใช้สทิธแิละอัตรา

การใช้สิทธิเมื่อมีการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีดังนี้
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ประเภทของใบส�าคญัแสดงสทิธิ  : ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จ�านวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.57649 หุ้น

(เดิม : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น)

ราคาการใช้สิทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกวันท�าการสุดท้ายของทุกไตรมาส

(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)

วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2557

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 18 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จ�านวนรวม 50,935,938 หน่วย

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  71,164  126,127  857  107,709 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  58,685  47,585  57,062  46,747 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  33,612  27,593  32,465  27,210 

ค่าขนส่ง  68,876  61,868  688,760  61,868 

ค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและค่าวิเคราะห์  39,567  34,432  39,567  34,432 

ค่าเช่า  11,119  18,860  11,119  18,860 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  2,678  -  2,678  - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย  -  5,539  -  5,539 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  870  4,125 

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน  37  20,083  37  20,083 
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22. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณขึ้นในอัตราท่ีก�าหนดโดย 

กรมสรรพากรจากก�าไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้

นิติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในแต่ละปีบัญชีและบันทึกภาระส่วนที่ค้างจ่ายเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 

14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 23 ของก�าไรสุทธิ

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสทุธสิ�าหรับสองรอบระยะเวลา

บัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2557 

ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับปีปัจจุบัน  (2,294)  (2,817)  (2,295)  (2,715)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว  4,807  (153)  3,575  (29)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  2,513  (2,970)  1,280  (2,744)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

 พันบาท

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 476  - 499  - 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง  

งบการเงินรวม

2558 2557

อัตราภาษี	(ร้อยละ) พันบาท อัตราภาษี	(ร้อยละ) พันบาท

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  (1,841)  3,062 

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  368 20  (612)

รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี  (1,614)  (2,240)

ผลขาดทุนทางภาษียกไป  (1,260)  33 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  -  (911)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  18  - 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินรวม  194  913 

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน 125  (2,294) 92  (2,817)

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว  4,807  (153)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 137  2,513 97  (2,970)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

อัตราภาษี พันบาท อัตราภาษี พันบาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  4,434  2,946 

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  20  (887)  20  (589)

รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี  (1,427)  (2,126)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  19  - 

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน  52  (2,295)  92  (2,715)

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว  3,575  (29)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  29  1,280  93  (2,744)
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

บริษัท

23.1 หนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค�้าประกัน จ�านวนเงิน 22.80 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 12)

23.2 ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายตามสญัญา ดงัต่อไปนี้    

 23.2.1 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินในอนาคตดังนี้  

   ระยะเวลา  ค่าเช่าและบริการจ่าย (พันบาท)

  1 ปี   249

  2 - 5 ปี   1,035

  5 ปีขึ้นไป   2,640

23.2.2 จ่ายช�าระตามสัญญาจ้างของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวนเงิน 7.93 ล้านบาท

 23.2.3 จ่ายช�าระตามสัญญาจ้างบริการเดือนละ จ�านวนเงิน 0.26 ล้านบาท

 23.2.4 จ่ายช�าระตามสัญญาเช่ายานพาหนะและเครื่องจักร อัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 0.42 ล้านบาท

 23.2.5 สัญญาเช่าที่ดินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 0.15 ล้านบาท

  มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน ดังนี้ (ดูหมายเหตุ 4)

  ระยะเวลา จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย (พันบาท)

  1 ปี 4,182

  2 - 5 ปี 22,686

  5 ปีขึ้นไป 40,654

บริษัทย่อย

  จ่ายช�าระตามสัญญาจ้างของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�านวนเงิน 41.60 ล้านบาท

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในส�าหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงานของผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 2557 มีดังนี้
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พันบาท

ให้บริการจัดการบ�าบัดและก�าจัด
กากอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้  264,470  251,034  95,262  171,645  359,732  422,679 

ต้นทุน  (174,763)  (167,205)  (71,098)  (126,127)  (245,861)  (293,332)

ก�าไรขั้นต้น  89,707  83,829  24,164  45,518  113,871  129,347 

รายได้อื่น  5,929  8,369 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (14,935)  (18,952)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (95,476)  (107,958)

ต้นทุนทางการเงิน  (11,230)  (7,744)

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  (1,841)  3,062 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  2,513  (2,970)

ก�าไรส�าหรับปี  672  92 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ส�าคัญ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557

  พันบาท

	 	
ให้บริการจัดการบ�าบัดและ
ก�าจัดกากอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวม

	 	 2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์       

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  61,035  52,595  357  607  61,392  53,202 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  -  -  852,096  577,745  852,096  577,745 

ที่ดินรอการพัฒนา  -  -  331,999  327,561  331,999  327,561 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  -  81,343  69,474  81,343  69,474 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  89,175  124,057  46,314  22,047  135,489  146,104 

หนี้สิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้น  90,000  140,000  110,000  97,000  200,000  237,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  54,824  51,471  12,731  5,349  67,555  56,820 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  34,000  34,000  -  -  34,000  34,000 
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25. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรม ดังนี้

 พันบาท

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในตราสารทุน  7,295  -  -  7,295 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

26. การเปิดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบรษัิท คอืการรกัษาระดบัเงนิทุนให้ม่ันคงเพ่ือรกัษานกัลงทุน เจ้าหนีแ้ละความเช่ือม่ันของตลาดและ

ก่อให้เกดิการพฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการได้มกีารก�ากบัดแูลผลตอบแทนของเงนิทุน ซ่ึงกลุม่บรษัิทพิจารณาจาก

สดัส่วนของผลตอบแทนจากกจิกรรมด�าเนนิงานต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ซ่ึงไม่รวมส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ อีกท้ังยังก�ากับดแูล

ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

รวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการ

ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ียนีเ้กดิข้ึนจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลด�าเนนิงาน

และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเงินให้กู้ยืม

และเงินกู้ยืม ซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มบริษัท

มิได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
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มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน ซึ่งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน 

โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จึงท�าให้ราคา

ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส�าคัญ

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

ก) ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 2,230,000,000 บาท เป็น 1,092,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย  

จ�านวน 1,138,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,092,000,000 บาท เป็น 1,190,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 

จ�านวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO-W1)

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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TO : SHAREHOLDERS OF GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED

  The Audit Committee of General Environmental Conservation Public Company Limited comprised of three board 
of directors who are also independent directors is a qualified individual with knowledge and experience in Financial,  
Accounting, and Organization management. Comprised of: 
  1) Mr. Angkhani  Vorasaph Chairman of the Audit Committee 
  2)  Air Vice Marshal Kosok Prakongsap Audit Committee 
  3)  Ms. Nawarat  Anomasiri Audit Committee 

  The Audit Committee has the authorithy to review and ensure that the Company’s financial statements are  
accurate and sufficient, to review and ensure that Internal Control and Internal Audit are effective and suitable, 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 in the case where there is any related transactions or 
any transactions that may lead to conflict of interests and to ensure that they are accurate and complete. The Audit  
Committee shall also perform any other actions as may be assigned by the Board of Directors.  

  In 2015, the Audit Committee had arranged 6 meetings to consider and review on several matters in order to have 
good corporate governance system. Which are:  
  1)  No. 1/2015 on 26th February 2015  
  2)  No. 2/2015 on 24th March 2015 
  3)  No. 3/2015 on 14th May 2015
  4)  No. 4/2015 on 14th August 2015
  5)  No. 5/2015 on 13rd November 2015
  6)  No. 6/2015 on 17th December 2015

  Audit Committee’s Meeting, which can be summarize as follow:

  Review	and	approve	quarterly	and	annually	financial	statements of the Company with the management and  
invited Auditor to attend in any meeting on quarterly and annually financial statements. The Audit Committee has reviewed 
the accuracy and completeness of the financial statements, under the advice of Auditor, as well as adequacy of disclosures 
after the balance sheet date and adjusting entries which have significant impact on the financial statements. This is to ensure 
that the financial statements are in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs). In this regard, the 
Audit Committee and Auditor have agreed that the financial statements are accurate, complete, reliable, and prepared in 
accordance with GAAPs.

THE AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE REPORT FOR 
THE yEAR 2015
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	 	 Nominate	Company’s	auditors	and	consider	remunerations. In 2015, the Audit Committee has nominated Mr. 
Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant License No. 4917, or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public 
Accountant License No. 3787, or Mr. Bunjong Pichayaprasat, Certified Public Accountant License No. 7147, or  
Mr. Kraisit Silapamongkonkul, Certified Public Accountant License No. 9429, of PV Audit Co., Ltd. to be Auditor of the 
Company and its 2 subsidiaries. The remunerations of the aforementioned auditors had been considered which are to be 
submitted to the Board of Directors for the approval from the General Shareholders’ Meeting.

  Internal	control	and	internal	audit. The Audit Committee has ensured that the Company has appropriate and  
effective internal control and internal audit and no confliction or violation of laws and government regulations as well as 
provided recommendations to the management to implement with prudence
 In 2015, the Audit Committee was assigned to follow up and examine whether or not each unit has adopted and  
improved in accordance to the suggestion of the previous year’s audit; as well as give opinions to the management in order 
to operate with more cautious and more concise than the previous year. In addition, the Committee has appointed Quantum 
Point Consulting Co., Ltd to be internal auditor for the Company for the year 2016 to ensure that the operation is consistent 
with the principles of transparency and good corporate governance.
	
  Review	Company’s	reports	that	are	required	to	be	disclosed. The Audit Committee has considered the Company’s 
reports 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 including disclosure of related transaction, opinion on internal control system, Board 
of Directors responsibilities concerning financial reports.

  Compliance	with	the	rules	and	regulations. The Company encourages and places importance in job management 
in line with good corporate governance principle, rules and regulations of regulatory agencies so as to build confidence to 
shareholders, investors and all related parties.
 
