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แสนโศกเศร้าน้ำ�ตารินถิ่นไทยแล้ว

ภูมินทร์แก้วสวรรคตจรดสมัย
พระเสโททรงงานหนักอยู่กลางใจ
สวรรคาลัยทรงสถิตนิจนิรันดร์
พระราชดำ�ริพระองค์ทรงสอนไว้
พนมไหว้ปฏิบัติด้วยสร้างสรรค์
ให้รู้รัก สามัคคี ดีต่อกัน
จำ�ยึดมั่นคำ�พ่อก่อทางไทย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
สมยศ แสงสุวรรณ : ร้อยกรอง

เจนโก้ จริงใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม...

WE CARE

about the environment
ปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของ
GENCO คือ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
GENCO’S BUSINESS PHILOSOPHY
IS TO MAKE ENVIRONMENTAL
CONSERVATION SUSTAINABLE

ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”
ประกอบกิจกรรม : ฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตรายประจ�ำปีงบประมาณ 2556
Being awarded “GOLDEN MEDAL” for Industrial Waste Management
Factory Standard in the business of : Secure Landfill For Fiscal Year 2013

ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”
ประกอบกิจกรรม : ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
Being awarded “GOLDEN MEDAL” for Industrial Waste Management
Factory Standard in the business of : Central Waste Treatment For Fiscal Year 2013

ได้รับรางวัลบริษัทบริหารจัดการบ�ำบัดกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ�ำปี 2557
Being awarded “2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards”
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GENCO
ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อด�ำเนินธุรกิจหลักทางด้าน
การจัดการกากของเสียจากการผลิตของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล อันจะน�ำมาซึ่งการป้องกันปัญหามลภาวะ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ จึงมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม 283.1 ล้านบาท
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจรอง 95.4 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ
10.9 ล้านบาท คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 6.5 แต่เนือ่ งจากในปี
2559 บริษทั ฯ มีการตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย์เผือ่ ขาย 9.7 ล้านบาท
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของต้ น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 15.7 ล้ า นบาท
รวมถึงต้นทุนทางการเงิน 13.1 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�ำหรับ
งบการเงินรวม 23.8 ล้านบาท
แม้วันนี้บริษัทฯ จะมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจและมุง่ มัน่ พัฒนาการด�ำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
และมีคุณภาพ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายช่องทางธุรกิจของทั้งบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการหลักของบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยมีแรง
สนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลัง
ผลักดันที่ส�ำคัญให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง
ในเชิงธุรกิจได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต
ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้ให้การสนับสนุน
บริษทั ฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าจะยังคงได้รับความปรารถนาดีเช่นนี้สืบไป
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

The General Environmental Conservation Public Company Limited (GENCO) was established under a coalition of public
and private sectors to provide industrial waste treatment and disposal service in compliance with theory and international
standards. Our objective is to prevent and reduce pollution problem that may affect public health and the environment.
Therefore, our operations are important to sustainable development of the industry.
In 2016, the Company reported revenue of 283.1 million baht from industrial waste management and income of 95.4 million
baht from sales of real estate, which is secondary business, and other income of 10.9 million baht. The total revenue
increased 6.5 percent from last year. However, in 2016, the Company has set up loss reserves of 9.7 million baht for
impairment of securities available for sale and impairment of real estate development cost of 15.7 million baht and financial
costs of 13.1 million baht. As a result, the Company posted net loss of 23.8 million baht in consolidated financial statements.
Although, presently, the Company has meet targeted performance, the Board of Directors and management are willing and
commit to operate the business to achieve sustainable growth with quality and seek new opportunities to expand business
of the Company and affiliates. With support of our shareholders, customers, partners and related organizations, which will
be an important driving force for the Company to conduct business operations amid intense competition with stability and
strive to become sustainable organization in the future.
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 and trusts in our Company.
We hope that we will continue to receive this goodwill further.

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประธานกรรมการ
Dr. Somchai Harnhirun
The Chairman of the Board
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วิสัยทัศน์

VISION
เป็นองค์กรชั้นนำ�ในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Vision is a leading organization in the administration and the management
of industrial waste for environment conservation.