  The Audit Committee has opinion that the Company’s financial statements are accurate, complete, reliable, and 
prepared in accordance with Generally Accepted Auditing Standards. There is no significant issue on not abiding with the 
fact, GAAP, regulations or laws. The Company also has adequate and effective internal audit systems, as well as practices 
according to the laws and regulations of the government sector with justification and appropriate based on the current  
business condition, under the code of conduct of the management and employees of the Company. In this regard, General 
Environmental Conservation Public Co., Ltd. (GENCO) believes that we are ready to advance while maintaining good  
corporate governance.

                                                     

 on behalf of the Audit Committee

  
 (Mr. Angkhani Vorasaph)
 Chairman of the Audit Committee
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AUDITOR’S REPORT

To the Board of Directors and Shareholders of General Environmental Conservation Public Company Limited

  I have reviewed the consolidated statement of financial position of General Environmental Conservation Public 

Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 

2015, and the consolidated statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement 

of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.  

I have also audited the accompanying separate financial statements of  General Environmental Conservation Public Company 

Limited which comprise the separate statement of financial position as at December 31, 2015, and the separate statement 

of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of 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
  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 determines 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 also 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 present fairly, in all material respects, the consolidated financial position 

of General Environmental Conservation Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31, 2015, and their 

financial performance and cash flows for the year then ended, and the separate financial position of General Environmental 

Conservation Public Company Limited as at December 31, 2015, and its financial performance and cash flows for the year 

then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Other Matters
  The consolidated financial statements of General Environmental Conservation Public Company Limited and its 

subsidiaries and the separate financial statements of General Environmental Conservation Public Company Limited for the 

year ended December 31, 2014 which have been presented herewith for comparative information were audited by another 

auditor, whose report dated February 26, 2015, expressed an unqualified opinion. 

 

 Prawit Viwanthananut
 Certified Public Accountant

 Registration Number 4917

 PV Audit Co., Ltd.

 Bangkok, February 26, 2016 
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StAtEmEntS oF FinAnCiAL PoSition
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS AT DECEMBER 31, 2015

(Baht)

Consolidated		
financial	statements

Separate		
financial	statements

Note 2015 2014 2015 2014

ASSETS 3

Current Assets

Cash and cash equivalents 6  76,876,039  263,746,565  60,449,030  227,295,706 

Loans to related parties 5  -    -    60,000,000  -   

Trade and other receivables 5, 7  61,391,849  53,202,069  62,286,229  50,498,200 

Cost of property development 8  852,096,018  577,745,569  405,318,674  399,575,862 

Supplies  750,314  3,392,557  750,314  3,392,557 

Other current assets 5  10,651,658  -    8,881,298  -   

Total Current Assets  1,001,765,878  898,086,760  597,685,545  680,762,325 

Non-current Assets

Restricted deposits at financial institutions 12  755,733  755,733  755,733  755,733 

Investments in available-for-sale securities 25  7,294,802  9,132,106  7,294,802  9,132,106 

Investments in subsidiaries 9  -    -    550,107,351  350,977,770 

Land held for development 10  331,999,137  327,560,849  167,481,815  171,213,815 

Investment property 11  81,343,140  69,474,416  -    -   

Property, plant and equipment 12  135,489,345  146,104,130  130,263,397  144,225,521 

Intangible asset  17  -    17  -   

Deferred tax assets 13  7,603,188  2,320,046  5,702,820  1,627,999 

Other non-current assets 5  16,759,317  11,139,207  15,111,651  9,132,312 

Total Non-current Assets  581,244,679  566,486,487  876,717,586  687,065,256 

Total	Assets 	1,583,010,557	 	1,464,573,247	 	1,474,403,131	 	1,367,827,581	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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StAtEmEntS oF FinAnCiAL PoSition (CONTINuED)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

AS AT DECEMBER 31, 2015

(Baht)

Consolidated		
financial	statements

Separate		
financial	statements

Note 2015 2014 2015 2014

LIABILITIES	AND	SHAREHOLDERS'	EQUITY 3

Current Liabilities

Short-term loans 14  200,000,000  237,000,000  90,000,000  140,000,000 

Trade and other payables 5, 15  67,555,057  56,820,305  54,250,464  45,630,910 

Current portion of liabilities  108,464  102,355  108,464  102,355 

Other current liabilities 5  10,501,461  -    8,701,084  -   

Total Current Liabilities  278,164,982  293,922,660  153,060,012  185,733,265 

Non-current Liabilities

Long-term liabilities under finance lease  231,019  339,145  231,019  339,145 

Employee benefit obligations 16  4,115,666  1,093,007  4,004,213  878,908 

Other non-current liabilities  34,000,000  34,000,000  34,000,000  34,000,000 

Total Non-current Liabilities  38,346,685  35,432,152  38,235,232  35,218,053 

Total	Liabilities 	316,511,667	 	329,354,812	 	191,295,244	 	220,951,318	

SHAREHOLDERS’	EQUITY

Share capital 17, 20

Authorized share capital

2,230,000,000 ordinary shares in 2015 and 

1,080,000,000 ordinary shares in 2014, Baht 1 par value 2,230,000,000 1,080,000,000 2,230,000,000 1,080,000,000 

Issued and paid-up share capital

1,041,064,062 ordinary shares in 2015 and 

910,580,100 ordinary shares in 2014, fully paid-up 1,041,064,062  910,580,100  ,041,064,062  910,580,100 

 Premium on share capital 18  208,730,146  196,730,146  208,730,146  196,730,146 

 Retained earnings 

 Appropriated to legal reserve 19  7,910,853  7,625,110  7,910,853  7,625,110 

 Unappropriated 4  20,194,855  29,846,801  36,804,132  41,504,909 

Other components of shaerholders’ equity  (11,401,306)  (9,564,002)  (11,401,306)  (9,564,002)

	Total	Shareholders'	Equity	of	the	Company	 1,266,498,610	 1,135,218,155	 1,283,107,887	 1,146,876,263	

 Non-controlling interests  280  280  -    -   

	Total	Shareholders'	Equity	 1,266,498,890	 1,135,218,435	 1,283,107,887	 1,146,876,263	

	Total	Liabilities	and	Shareholders'	Equity	 1,583,010,557	 1	,464,573,247	 1,474,403,131	 1,367,827,581	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Baht)

Consolidated		
financial	statements

Separate		
financial	statements

Note 2015 2014 2015 2014

3

Revenue	from	sales	and	services 5 	359,732,490	 	422,679,193	 	341,063,018	 	396,530,193	

Cost of sales and services 5, 21  (245,860,924)  (293,332,546)  (232,351,592)  (274,914,754)

Gross	profit 	113,871,566	 	129,346,647	 	108,711,426	 	121,615,439	

Other income 5  5,928,842  8,369,328  5,282,871  7,601,178 

Selling expenses 21  (14,934,992)  (18,952,163)  (13,694,639)  (18,188,062)

Administrative expenses 5, 21  (95,477,371)  (107,958,338)  (88,450,888)  (103,293,518)

Finance costs   (11,229,768)  (7,743,814)  (7,414,309)  (4,788,974)

Profit (loss) before income tax  (1,841,723)  3,061,660  4,434,461  2,946,063 

Tax income (expense) 22  2,513,567  (2,969,989)  1,280,397  (2,743,847)

Profit	for	the	year 	671,844	 	91,671	 	5,714,858	 	202,216	

Other	comprehensive	income	:

Items	that	will	never	be	reclassified	to	profit	or	loss

Defined benefit plan actuarial loss (1,904,837) - (1,996,682) - 

Items	that	are	or	may	be	reclassified	to	profit	or	loss

Gain (loss) on revaluation of available-for-sale securities  (1,837,304)  35,404,889  (1,837,304)  35,404,889 

Other	comprehensive	income	(loss)	for	the	year	 	(3,742,141) 	35,404,889	 	(3,833,986) 	35,404,889	

Total	comprehensive	income	(loss) (3,070,297) 35,496,560 1,880,872 35,607,105	

Profit	for	the	year	attributable	to:

Owners of the Company  671,844  91,671  5,714,858  202,216 

Non-controlling interests  -    -    -    -   

 671,844  91,671  5,714,858  202,216 

Total	comprehensive	income	(loss)	for	the	year	
attributable	to	:

Owners of the Company  (3,070,297)  35,496,560  1,880,872  35,607,105 

Non-controlling interests  -    -    -    -   

 (3,070,297)  35,496,560  1,880,872  35,607,105 

Basic	earnings	per	share 3

Owners of the Company  0.0007  0.0001  0.0057  0.0002 

Weighted average number of ordinary shares (shares)  999,490,446  900,195,000  999,490,446  900,195,000 

Diluted	earnings	per	share 3

Owners of the Company  0.0006  0.0001  0.0052  0.0002 

Weighted average number of ordinary shares  
(diluted) (shares)  1,091,088,737  945,933,000  1,091,088,737  945,933,000 

StAtEmEntS oF ComPREhEnSivE inComE
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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StAtEmEntS oF ChAnGES in ShAREhoLDERS’ EQuitY
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

(Baht)

Consolidated	financial	statements

Equity	attributable	to	shareholders’	equity	of	the	Company

Other	components	of
	shareholders’	equity

Note

Issued	and	
paid-up	share	

capital
Premium	on	
share	capital

Retained	earnings	(deficit)
Other	comprehensive

	income	(loss) Total		
shareholders’	
equity	of	the	

Company

Non-	
controlling	
interests TotalAppropriated Unappropriated

Investments	in	
available-for-sale	

securities	

Balance as at January 1, 2014  900,000,000  195,672,136  7,615,000  29,765,240  (44,968,891) 1,088,083,485  280 1,088,083,765 

Changes in shareholders' equity  :

Increase in ordinary shares 17  10,580,100  1,058,010  -    -    -    11,638,110  -    11,638,110 

Profit for the year  -    -    -    91,671  -    91,671  -    91,671 

Other comprehensive income  -    -    -    -    35,404,889  35,404,889  -    35,404,889 

Appropriated to legal reserve  -    -    10,110  (10,110)  -    -    -    -   

Balance as at December 31, 2014 - previously reported  910,580,100  196,730,146  7,625,110  29,846,801  (9,564,002) 1,135,218,155  280  1,135,218,435 

Commulative effect of correction of errors 4  -    -    -    (8,133,210)  -    (8,133,210)  -    (8,133,210)

Adjusted balance 910,580,100 196,730,146  7,625,110  21,713,591  (9,564,002)  1,127,084,945  280  1,127,085,225 

Changes in shareholders' equity  :

Increase in ordinary shares 17  130,483,962  12,000,000  -    -    -    142,483,962  -    142,483,962 

Profit for the year  -    -    -    671,844  -    671,844  -    671,844 

Other comprehensive loss  -    -    -    (1,904,837)  (1,837,304)  (3,742,141)  -    (3,742,141)

Appropriated to legal reserve  -    -    285,743  (285,743)  -    -    -    -   

Balance as at December 31, 2015  1,041,064,062  208,730,146  7,910,853  20,194,855  (11,401,306)  1,266,498,610  280  1,266,498,890 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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I 188 I StAtEmEntS oF ChAnGES in ShAREhoLDERS’ EQuitY (CONTINuED)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

(Baht)

Separate	financial	statements

Other	components	
of	shareholders’	equity

Note
Issued	and		

paid-up	share	capital
Premium	on	
share	capital

Retained	earnings	(deficit)
Other	comprehensive	

income	(loss)

TotalAppropriated Unappropriated
Investments	in	available-	

for-sale	securities	

Balance as at January 1, 2014  900,000,000  195,672,136  7,615,000  41,312,803  (44,968,891)  1,099,631,048 

Changes in shareholders' equity  :

Increase in ordinary shares 17  10,580,100  1,058,010  -    -    -    11,638,110 

Profit for the year  -    -    -    202,216  -    202,216 

Other comprehensive income  -    -    -    -    35,404,889  35,404,889 

Appropriated to legal reserve  -    -    10,110  (10,110)  -    -   

Balance as at December 31, 2014 - previously reported  910,580,100  196,730,146  7,625,110  41,504,909  (9,564,002)  1,146,876,263 

Commulative effect of correction of errors 4  -    -    -    (8,133,210)  -    (8,133,210)

Adjusted balance  910,580,100  196,730,146  7,625,110  33,371,699  (9,564,002)  1,138,743,053 

Changes in shareholders' equity  :

Increase in ordinary shares 17  130,483,962  12,000,000  -    -    -    142,483,962 

Profit for the year  -    -    -    5,714,858  -    5,714,858 

Other comprehensive loss  -    -    -    (1,996,682)  (1,837,304)  (3,833,986)

Appropriated to legal reserve  -    -    285,743  (285,743)  -    -   

Balance as at December 31, 2015  1,041,064,062  208,730,146  7,910,853  36,804,132  (11,401,306)  1,283,107,887 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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StAtEmEntS oF CASh FLoWS
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

(Baht)

Consolidated		
financial	statements

Separate		
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Cash	flows	from	operating	activities:

Profit (loss) before income tax  (1,841,723)  3,061,660  4,434,461  2,946,063 

Adjustments to reconcile profit (loss) before income tax to net cash 

provided by (used in) operating activities

Depreciation and amortization  33,612,670  27,593,171  32,465,865  27,209,640 

Bad debt and doubtful accounts (reversal)  1,930,312  (145,868)  1,390,357  (145,868)

Write-off land held for development  -    4,485,440  -    -   

Loss on devaluation of inventories  2,678,163  -    2,678,163  -   

Loss on impairment of assets  -    5,538,700  870,420  9,663,818 

Loss on disposal of assets  37,069  20,150,414  37,068  19,867,939 

Employee benefit obligations  643,500  1,402  629,453  1,259 

Dividend income  (152,156)  (23,964)  (152,156)  (23,964)

Interest income  (674,108)  (1,131,570)  (519,701)  (827,613)

Interest expense  11,229,768  7,743,814  7,414,309  4,788,974 

Profit from operating activities before change in operating assets

and liabilities  47,463,495  67,273,199  49,248,239  63,480,248 

Change in operating assets (increase) decrease

Trade and other receivables  (8,876,651)  1,891,061  (11,951,509)  2,808,814 

Cost of property development  (270,618,449)  (35,336,151)  (2,010,812)  98,272,544 

Supplies  251,012  (127,967)  251,012  (127,967)

Other current assets  (11,840,540)  119,235  (10,065,600)  119,235 

Other non-current assets  242,542  (1,390,863)  (258,564)  (312,224)

Change in operating liabilities increase (decrease)

Trade and other payables  10,292,333  17,458,764  9,578,609  9,352,897 

Other current liabilities  2,254,732  (2,382,100)  454,355  (2,382,100)

Employee benefit obligations paid  -    (620,000)  -    -   

Cash provided by (used in) operating activities  (230,831,526)  46,885,178  35,245,730  171,211,447 

Interest received  815,816  1,085,289  503,394  898,924 

Income tax paid  (8,641,122)  (9,398,561)  (8,329,246)  (9,280,815)

Net	cash	provided	by	(used	in)	operating	activities 	(238,656,832) 	38,571,906	 	27,419,878	 	162,829,556	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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StAtEmEntS oF CASh FLoWS (CONTINuED)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANy LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

(Baht)

Consolidated		
financial	statements

Separate		
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Cash	flows	from	investing	activities:

Dividend received  152,156  23,964  152,156  23,964 

Incresae in loans to related parties  -    -    (60,000,000)  -   

Purchases of investments in available-for-sale securities  -    (6,468,000)  -    (6,468,000)

Proceeds from disposal of investments in available-for-sale 

securities  -    45,590,200  -    45,590,200 

Increase in investments in subsidiaries  -    -    (200,000,000)  (60,000,000)

Purchases of land held for development  (8,170,288)  (143,448,837)  -    (143,448,837)

Purchases of investment property  (12,535,529)  (51,659,415)  -    -   

Purchases of equipment  (22,368,149)  (13,258,408)  (18,540,809)  (11,831,783)

Proceeds from disposal of equipment  -    794,392  -    794,392 

Net	cash	used	in	investing	activities 	(42,921,810) 	(168,426,104) 	(278,388,653) 	(175,340,064)

Cash	flows	from	financing	activities:

Interest paid  (10,673,830)  (6,152,925)  (8,259,846)  (3,580,693)

Proceeds from short-term loans  360,000,000  237,000,000  250,000,000  140,000,000 

Repayment of short-term loans  (397,000,000)  -    (300,000,000)  -   

Repayment of liabilities under finance leases  (102,017)  (147,500)  (102,017)  (147,500)

Proceeds from increase in share capital  142,483,962  11,638,110  142,483,962  11,638,110 

Net	cash	provided	by	financing	activities 	94,708,115	 	242,337,685	 	84,122,099	 	147,909,917	

Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents 	(186,870,527) 	112,483,487	 	(166,846,676) 	135,399,409	

Cash	and	cash	equivalents	at	the	beginning	of	the	year 	263,746,565	 	151,263,078	 	227,295,706	 	91,896,297	

Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	the	year 	76,876,038	 	263,746,565	 	60,449,030	 	227,295,706	
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Notes to CoNsolidated FiNaNCial statemeNts
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

1. GENERAL INFORMATION

General Environmental Conservation Public Company Limited (“the Company”) was incorporated in Thailand under 

the Civil and Commercial Code on August 8, 1997. The Company’s principal activities are the treatment of industrial 

waste and unavoidable by - products of manufacturing processes and property development business.

The Company has a registered office at 447 Bondstreet Rd.,Bangpood, Parkkred, Nonthaburi, Industrial Waste 

Facility at   Samaedam Center at 68/39 Moo 3 Samaedam Rd., Bangkhuntien, Bangkok, Industrial Waste Facility 

at Map Ta Phut Center at 5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Hauypong, Muang, Rayong and Research and 

Development Centre for Environmental Preservation at Moo 8 Hin Kong, Muang, Ratchaburi.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

The accompanying financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 

including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) in 

accordance with generally accepted accounting principles in Thailand.

The presentation of the financial statements has been made in compliance with the stipulations of the Notification of 

the Department of Business Development dated September 28, 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The accompanying financial statements have been prepared in the Thai language and expressed in Thai Baht. Such 

financial statements have been prepared for domestic reporting purposes. For the convenience of the readers not 

conversant with the Thai language, an English version of the financial statements has been provided by translating 

from the Thai version of the financial statements. 

The preparation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards requires  

management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported 

amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on  

historical experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results 

of which form the basis of making the judgments about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily 

apparent from other sources. Subsequent actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 

are recognized in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, and in the period of 

the revision and future periods, if the revision affects both current and future periods.
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BASIS	OF	PREPARATION	OF	THE	CONSOLIDATED	FINANCIAL	STATEMENTS

The consolidated financial statements consisted of the financial statements of General Environmental Conservation 

Public Company Limited and subsidiaries (together referred to as “the Group”) as follows: 

	Subsidiaries Located	in Business	type
Percentage	of	holding	(%)

2015 2014

Asia Patana Land Co., Ltd. Thailand Property development 100 100

Industrial Waste  Management (Asia) 

Co., Ltd.

Thailand Industrial waste 

treatment

100 100

All significant intercompany transactions and accounts are eliminated in preparing the consolidated financial  

statements.

The preparation of the consolidated financial statements has been based on the same accounting policies for the 

same or similar accounting transactions or accounting events.

Subsidiaries are an entity controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, directly or 

indirectly through other subsidiaries, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits 

from its activities. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from  

the date that control commences until the date that control ceases.