พันธกิจ

MISSION
รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้นำ�ของการบำ�บัดและกำ�จัดกากอุตสาหกรรม
รักษามาตรฐานในการบำ�บัดและกำ�จัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่กำ�กับ
มุ่งเน้นการเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าในอนาคต
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม
	Environmental administration and management to have efficiency.
	Using leading technology system.
Keeping standard in the treatment and disposal of industrial waste.
	Operation to be in line with the law and regulations of the supervising agency.
Promotion and support of the public charity activities of the communities
and society.
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คณะกรรมการ
Board of Directors
การศึกษา

ดร. สมชาย หาญหิรัญ
ประธานกรรมการ

Dr. Somchai Harnhirun
Chairman

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) Concordia University
ประเทศแคนาดา
ปริญญาโท Master of Art (Economics) Queen’s University
ประเทศแคนาดา
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCOT) ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ปี 2552
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ปี 2549
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 79/2009

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.แปซิฟิกไพพ์

ประสบการณ์ท�ำงาน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้น�ำการเมือง รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
รองประธานกรรมการ

Mr. Mongkol Pruekwatana
Vice Chairman
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีน�้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Education
Doctor of Philosophy of Economics,
Concordia University, Canada
Master of Art (Economics), Queen’s University, Canada
Master of Economics Development, National Institute
of Development Administration (NIDA)
Bachelor of Economics, Thammasat University
Certificate, Thammasat Leadership Program (TLP 4),
Thammasat University Alumni Relations Office
Certificate, Top Executive Program in Commerce and
Trade (TEPCOT), Commerce Academy
National Defence College Diploma
Certificate, Civil Service Executive Development
Program, Office of the Civil Service Commission
Certificate, Director Accreditation Program 79/2009,
Thai Institute of Directors

Current Position

Chairman, General Environmental Conservation Plc.
Permanent Secretary, Ministry of Industry
Independent Director, Member of the Audit Committee
and Chairman of the Remuneration Nomination and
Corporate Committee, Pacific Pipe Plc.

Working Experience

Director-General, Department of Industrial Promotion,
Ministry of Industry
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry
Director-General, The Office of Industrial Economics,
Ministry of Industry
Inspector General, Ministry of Industry

Education
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Certificate, Public Administration and Public Law
Program (Class 12), King Prajadhipok’s Institute
Certificate, Political Leadership Program (Class 1),
Navamindradhiraj University

Current Position

Vice Chairman, General Environmental Conservation Plc.
Director-General, Department of Industrial Works,
Ministry of Industry

Working Experience

Inspector General, Ministry of Industry
Deputy Director-General, Department of Industrial
Works
Director, Water Technology and Industrial Pollution
Management Bureau, Department of Industrial Works
Director, Hazardous Substances Control Bureau,
Department of Industrial Works

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการ บมจ.กรุงเทพโสภณ
ประธานกรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

นายอังคณี วรทรัพย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

Mr. Angkhani Vorasaph

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

ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จ�ำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ประจ�ำกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จ�ำกัด
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ประจ�ำทบวงมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์
(เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13)

การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กองทัพอากาศ)
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101/2008
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 22/2008

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

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)

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

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Current Position

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
รองเจ้ากรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ

Working Experience

ประสบการณ์ท�ำงาน

พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์

Education

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

Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
Independent Director,
Member of the Audit Committee and
Member 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�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ท�ำงาน

นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
ที่ปรึกษาส�ำนักงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณ

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

Ms. Nawarat Anomasiri

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

การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1 ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(หรือ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
กรรมการอิสระ

Ms. Thanan Pitakwong
Independent Director

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รองผู้ว่าการ (สายงานบริหาร)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนา)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานบริหาร)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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Education
Master of Science (Information Technology)
King Mongkut’s Institute of Technology Lad Krabang
Bachelor of Arts (Language and Literature)
Thammasat University
Certificate, Public Economic Management Program for
Executives Class 8, King Prajadhipok’s Institute
Certificate, E-Government Executive Program Class 1,
The Office of Electronic Government (ITD)
Certificate, Good Governance for Sustainable
Development Program for Executives Class 2,
Office of the Public Sector Development Commission
(OPDC)