Adoption	of	New	Thai	Financial	Reporting	Standards		

FAP has issued Notifications, mandating the use of new and revised Conceptual Framework for Financial Reporting 

(revised 2015), Thai Accounting Standards (“TAS”), TFRS, Thai Standard Interpretations (“TSIC”) and Thai Financial 

Reporting Interpretations (“TFRIC”) as follows:

a) Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2015) which is immediately effective for the year 2015.

b) TAS, TFRS, TSIC and TFRIC which are effective for the financial statements for the period beginning on or 

after January 1, 2015 as follows:

TAS/TFRS/TSIC/TFRIC Topic

TAS 1 (revised 2014) Presentation of Financial Statements 

TAS 2 (revised 2014) Inventories

TAS 7 (revised 2014) Statement of Cash Flows

TAS 8 (revised 2014) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates nd Errors

TAS 10 (revised 2014) Events after the Reporting Period

TAS 11 (revised 2014) Construction Contracts

TAS 12 (revised 2014) Income Taxes

TAS 16 (revised 2014) Property, Plant and Equipment

TAS 17 (revised 2014) Leases

TAS 18 (revised 2014) Revenue
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC Topic

TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits

TAS 20 (revised 2014) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance

TAS 21 (revised 2014) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 23 (revised 2014) Borrowing Costs

TAS 24 (revised 2014) Related Party Disclosures

TAS 26 (revised 2014) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (revised 2014) Separate Financial Statements 

TAS 28 (revised 2014) Investments in Associates and Joint Ventures

TAS 29 (revised 2014) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TAS 33 (revised 2014) Earnings per Share

TAS 34 (revised 2014) Interim Financial Reporting

TAS 36 (revised 2014) Impairment of Assets

TAS 37 (revised 2014) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

TAS 38 (revised 2014) Intangible Assets

TAS 40 (revised 2014) Investment Property

TFRS 2 (revised 2014) Share-based Payment

TFRS 3 (revised 2014) Business Combinations

TFRS 5 (revised 2014) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 6 (revised 2014) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

TFRS 8 (revised 2014) Operating Segments

TFRS 10 Consolidated Financial Statements

TFRS 11  Joint Arrangements

TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

TFRS 13 Fair Value Measurement

TSIC 10 (revised 2014) Government Assistance - No specific Relation to Operating Activities

TSIC 15 (revised 2014) Operating Leases-Incentives

TSIC 25 (revised 2014) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its  

Shareholders

TSIC 27 (revised 2014) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of 

a Lease

TSIC 29 (revised 2014)  Service Concession Arrangements : Disclosures

TSIC 31 (revised 2014) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TSIC 32 (revised 2014)  Intangible Assets - Web Site Costs

TFRIC 1 (revised 2014) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities

TFRIC 4 (revised 2014) Determining whether an Arrangement contains a Lease

TFRIC 5 (revised 2014) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC Topic

TFRIC 7 (revised 2014) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2014) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TFRIC 10 (revised 2014) Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 (revised 2014) Service Concession Arrangements

TFRIC 13 (revised 2014) Customer Loyalty Programmes

TFRIC 14 TAS 19 (revised 2014) - The Limit on a Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding Requirements and their Interaction

TFRIC 15 (revised 2014) Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 17 (revised 2014) Distributions of Non - cash Assets to Owners

TFRIC 18 (revised 2014) Transfers of Assets from Customers

TFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

During the year, the Group has adopted Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2015), new and revised 

TFRS which are effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2015. These Conceptual Framework 

for Financial Reporting (revised 2015) and TFRS were aimed at alignment with the corresponding International Financial 

Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of 

interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these Conceptual Framework for Finan-

cial Reporting (revised 2015) and TFRS does not have any significant impact on the financial statements of the Group, 

except TFRS as follows:

TAS	1	(revised	2014)	Presentation	of	financial	statements

The key change is that the Group is required to group items presented in “Other Comprehensive Income” on the basis 

of whether they are potentially reclassifiable to profit or loss subsequently. This standard will only impact the Group 

presentation of other comprehensive income items in the statement of comprehensive income of the Group.

TAS	19	(revised	2014)	Employee	benefits	

This revised standard requires that the Group recognises actuarial gains and losses immediately in other  

comprehensive income while the existing standard allows the Group to recognise such gains and losses immediately  

in either profit or loss or other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.  

TFRS	13	Fair	value	measurement

This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value  

measurement. The Group is to apply the guidance under this standard if it is required by other TFRS to measure its 

assets or liabilities at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively.

The Group disclosed information in accordance with this standard as described in Notes 25. 
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New	and	revised	Thai	Financial	Reporting	Standards	not	yet	effective

During the year 2015, FAP has issued Notifications, mandating the use of new and revised Thai Accounting Standards 

(“TAS”), TFRS, Thai Standard Interpretations (“TSIC”), Thai Financial Reporting Interpretations (“TFRIC”) and accounting 

guidance (“AG”) as follows:

TAS, TFRS, TSIC, TFRIC and AG which are effective for the financial statements for the period beginning on or after 

January 1, 2016 as follows:

TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG Topic

TAS 1 (revised 2015) Presentation of Financial Statements

TAS 2 (revised 2015) Inventories

TAS 7 (revised 2015) Statement of Cash Flows

TAS 8 (revised 2015) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 10 (revised 2015) Events after the Reporting Period

TAS 11 (revised 2015) Construction Contracts

TAS 12 (revised 2015) Income Taxes

TAS 16 (revised 2015) Property, Plant and Equipment

TAS 17 (revised 2015) Leases

TAS 18 (revised 2015) Revenue

TAS 19 (revised 2015) Employee Benefits

TAS 20 (revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance

TAS 21 (revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 23 (revised 2015) Borrowing Costs

TAS 24 (revised 2015) Related Party Disclosures

TAS 26 (revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (revised 2015) Separate Financial Statements

TAS 28 (revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures

TAS 29 (revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TAS 33 (revised 2015) Earnings per Share

TAS 34 (revised 2015) Interim Financial Reporting

TAS 36 (revised 2015) Impairment of Asset

TAS 37 (revised 2015) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

TAS 38 (revised 2015) Intangible Assets

TAS 40 (revised 2015) Investment Property

TAS 41 Agriculture

TFRS 2 (revised 2015) Share-based Payment
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG Topic

TFRS 3 (revised 2015) Business Combinations

TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts

TFRS 5 (revised 2015) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 6 (revised 2015) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

TFRS 8 (revised 2015) Operating Segments

TFRS 10 (revised 2015) Consolidated Financial Statements

TFRS 11 (revised 2015) Joint Arrangements

TFRS 12 (revised 2015) Disclosure of Interests in Other Entities

TFRS 13 (revised 2015) Fair Value Measurement

TSIC 10 (revised 2015) Government Assistance - No specific Relation to Operating Activities

TSIC 15 (revised 2015) Operating Leases-Incentives

TSIC 25 (revised 2015) Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Sharehold-

ers

TSIC 27 (revised 2015) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of 

a Lease

TSIC 29 (revised 2015) Service Concession Arrangements : Disclosures

TSIC 31 (revised 2015) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services

TSIC 32 (revised 2015) Intangible Assets-Web Site Costs

TFRIC 1 (revised 2015) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities

TFRIC 4 (revised 2015) Determining whether an Arrangement contains a Lease

TFRIC 5 (revised 2015) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds

TFRIC 7 (revised 2015) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TFRIC 10 (revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 (revised 2015) Service Concession Arrangements

TFRIC 13 (revised 2015) Customer Loyalty Programmes

TFRIC 14 (revised 2015) TAS 19 (revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding Requirements and their Interaction

TFRIC 15 (revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 17 (revised 2015) Distributions of Non-cash Assets to Owners

TFRIC 18 (revised 2015) Transfers of Assets from Customers
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG Topic

TFRIC 20 (revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

TFRIC 21 Levies

Accounting guidance for the measurement and recognition of bearer plants

The management of the Group is assessing the impacts of these TFRS on the financial statements for the year in 

which they are initially applied.

3. SUMMARy OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The measurement bases used in preparing the financial statements

Other than those disclosed elsewhere in the summary of significant accounting policies and other notes to the financial 

statements, the financial statements are prepared on the historical cost basis.

Revenue

Sale of goods and service income

Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

Revenue is recognized in the statement of comprehensive income when the significant risks and rewards of ownership 

have been transferred to the buyer. No revenue is recognized if there is continuing management involvement with 

the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the 

probable return of goods.

Revenues from sale of property 

Sales of residential condominium units are recognised as revenue when the construction works are completed and 

the significant risks and rewards of ownerships have been transferred to the buyer.

Rental income

Rental income under operating leases is recognized in the statement of comprehensive income on a straight-line 

basis.

Interest income and other income

Interest income is recognized as interest accrues, based on the effective rate method.

Other income is recognized on an accrual basis.

Dividend income

Dividend income is recognized when the right to receive the dividend is established.
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Expenses

Expenses are recognized on an accrual basis.

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. Lease incentives received are recognized in the statement of comprehensive income 

as an integral part of the total lease payments made. Contingent rentals are charged to the statement of comprehensive 

income in the accounting period in which they are incurred.

Finance costs

Interest expenses and similar costs are charged to the statement of comprehensive income in the period in which 

they are incurred, except to the extent that they are capitalized as being directly attributable to the acquisition,  

construction or production of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be prepared for its 

intended use or sale.

The interest component of finance lease payments is recognized in the statement of comprehensive income using 

the effective interest rate method.

Employee benefits

Short-term benefits

The Group recognizes salaries, wages, bonus and social security contribution as expenses when incurred.

Post-employment benefits – defined contribution plan

The Group operates a provident fund that is a defined contribution plan. The assets of which are held in a separate 

trust fund. The provident fund is funded by payments from employees and the relevant companies. Contributions to 

the provident fund are charged to the statement of comprehensive income in the period to which they relate.

Post-employment benefits – defined benefit plan

The employee benefits liabilities for severance payment as the labor law is recognized as a charge to results of 

operations over the employee’s service period. It is calculated by estimating the amount of future benefit earned by 

employees in return for service provided to the Group in the current and future periods, with such benefit being 

discounted to determine the present value. The reference point for setting the discount rate is the yield rate of  

government bonds as at the reporting date. The calculation is performed by actuarial technique using the Projected 

Unit Credit Method.

When the employee benefits are improved, the portion of the increased benefit relating to past service by employees 

is recognized in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over the average year until the 

benefits become vested.
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When the actuarial assumptions are changed, the Group recognizes all actuarial gains (losses) immediately in other 

comprehensive income

Cash and cash equivalents  

Cash and cash equivalents are cash on hand, current deposits and savings deposits, cash at bank with an original 

maturity not more than 3 months net of deposits at bank on obligation. 

Trade and other receivables

Trade and other receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.

Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. 

The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debtor aging.

Cost of property development

Cost of property development are stated at the lower of cost or net realisable value.  Cost of property development is 

netted of cost of sales.  Project costs consisting of acquisition cost of land, development expenses, design fees and 

construction costs, utilities and direct expenses of the project including interest expense of  borrowing for the acquisition 

of project development before the project is completed.

The details of cost calculation 

Land   Cost of land and development using the average method, calculating based on salable area for 

each project.

Construction  Construction cost consists of the cost of construction, public utility costs, calculating based on 

salable area.  The costs of construction of condominiums and borrowing cost capitalised to the 

project are allocated based on the actual cost incurred.

Net realisable value represents the estimated normal selling price less estimated costs to sell.

Direct selling expenses such as specific business tax and transfer fee are recognized when sale incurres.

The Group recognises loss on diminution in value of projects and loss on impairment (if any) in profit or loss.

In determining the cost of sales of property development, the anticipated total development costs (taking into account 

actual costs incurred to date) are attributed based on the basis of the salable area.

Cost of project sold estimates these costs based on their business experience and revisit the estimations on a  

periodical basis or when the actual costs incurred significantly vary from the estimated costs.

Interest cost on borrowing, for use in construction of the projects, was capitalized as part of the cost of those assets 

until the projects was completed or when the construction was suspended. The capitalization of interest shall be 

resumed when the project is re-activated.
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Supplies

Supplies are valued at the lower of weighted average cost or net realizable value. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the costs to make the sale.

An allowance is made for all deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving supplies.

Land held for development

Land held for development which is to be developed in the future is stated at cost less allowance for impairment (if any). 

Cost consists of cost of land and related expenses.

Loss on impairment of assets is included in the statement of comprehensive income.

Investment 

Equity securities which are marketable securities other than those securities held for trading, are classified as being 

available-for-sale and are stated at fair value. Any resultant gains or losses are recognized in shareholders’ equity 

(except for impairment losses). 

Disposal of investments

On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount, together 

with the associated cumulative gain or loss that was reported in shareholders’ equity, is recognized in the statement 

of comprehensive income.

If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determind 

using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment.

Investments in subsidiaries

Investments in subsidiaries in the separate financial statements are accounted for using the cost method less  

allowance for impairment (if any).

Investment property

Investment property is land and building which is 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.

Land is stated at cost less allowance for impairment (if any).

Building are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment (if any).

Depreciation is computed by the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets for 20 years 

and 10 years, respectively.

Gains and losses on disposals are determined by comparing the net proceeds with carrying amount and are included in 

statement of comprehensive income.



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

I 201 I

Property, plant and equipment 

Land is stated at cost less allowance for impairment (if any).

Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment (if any). 

Depreciation is computed by the straight-line method based on the useful lives of assets as follows:

Type	of	assets Years

Land improvements 10 - 30

Building and  improvements 20 and 25

Furniture and office equibment 5

Machinery and equipment 5 - 20

Vehicles 5

Containers 5 and 10

Depreciation is included in determining income and no depreciation is provided on land and construction in progress.

Repairs and maintenance are charged to the statement of comprehensive income during the financial year in which 

they are incurred. The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when it is probable 

that future economic benefits will be more than one period. Major renovations are depreciated over the remaining 

useful life of the related asset.

Gains and losses on disposals are determined by comparing the net proceeds with carrying amount and are included in 

statement of comprehensive income.

Intangible assets

Intangible assets are computer software, which are amortized and computed by the straight-line method based on 

the estimated useful lives of the assets for 3 years and 5 years.

Impairment of assets 

The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at the end of each reporting period date to determine whether 

there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated.

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. 

Calculation of recoverable amount  

The recoverable amount is the greater of the assets’ fair value less cost to sell 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.
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Reversals of impairment

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount.

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, if no impairment loss had been recognized.

Provisions

A provision is recognized in the statement of financial position when the Group has a present legal or constructive 

obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the 

obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.  If the effect is material, provisions are 

determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments 

of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

Fair value 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group applied a quoted market price 

in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant 

financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted 

market price is not available, the Group measured fair value using valuation techniques that are appropriate in the 

circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required 

to be measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised 

within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as 

follows:

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities 

Level 2  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

Level 3  Use of unobservable inputs such as the Group’s estimates of future cash flows 

At the end of each reporting period, the Group determined whether transfers have occurred between levels within 

the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair 

value on a recurring basis.

Income tax

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in 

profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive 

income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the period and any adjustment to tax payable in 

respect of previous periods, using tax rates enacted or substantively enacted at the end of reporting period date.
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Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities 

for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes at the end of reporting period date by 

using tax rates enacted or substantively enacted at the end of reporting period date.

A deferred tax liability is recognised every transaction and a deferred tax asset is recognised to the extent that it’s 

probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and 

assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different 

tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities 

will be realised simultaneously.   

Deferred tax assets are reviewed at the end of reporting period date and reduced to the extent that it is no longer 

probable that the related tax benefit will be realised.

Basic earnings per share 

Basic earnings per share is determined by dividing profit for the year attributable to ordinary shareholders by the 

weighted average number of ordinary shares during the year. 

For the years ended December 31, 2015 and 2014:

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Profit for the year (Thousands Baht)  672  92  5,715  202 

Weighted	average	number	of	ordinary	shares

Issued ordinary shares at the beginning of the 

year (Thousands shares)

 910,580  900,000  910,580  900,000 

Effect of shares issued during the year  88,910  195  88,910  195 

Weighted average number of ordinary shares 

(Thousands shares)

 999,490  900,195  999,490  900,195 

Basic earnings per share (Baht)  0.0007  0.0001  0.0057  0.0002 

Diluted earnings per Share

Diluted earnings per share is calculated by dividing the profit for the year of ordinary shareholders by the sum of the 

weighted average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of shares 

to be issued for the exercise of all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares, without any consideration. 

The calculation assumes that the holders will exercise dilutive potential ordinary shares into ordinary shares when 

the exercise price is lower than fair value of ordinary shares.
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The basic earnings per share and the diluted earnings per share 

For the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows: 

2015

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

Thousands	
Baht Thousands	shares Baht

Thousands	
Baht Thousands	shares Baht

Profit	for	
the	year

Weighted		
average	number	of	
ordinary	shares

Earnings	
per	share

Profit	for	
the	year

Weighted	
average	number	of	
ordinary	shares

Earnings	
per	share

Earnings	per	share

Basic earnings per share 672 999,490  0.0007 5,715 999,490  0.0057 

Effect of dilutive ordinary 

shares

 -    91,599  -    -    91,599  -   

Duluted earnings per share 672 1,091,089  0.0006 5,715 1,091,089  0.0052 

2014

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

Thousands	
Baht Thousands	shares Baht

Thousands	
Baht Thousands	shares Baht

Profit	for	
the	year

Weighted		
average	number	of	
ordinary	shares

Earnings	
per	share

Profit	for	
the	year

Weighted	
average	number	of	
ordinary	shares

Earnings	
per	share

Earnings	per	share       

Basic earnings per share  92 900,195 0.0001 202 900,195 0.0002 

Effect of dilutive potential 

ordinary shares

                       

-   

                

45,738 

              

-   

                    

-   

                

45,738 

              

-   

Diluted earnings per share 92 945,933 0.0001 202 945,933 0.0002 

4. COLLECTION OF ERRORS

In 2015, the Company has adjusted to correct the errors in prior years regarding the record of accrued expenses but 

because the Company has not received information enough to restates the prior years’ financial statements. Therefore, 

the Company recorded the errors prospectively, in the retained earnings at the beginning of the year by decreasing 

in the amount of Bath 8.13 million.

5. RELATED PARTy TRANSACTIONS AND BALANCES

The Company has transactions with related parties. These parties are related through common shareholders and/or      

directorships. Transactions with related parties as included in the financial statements are determined at the prices 

in line occurring in the normal course of business based on the market price in general or the price as stipulated in 

the agreement if no market price exists.  
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The significant balances of assets, liabilities, and other transactions that occurred with those parties were shown as 

follows:

Transactions with related parties for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Revenue from sales

 Mr. Piyawit Viphusiri 8,717 - 8,717 -

Interest income

 Asia Patana Land Co.,Ltd - - 894 -

Rental and royalty fee

 Industrial Estate Authority of Thailand 5,348 11,262 5,348 11,262

 Department of Industrial Works 4,343 5,057 4,343 5,057

Other expenses

 Industrial Estate Authority of Thailand 1,838 1,874 1,838 1,874

Consultant fee

 Mrs.Atchaka Sibunruang 560 - 560 -

 Mr. Pasu Loharjun 600 - 600 -

 Mr. Arthit Wuthikaro 210 - 210 -

 Mrs.Nichchanan Suksukol 416 - - -

Service

 General Logistics Co.,Ltd 68,876 - 68,876 -

Rental

 General Logistics Co.,Ltd 4,182 - 4,182 -

Directors’	remuneration

Directors’ remuneration represents benefits paid to the director of the Company in accordance with Section 90 of 

the Public Company Limited Act, exclusive of salaries and related benefit payable to directors who hold executive 

positions.

Directors’ remuneration in the consolidated and separate financial statements for the years ended December 31, 

2015 and 2014 in the amount of Baht 4.02 million and Baht 2.63 million, respectively.