Current Position

Independent Director,
General Environmental Conservation Plc.
Deputy Governor (Administration),
The Industrial Estate Authority of Thailand

Working Experience

Assistant Governor (Operation 2),
The Industrial Estate Authority of Thailand
Specialist (Development),
The Industrial Estate Authority of Thailand
Assistant Governor (Administration),
The Industrial Estate Authority of Thailand

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การศึกษา
ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Certificate of City Planning, Dominican College,
San Francisco, USA.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

นายอัศวิน วิภูศิริ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Mr. Asawin Wipoosiri

Director and
Chairman of the Executive Committee

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนสาธรคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จ�ำกัด
ทีป่ รึกษา บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
นายกสมาคมบ้านจัดสรร

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
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
กรรมการอิสระ

Ms. Chanitnan Kultanan
Independent Director

กรรมการอิสระ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์และนักวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

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

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.
Director, Genco Renewable Co., Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co., Ltd.

Working Experience

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

Education
Master of Engineering (Production Engineering),
Technical University of Berlin, Germany
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering),
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT),
Thammasat University
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.
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การศึกษา
ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร อุตสาหกรรมศึกษา (IEM) TUP.
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานอุตสาหกรรม, USA.
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, USA.
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้าฯ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 40/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 7/2004

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ดร. สมยศ แสงสุวรรณ

กรรมการและกรรมการบริหาร

Dr. Somyot Sangsuwan

Director and Member of the Executive
Committee

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เลขานุการบริษัท
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ก�ำแพงเพชร กรีนเอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ที่ปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
บริษัท ไอสมาร์ท พลัส จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ริสัน คอนเซาร์แทนท์ จ�ำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สินสาธร บิลดิง้ แมนเนจเม้นส์ จ�ำกัด
เลขาธิการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาโท MBA, Sasin Business School
Chulalongkorn University
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
University of Western Australia
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

กรรมการและกรรมการบริหาร

Mr. Itthirit Wipoosiri

Director and
Member of the Executive Committee

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รักษาการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ�ำบัดกากของเสีย และ
รักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
กรรมการ บมจ.ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Education
Doctor of Industrial Education Management, TUP.
Master of Business Administration
(Industrial Management), USA.
Master of Art, USA.
Bachelor of Business Administration, USA.
Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, Thailand
Certificate, Public Administration and Public Law
Program (Class 1), King Prajadhipok’s Institute
Certificate, Director Certification Program 40/2004,
Thai Institute of Directors
Certificate, Director Accreditation Program 7/2004,
Thai Institute of Directors

Current Position

Director and Executive Committee,
General Environmental Conservation Plc.
Company Secretary,
General Environmental Conservation Plc.
Director, Asia Patana Land Co., Ltd.
Director, Genco Renewable Co., Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co., Ltd.

Working Experience

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

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
Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.
Acting Real Estate Business Division Manager,
Finance & Risk Management Division Manager,
Industrial Waste Treatment Business Division
Manager and Strategy and Business Development
Division Manager,
General Environmental Conservation Plc.
Director and Managing Director,
Asia Patana Land Co., Ltd.
Director, Genco Renewable Co., Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co., Ltd.
Director, Pattra House & Property Plc.

Working Experience

Deputy Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.

I 14 I

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้างองค์กร
Organization Structure
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
DIRECTORS CONSULTANT

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

เลขานุการบริษัท
COMPANY SECRETARY

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Nomination &
Remuneration committee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT DEPT.

กรรมการผู้จัดการ
MANAGING DIRECTOR
รองกรรมการผู้จัดการ
DEPUTY MANAGING DIRECTOR

สายงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
REAL ESTATE
BUSINESS DIVISION

ฝ่ายพัฒนาโครงการ
Project
Development
Dept.
ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
Project Support
Dept.
ฝ่ายบริหารการขาย
Sales
Management
Dept.
ฝ่ายการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Marketing &
Product
Development
Dept.