Key management personnel compensation
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Key management personnel compensation for the years ended December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Short-term benefits 7,880 17,368 7,160 16,338

Post-employment benefits 7,786 - 7,786 -

Total 15,666 17,368 14,946 16,338

Balances with related parties as at December 31, 2015 and 2014 were as follows:

  Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Short-term loans to related company     

 Asia Patana Land Co., Ltd.  -  -  60,000  - 

Other receivables     

 Asia Patana Land Co., Ltd.  -  -  896  - 

Advance payment     

 Mr. Itthirit Viphusiri  1,000  1,000  -  - 

Deposit for rent     

 Industrial Estate Authority of Thailand  34  34  34  34 

Prepaid transportation charge     

 General Logistics Co.,Ltd.  5,735  -  5,735  - 

Deposits     

 General Logistics Co.,Ltd.  2,000  -  2,000  - 

Trade and other payables     

 Industrial Estate Authority of Thailand  4,032  4,031  4,032  4,031 

 Department of Industrial Works  475  642  475  642 

 Asia Patana Land Co., Ltd.  -  -  254  68 

 General Logistics Co.,Ltd.  4,665  -  4,665  - 
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Short-term loaus to related company

Movements of short-term loans to related company for the years ended Decimber 31, 2015 were as follows: 

Thousands Baht

Balance as at the beginning -

Increase

Decrease

Balance as at the ending 60,000 

The Company has short-term loans to related company by entering agreement, with interest rate at the financial cost 

of lender and no collateral

Significant agreements with related parties

  The Company (Lessee) entered into various rental agreements for land with Department of Industrial Works 

(Lessor) as follows:

 The first agreement started from May 2, 2006 to May 1, 2016 with the fee in the amount of Baht 160,416.67 

per month and from May 2, 2016 to May 1, 2026 with the fee in the amount of Baht 176,458.33 per month.

 The second agreement started from August 7, 2006 to August 6, 2016 with the fee in the amount of Baht 

146,515.65 per month and from August 7, 2016 to August 6, 2026 with the fee in the amount of Baht 161,167.21 

per month.

 The third agreement started from March 5, 2011 to March 4, 2021 with the fee in the amount of Baht 135,002.08 

per month and from March 5, 2021 to March 4, 2031 with the fee in the amount of Baht 148,502.29 per month.

Furthermore, according to in the agreement, the Lessee has to invest not less than Baht 36 million for improvement 

and development its Leasing operation center according to a improvement and development plan of Lessee or such 

plan of Lessor which has an approval from Lessor. The Company must transfer the rights on related assets to the 

Department of Industrial Works, when the operating right expires.

  The Company (Lessee) entered into a rental agreement for land with Department of Industrial Works started from 

October 1, 2011 to September 30, 2016 with the fee in the amount of Baht 114,550 per month.

The Company opened a presale condominium and commercial buildings which has a transaction with 2 related 

parties, as at December 31, 2015 with the sale amount and price condition as follows:

Thousands Baht

Consolidated	and	separate		
financial	statements

Project Value	of	contract Advance	received Price	condition

B-Live 6,217 395 Same price and condition as normal business

C-Space 21,400 500 Same price and condition as normal business
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Nature of relationship 

Company/	Person
Country/	
Nationality Relation Type	of	relation

Department of Industrial Works Thailand Related 

party

Shareholder

Industrial Estate Authority of 

Thailand

Thailand Related 

party

Shareholder

Asia Patana Land Co., Ltd. Thailand Subsidiary Direct shareholding

General Logistics Co.,Ltd Thailand Related 

party

Shareholder is director of related party

Mrs.Atchaka Sibunruang Thai Director Director

    (Director untill August 19, 2015)

Mr. Pasu Loharjun Thai Director Director

Mr. Arthit Wuthikaro Thai Director Director

Mrs.Nichchanan Suksukol Thai Related 

person

Close member of the subsidiary's 

executive’s family

Mr. Piyawit Viphusiri Thai Related 

person

Close member of the director's family

Mr. Itthirit Viphusiri Thai Director Director

Bases of measurement for intercompany revenues and expenses

	 Pricing	policies

Revenue from Sale Same price and condition as normal business

Interest income Interest at the financial cost of lender

Rental and royalty fee Contractually agreed prices

Other expenses Contractually agreed prices

Consultant fee Contractually agreed prices

Service Contractually agreed prices

Rental Contractually agreed prices
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Cash at banks 76,876  263,746  60,449  227,296 

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Trade and other receivables as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Trade accounts  receivable  49,702  37,849  49,702  37,849 

Less	Allowance	for	doubtful	accounts  (6,669)  (6,499)  (6,669)  (6,499)

Trade accounts  receivable-net  31,350  43,033  31,350 

Other receivables

Accrued income  17,984  14,581  17,984  14,581 

Others  1,545  8,033  2,073  5,329 

Total  19,529  22,614  20,057  19,910 

Less	Allowance for doubtful accounts  (1,170)  (762)  (804)  (762)

Other receivables - net  18,359  21,852  19,253  19,148 

Trade and other receivables - net  61,392  53,202  62,286  50,498 
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Movements of allowance for doubtful accounts for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

  Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Current  34,237  20,226  34,237  20,226 

Overdue     

Less than or up to 3 months  8,463  11,227  8,463  11,227 

Over 3 months up to 6 months  343  -  343  - 

Over 6 months up to 12 months  28  75  28  75 

Over 12 months  6,631  6,321  6,631  6,321 

Total  49,702  37,849  49,702  37,849 

Movements of allowance for doubtful accounts for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

 Thousands Baht

	
Consolidated

	financial	statements
Separate	

financial	statements

	 2015 2014 2015 2014

Balance as at the beginning  7,261  7,407  7,261  7,407 

Add	Doubtful accounts (reversals)  771  (146)  405  (146)

Less	Bad Debt  (193)  -  (193)  - 

Balance as at the end  7,839  7,261  7,473  7,261 

8. COST OF PROPERTy DEVELOPMENT

Property development as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

 Thousands Baht

	
Consolidated	

financial	statements
Separate	

financial	statements

Net book value as at January 1, 2014  249,418  249,431 

Purchases/transfer in  454,454  257,854 

Disposals/transfer out  (126,127)  (107,709)

Net book value as at December 31, 2014  577,745  399,576 

Purchases/transfer in  351,398  69,567 

Disposals/transfer out  (77,047)  (63,824)

Net book value as at December 31, 2015  852,096  405,319 
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9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

Investments in subsidiaries stated by the cost method, as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

   Thousands Baht

	 Paid-up	share	capital Percentage	of	holding	(%) Cost Allowance	for	impairment Net	book	value

	 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Asia Patana Land Co., Ltd.  430,000 230,000 100.00 100.00  430,000  230,000  -  -  430,000  230,000 

Industrial Waste  Management           

(Asia) Co., Ltd.  200,000 200,000 100.00 100.00  200,000  200,000  (79,892)  (79,022)  120,108  120,978 

Total      630,000  430,000  (79,892)  (79,022)  550,108  350,978 

Movements of allowance for impairment of investments for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

Thousands Baht

Separate	
financial	statements

2015 2014

Beginning balance  79,022  74,897 

Add	Loss on impairment of investments  870  4,125 

Ending balance  79,892  79,022 

The Company provided an allowance for impairment of investments based on net book value of such subsidiary. 

Asia Patana Land Company Limited registered the increase of its share capital on January 28, 2015 from Baht 230 million to Baht 430 million. Currently, the subsidiary 

received fully paid-up share capital.
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10. LAND HELD FOR DEVELOPMENT

Land held for development as at December 31, 2015 and 2014 consisted of

  Thousands Baht

	 	
Consolidated

	financial	statements
Separate	

financial	statements

	 	 2015 2014 2015 2014

Cost     

At January 1  379,461  498,605  171,214  276,182 

Purchase/transfer in  8,170  143,449  -  143,449 

Disposals/transfer out  (3,732)  (262,593)  (3,732)  (248,417)

At December 31  383,899  379,461  167,482  171,214 

     

Allowance	for	impairment     

At January 1  (51,900)  (51,900)  -  - 

Increase (decrease)  -  -  -  - 

At December 31  (51,900)  (51,900)  -  - 

     

Net	book	value	December	31 	331,999	 	327,561	 	167,482	 	171,214	

11. INVESTMENT PROPERTy

Investment property as at December 31, 2015 and 2014 consisted of

   Thousands Baht

 	 	 Consolidated	financial	statements

 
	 	 Land Building

Constuction	in	
progress Total

Net book value as at January 1, 2014  6,000  -  4,155  10,155 

Purchases/transfer in   7,660  -  51,659  59,319 

Net book value as at December 31, 2014  13,660  -  55,814  69,474 

Purchases/transfer in   -  68,350  12,536  80,886 

Disposal/write off/transfer out - net  -  -  (68,350)  (68,350)

Depreciation   -  (667)  -  (667)

Net book value as at December 31, 2015  13,660  67,683  -  81,343 
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Property, plant and equipment as at December 31, 2015 and 2014 consisted of: 

Thousands Baht

Consolidated	financial	statements

Land	and		
improvements

Building	and	
improvements

Fixture	and	office	
equipment

Machinery	and	
equipment Vehicles Container

Construction	in	
progress Total

Cost

At January 1, 2014  208,590  99,231  34,709  289,797  25,289  38,173  11,561  707,350 

Purchase/Transfer in  11,667  3,977  2,199  73  1,431  1,889  9,109  30,345 

Disposals/Transfer out  -  (850)  (785)  (32)  (1,898)  (16,746)  (20,311)

At December 31, 2014  220,257  102,358  36,123  289,838  24,822  40,062  3,924  717,384 

Purchase/Transfer in  9,743  7,306  5,581  434  2,396  385  956  26,801 

Disposals/Transfer out  -  (209)  (977)  (4,017)  (206)  (1,189)  (2,666)  (9,264)

At December 31, 2015  230,000  109,455  40,727  286,255  27,012  39,258  2,214  734,921 

Accumulated	depreciation

At January 1, 2014  127,697  62,162  34,480  273,359  12,744  36,478  -  546,920 

Depreciation  13,871  3,881  347  5,486  3,447  561  -  27,593 

Disposals/Transfer out  -  (430)  (786)  (27)  (1,990)  -  -  (3,233)

At December 31, 2014  141,568  65,613  34,041  278,818  14,201  37,039  -  571,280 

Depreciation  5,389  17,053  1,124  5,239  4,422  297  -  33,524 

Disposals/Transfer out  -  (209)  (977)  (3,980)  (206)  -  -  (5,372)

At December 31, 2015  146,957  82,457  34,188  280,077  18,417  37,336  -  599,432 

Net book value

At December 31, 2014  78,689  36,745  2,082  11,020  10,621  3,023  3,924  146,104 

At December 31, 2015  83,043  26,998  6,539  6,178  8,595  1,922  2,214  135,489 



รายงานประจำาปี 2558
An

n
uAl RepoRt 2015

I 214 I

Thousands Baht

Separate	Financial	statements

Land	and	
improvements

Building	and	
improvements

Fixture	and	office	
equipment

Machinery	and	
equipment	 Vehicles	 Container	

Construction	
in	progress Total

Cost

At January 1, 2014  208,591  99,231  34,313 289,796  23,647  38,173  11,561  705,312 

Purchase/Transfer in  11,667  3,977  2,199  73  1,431  1,889  7,931  29,167 

Disposals/Transfer out  -  (850)  (785)  (31)  (1,898)  -  (16,746)  (20,310)

At December 31, 2014  220,258  102,358  35,727 289,838  23,180  40,062  2,746  714,169 

Purchase/Transfer in  9,743  7,306  1,174  434  2,397  385  956  22,395 

Disposals/Transfer out  -  (209)  (977)  (4,017)  (5)  (1,189)  (2,666)  (9,063)

At December 31, 2015  230,001  109,455  35,924 286,255  25,572  39,258  1,036  727,501 

Accumulated	depreciation

At January 1, 2014  127,697  62,162  34,084 273,359  11,939  36,477  -  545,718 

Depreciation  13,871  3,881  347  5,487  3,063  561  -  27,210 

Disposals/Transfer out  -  (430)  (785)  (27)  (1,742)  -  -  (2,984)

At December 31, 2014  141,568  65,613  33,646 278,819  13,260  37,038  -  569,944 

Depreciation  5,389  17,053  679  5,239  3,808  297  -  32,465 

Disposals/Transfer out  -  (209)  (977)  (3,980)  (5)  -  -  (5,171)

At December 31, 2015  146,957  82,457  33,348  80,078  17,063  37,335  -  597,238 

Net	book	value

At December 31, 2014  78,690  36,745  2,081  11,019  9,920  3,024  2,746  144,225 

At December 31, 2015  83,044  26,998  2,576  6,177  8,509  1,923  1,036  130,263 
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Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Depreciation for the years ended December 31
 
 

Cost of sales  20,752  16,651  20,752  16,651 

Administrative expenses  12,772  10,942  11,713  10,559 

Total  33,524  27,593  32,465  27,210 

 

As at December 31   

The carrying amount before accumulated  

depreciation which have been depreciated 

and still in use

 

 399,344  343,183  398,758  342,700 

The Company’s buildings at Map Ta Phut Industrial Waste Treatment Facilities are mortgaged as collateral for the 

letter of guarantee line obtained from a local bank (see Note 23)

13. DEFERRED TAX

 Deferred tax as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Deferred tax assets  7,603  2,320  5,703  1,628 

Movements of deferred tax assets during the years were as follows:
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Thousands Baht

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

At	
January	1,	

2015 Profit

Other	
comprehensive	

income

At	
December	31,	

2015

At	
January	1,	

2015 Profit

Other	
comprehen-
sive	income

At	
December	31,	

2015

Deferred	tax	assets

Trade and other 

receivables  1,452  42  -  1,494  1,453  42  -  1,495 

Supplies  -  536  -  536  -  536  -  536 

Cost of property 

development  -  2,800  -  2,800  -  2,800  -  2,800 

Employee benefit 

obligations  219  128  476  823  175  127  499  801 

Provisions  -  129  -  129  -  71  -  71 

Tax loss carry forward  -  1,172  -  1,172  -  -  -  - 

Other  649  -  -  649  -  -  -  - 

   Total  2,320  4,807  476  7,603  1,628  3,576  499  5,703 

Thousands Baht

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

At	January	,1	

2014 Loss

At	December	

2014	,31

At	January	,1	

2014 Loss

At	December	

2014	,31

Deferred	tax	assets

Trade and other receivables  1,482  (30)  1,452  1,482  (29)  1,453 

Employee benefit obligations  342  (123)  219  175  -  175 

Tax loss carry forward  649  -  649  -  -  - 

Total  2,473  (153)  2,320  1,657  (29)  1,628 
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14. SHORT–TERM LOANS 

Movements of short-term loans for the years ended December 31, 2015 and 2014 consisted of:

  Thousands Baht

	 	 Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

	 	 2015 2014 2015 2014

Beginning balance  237,000  -  140,000  - 

Increase  360,000  237,000  250,000  140,000 

Decrease  (397,000)  -  (300,000)  - 

Ending balance  200,000  237,000  90,000  140,000 

The Company has short-term loans by issuing bill of exchange, with interest rate charged not exceeding 8.5% per 

annum and unsecured.

15. TRADE AND OTHER PAyABLES

Trade and other payables as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Trade payables   

Other parties  18,802  52,147  15,090  40,890 

Related parties (See Note 5)  4,665  4,673  4,665  4,741 

Total  23,467  56,820  19,755  45,631 

  
Other payables   

Other parties  4,364  -  2,920  - 

Related parties (See Note 5)  4,508  -  4,762  - 

Total  8,872  -  7,682  - 

Retentions  14,168  -  6,119  - 

Accrued expenses  21,048  -  20,694  - 

Grand total  67,555  56,820  54,250  45,631 
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16. EMPLOyEE BENEFIT OBLIGATIONS

Movements of the present value of employee benefit obligations for the years ended December 31, 2015 and 2014 

were as follows:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Post-employment	benefit	plan

Employee benefit obligations as at January 1  1,093  1,711  879  877 

included in profit or loss:

Current service cost  487  1  477  1 

Interest cost  156  1  153  1 

included in other comprehensive income:

Actuarial loss arising from

Demographic assumptions changes  125  -  117  - 

Financial assumptions changes  5  -  4  - 

Experience adjustments  2,250  -  2,374  - 

Benefits paid during the years  -  (620)  -  - 

Employee benefit obligations as at December 31  4,116  1,093  4,004  879 

As at December 31, 2015, the Group expects to pay of post-employment benefits during the next year in the  

consolidated and separate financial statements in the amount of Baht 0.23 million.

As at December 31, 2015 the weighted average duration of the liabilities for post-employment benefits of the Group 

in the consolidated financial statements and separate financial statements is 18.93 years.

Employee benefit obligations as at December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Post-employment	benefit	plan

Present value of obligations  4,116  1,093  4,004  879 

Employee benefit obligations  4,116  1,093  4,004  879 

The Group made defined benefit plan in accordance with severance payment as the labor law which entitled retired 

employee within work service period in various rates, such as more than 10 years to receive severance payment not 

less than 300 days or 10 months of the last month salary.
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The principal assumptions used in determining provision for retirement benefit on an actuarial basis as at December 31, 

2015 and 2014  (expressed as weighted averages) as follows:

	 Consolidated	and	separate	financial	statements.

	 2015 2014

Discount rate 4.02%, 4.28% 3.78%, 4.07%

Future salary increases 5.86% 1.91%

Turnover rate 0.00% - 28.00% 0.00% - 39.00%

Disability rate Thai Mortality Ordinary Table 2008  50% Thai Mortality Ordinary 

Table 2008 

17. SHARE CAPITAL

Year	2015

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 5, 2015, a resolution was passed authorizing 

increase in authorized share capital from Baht 1,080 million to Baht 2,230 million by issuing new 1,150,000,000 

ordinary shares with the par value of Baht 1 each and allocate to private placement at the offering price of Baht  

2 per share. The Company registered the increase in authorized share capital with the Ministry of Commerce on 

March 10, 2015.

The Company issued 87,214,444 ordinary shares offering to exercise warrants of existing shareholders of 87,214,444 

warrants at price of Baht 1 per share and the Company registered the change of paid-up share capital from Baht 

910.58 million to Baht 997.79 million with the Ministry of Commerce on March 10, 2015.

The Company issued 30,985,750 ordinary shares offering to exercise warrants of existing shareholders of 30,985,750 

warrants at price of Baht 1 per share and the Company registered the change of paid-up share capital from Baht 

997.79 million to Baht 1,028.78 million with the Ministry of Commerce on July 3, 2015.

The Company issued 12,000,000 ordinary shares offering via private placement at price of Baht 2 per share and the 

Company registered the change of paid-up share capital from Baht 1,028.78 million to Baht 1,040.78 million with the 

Ministry of Commerce on August 7, 2015.

The Company issued 283,768 ordinary shares offering to exercise warrants of existing shareholders of 283,768 

warrants at price of Baht 1 per share and the Company registered the change of paid-up share capital from Baht 

1,040.78 million to Baht 1,041.06 million with the Ministry of Commerce on October 5, 2015.

Year	2014

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 29, 2014, a resolution was passed authorizing increase 

in authorized share capital from Baht 900 million to Baht 1,080 million by issuing new 180,000,000 ordinary shares with 

the par value of Baht 1 each to exercise warrants No.1

As at December 31, 2014, the Company’s issued and fully paid share capital has increase from Baht 900,000,000 
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(900,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 1 each) to Baht 910,580,100 (910,580,100 ordinary shares with a 

par value of Baht 1 each) as a result of the exercise of the warrants (GENCO-W1) to ordinary shares amounting to Baht 

10,580,010 (10,580,010 ordinary shares with a par value of Baht 1 each), resulting in an increase in total share premium 

to Baht 1,058,100, the Company registered the corresponding increase in its paid-up capital with the Ministry of Commerce 

on January 2015.  

18. SHARE PREMIUM

Section 51 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscriptions 

received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is 

not available for dividend distribution.

19. LEGAL  RESERVE

According to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a statutory reserve 

at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve reaches  

10 percent of  the registered share capital. The statutory reserve could not be used for dividend payment.

20. WARRANTS 

The Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 29, 2014, approved the issuance of warrants No.1 

(GENCO-W1) in the amount not exceeding 180,000,000 warrants to existing shareholders. The Extraordinary General 

Meeting of Shareholders held on March 5, 2015 has a resolution to approve the allotment and offering of newly issued 

ordinary shares of the Company to private placement and the Company is obliged to adjust the exercise price and 

exercise ratio. The preliminary details of the warrants are as described belows: 

Type of Warrants : Warrants purchasing ordinary shares of General Environmental Conservation 

Public Company allocate to existing shareholders

Type : Specified warrant's holder and transferable.

Term of Warrants : 3 years from the issuing date of warrants.

Number of Warrants : not exceeding 180,000,000 units

Offering Price : 0 Baht per unit

Exercise Ratio : 1 warrant to 1.57649 ordinary shares (Formerly: 1 warrant to 1 ordinary share)

Exercise Price : Baht 1 (Formerly: Baht 1.10)

Exercise Period : The last business day of each quarter (March, June, September and December)

First Exercise Date : September 30, 2014

Last Exercise Date : May 18, 2017

As at December 31, 2015, the outstanding warrants which are not yet exercised in the amount of 50,935,938  

warrants.
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21. EXPENSES BY NATURE

Significant expenses by nature for the years ended December 31, 2015 and 2014 consisted of:

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Cost of sales  71,164  126,127  857  107,709 

Employee expenses  58,685  47,585  57,062  46,747 

Depreciation and amortization  33,612  27,593  32,465  27,210 

Transportation charges  68,876  61,868  688,760  61,868 

Chemical, Supply used and analysis expense  39,567  34,432  39,567  34,432 

Rental fee  11,119  18,860  11,119  18,860 

Loss on devaluation of inventories  2,678  -  2,678  - 

Loss on revaluation of available-for-sale securities  -  5,539  -  5,539 

Loss on impairment of investments in subsidiaries  -  -  870  4,125 

Loss on disposal of assets  37  20,083  37  20,083 

22. INCOME TAX 

Income tax of the Group for the years ended December 31, 2015 and 2014 was calculated at a rate specified by the 

Revenue Department on net earnings after adjusting certain conditions according to the Revenue Code. The Group 

recorded the corporate income tax as expense for the years and recorded the accrued portion as liabilities in the 

statements of financial position.

Income tax reduction 

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated December 14, 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate from 

30% to 23% on net profit for the accounting period beginning on or after January 1, 2012, and will be reduced to 

20% on net profit for the two consecutive accounting periods beginning on or after January 1, 2013 onwards. 

Royal Decree No. 577 B.E. 2557 dated November 3, 2014 extends the reduction to 20% on net profit for the  

accounting period which begins on or after January 1, 2015, but not later than December 31, 2015. 

Tax income (expense) recognised in profit or loss for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:



รายงานประจำาปี 2558
AnnuAl RepoRt 2015

I 222 I

Thousands Baht

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

2015 2014 2015 2014

Current	tax

Current year  (2,294)  (2,817)  (2,295)  (2,715)

Deferred	tax

Movements in temporary differences  4,807  (153)  3,575  (29)

Tax income (expense)  2,513  (2,970)  1,280  (2,744)

Income tax recognised in other comprehensive income for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as 

follows:

 Thousands Baht

	
Consolidated

	financial	statements
Separate	

financial	statements

	 2015 2014 2015 2014

Employee benefit obligations 476  - 499  - 

Reconciliation of effective tax rate     

Consolidated	financial	statements

2015 2014 2015 2014

Tax	rate	(%) 	Thousands	Baht	 Tax	rate	(%) 	Thousands	Baht	

Profit (loss) before income tax  (1,841)  3,062 

Income tax using the corporate tax rate 20  368 20  (612)

Expenses not deductible for tax purposes  (1,614)  (2,240)

Loss carry forward  (1,260)  33 

Deferred tax  -  (911)

Addition expenses deductible for tax purposes  18  - 

Effects of elimination entries on consolidation  194  913 

Current tax 125  (2,294) 92  (2,817)

Movements in temporary differences  4,807  (153)

Tax income (expense) 137  2,513 97  (2,970)
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Separate	financial	statements

2015 2014 2015 2014

Tax	rate	(%) 	Thousands	Baht	 Tax	rate	(%) 	Thousands	Baht	

Profit before income tax  4,434  2,946 

Income tax using the corporate tax rate  20  (887)  20  (589)

Expenses not deductible for tax purposes  (1,427)  (2,126)

Addition expenses deductible for tax purposes  19  - 

Current tax  52  (2,295)  92  (2,715)

Movements in temporary differences  3,575  (29)

Tax income (expense)  29  1,280  93  (2,744)

23. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
As at Decimber 31, 2015, the Group had commitments and contingent liabilities as follows:

The	Company

23.1 23.1 Letter of guarantee issued by a bank in the amount to Baht 22.80 million. (see Note 12)
23.2 23.2 Commitments for payment under the agreements as follows:
 23.2.1 Commitments for payment under the land rental agreement as follows:

  

Period  

Rental and service expense 

(Thousands Baht)

   1 year  249
  2 - 5 years  1,035
  Over 5 years  2,640

23.2.2 Payments under the property development project agreement in the amount of Baht 7.93 million.
 23.2.3 Payments under the service agreement in the amount of Baht 0.26 million per month.
 23.2.4 Payments under the rental agreement for vehicles and machinery in 

the amount of Baht 0.42 million per month.
 23.2.5 Rental agreements for land related parties in the amount of Baht 0.15 million per month,
  minimum lease payments under operating leases agreement are as follows (see Note 4):

  

Period  

Rental and service expense 

(Thousands Baht)

   1 year 4,182
  2 - 5 years 22,686
  Over 5 years 40,654
The	subsidiaries

 Payments under the property development project agreement in the amount of Baht 41.60 million.
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24. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

Operating segment information is reported in a manner consistent maker in order to make decisions about the  

allocation of resources to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been 

identified as the directors of the Company.

The Group operates the business primarily related to treatment of industrial waste and property development business 

by engaging in domestic. For the years ended December 31, 2015 and 2014 were summarized belows:

Thousands Baht

Treatment	of	industrial	waste Property	development Total

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Revenue  264,470  251,034  95,262  171,645  359,732  422,679 

Cost  (174,763)  (167,205)  (71,098)  (126,127)  (245,861)  (293,332)

Gross profit  89,707  83,829  24,164  45,518  113,871  129,347 

Other income  5,929  8,369 

Selling expenses  (14,935)  (18,952)

Administrative expenses  (95,476)  (107,958)

Finance cost  (11,230)  (7,744)

Profit (loss) before income tax  (1,841)  3,062 

Tax income (expense)  2,513  (2,970)

Profit for the year  672  92 

The	significant	assets	and	liabilities	as	at	December	31,	2015	and	2014:

  Thousands Baht

	 	 Treatment	of	industrial	waste Property	development Total

	 	 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Assets       

Trade and other receivables  61,035  52,595  357  607  61,392  53,202 

Cost of property development  -  -  852,096  577,745  852,096  577,745 

Land held for development  -  -  331,999  327,561  331,999  327,561 

Investment property  -  -  81,343  69,474  81,343  69,474 

Property, plant and equipment  89,175  124,057  46,314  22,047  135,489  146,104 

Liabilities	      

Short-term loans  90,000  140,000  110,000  97,000  200,000  237,000 

Trade and other payables  54,824  51,471  12,731  5,349  67,555  56,820 

Other non-current liabilities  34,000  34,000  -  -  34,000  34,000 
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25. FAIR VALUE HIERARCHy

 As at December 31, 2015, the Group had the assets and liabilities that were measured at fair value using different 

levels of inputs as follows:

 Thousands Baht

	 Consolidated	and	separate	financial	statements

	 Level	1 Level	2 Level	3 Total

Financial	assets	measured	at	fair	value     

Investments in equity securities  7,295  -  -  7,295 

During the year, there was no transfers within the fair value hierarchy. 

26. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

Capital management

The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market 

confidence and to sustain future development of the business.  The Board monitors the return on capital, which 

the Group defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding non-controlling 

interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.

Accounting policies 

The detail of significant accounting policies and methods used, classification of financial assets and financial liabilities 

including valuation, basis of recognition of income and expenses are disclosed in Note 3.

Financial risk management policies  

The Group is exposed to the fluctuations in interest rate and foreign exchange rates in the market and the risks from 

default on the agreement by counterparties. The Group had the risk management polices as follows:

Interest rate risk

Interest rate risk is the fluctuation of the market interest rate in the future which will affect the Group’s operation and 

cash flows. The Group has the interest rate risk from cash and deposits at bank and loans because the interest rate of 

financial assets and financial liabilities fluctuated based on the market rate. In addition, the Group has not engaged in any 

hedging contracts.
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Fair value

Most of the financial assets are cash and cash equivalents, trade and other receivables, loans to related parties and 

restricted deposits at financial institutions which are short-term credit. Most of the financial liabilities are short-term 

loans, trade and other payables with its interest rates close to the market rate. The carrying amount of the financial 

assets and financial liabilities are not significantly different from their fair value.

27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD 

The Board of Directors’ meeting held on February 26, 2016, passed resolutions as follows

a) Decrease of the Company’s registered capital from Baht 2,230,000,000 to Baht 1,092,000,000 by cancelling 

the unissued share capital of 1,138,000,000 shares at par value of Baht 1 each.

b) Increase of the Company’s registered share capital from Baht 1,092,000,000 to Baht 1,190,000,000 by issuing 

98,000,000 new ordinary shares with par value of Baht 1 each to reserve for the exercise of the warrants No.1 

(GENCO-W1).

28. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements have been approved for issue by the Company’s Board of Directors on February 26, 

2016. 



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (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

http://www.sec.or.th/
http://www.genco.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.genco.co.th/
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