สายงานธุรกิจบ�ำบัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL WASTE
TREATMENT
BUSINESS DIVISION

สายงานการเงิน
และบริหารความเสี่ยง
FINANCE &
RISK MANAGEMENT
DIVISION

สายงานการจัดการ
องค์กรกลาง
CORPORATE
ADMINISTRATION
DIVISION

สายงานแผนงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ
STRATEGY & BUSINESS
DEVELOPMENT
DIVISION

ศูนย์บ�ำบัดกากแสมด�ำ
และราชบุรี
Samaedam &
Ratchaburi
Plants

ฝ่ายบัญชี
Accounting Dept.

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Human Resource
Dept.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
New Business
Development
Dept.

ฝ่ายการเงิน
Finance Dept.

ศูนย์บ�ำบัดกาก
มาบตาพุด
Maptaphut Plant

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management
Dept.

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
Human Resource
Development
Dept.

ฝ่ายบริหารการขาย
Sales
Management
Dept.

ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์
Stock exchange
of thailand DEPT.

ฝ่ายธุรการทั่วไป
Administrative
Dept.

ฝ่ายการตลาด และ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
Marketing &
Customer
Relationship
Management
Dept.

ฝ่ายกฎหมาย
Legal Dept.
ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
Procurement
Dept.

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information
Technology Dept.
ฝ่ายวิเคราะห์และ
วางแผนกลยุทธ์
Strategic
Planning &
Analysis Dept.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Corporate
Communication
Dept.

สายงาน
ธุรกิจพลังงานทางเลือก
alternative energy
BUSINESS DIVISION

ฝ่ายเชื้อเพลิงขยะ
Refuse Derived
Fuel Department
ฝ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากขยะ
Energy From
Waste Department
ฝ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์
Energy From
Solar Cell
Department
ฝ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากลม
Energy From Wind
Department

ฝ่ายก�ำกับดูแล
บริษัทย่อย
Subsidiary
Supervision Dept.

I 15 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

คณะผู้บริหาร
Management Team
การศึกษา
ปริญญาโท การบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Certificate of City Planning, Dominican College,
San Francisco, USA.
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2005

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

นายอัศวิน วิภูศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Asawin Wipoosiri
CEO

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงาน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนสาธรคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ล จ�ำกัด
ทีป่ รึกษา บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้
นายกสมาคมบ้านจัดสรร
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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.
Director, Genco Renewable Co., Ltd.
Director, Genco Clean Energy 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

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การศึกษา
ปริญญาโท MBA, Sasin Business School
Chulalongkorn University
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
University of Western Australia
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 109/2014

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Itthirit Wipoosiri
Managing Director

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รักษาการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ�ำบัดกากของเสีย และ
รักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
กรรมการ บมจ.ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้

ประสบการณ์ท�ำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ
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
Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.
Acting Real Estate Business Division Manager,
Finance & Risk Management Division Manager,
Industrial Waste Treatment Business Division
Manager and Strategy and Business Development
Division Manager,
General Environmental Conservation Plc.
Director and Managing Director,
Asia Patana Land Co., Ltd.
Director, Genco Renewable Co., Ltd.
Director, Genco Clean Energy Co., Ltd.
Director, Pattra House & Property Plc.

Working Experience

Deputy Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.

การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
(เทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน
(ประเทศไทย)
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท�ำงาน ระดับบริหาร

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ

Ms. Panya Polpipat

Deputy Managing Director

ประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการฝ่ายขาย พื้นที่ 1
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด พื้นที่ 1
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Education
Master of Science (Chemical Technology),
Chulalongkorn University
Bachelor of Science in Chemical Engineering
(Fuel Technology), Chulalongkorn University
Certificate, Occupational Safety, Health and
Environment Committee Training Program,
Safety and Health at Work Promotion Associate
(Thailand)
Certificate, Safety Officer in Management Level

Current Position

Deputy Managing Director,
General Environmental Conservation Plc.

Working Experience

Sales Management Manager,
General Environmental Conservation Plc.
Sales Manager (Area I),
General Environmental Conservation Plc.
Acting Marketing Manager (Area I),
General Environmental Conservation Plc.
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ข้อมูลทั่วไปบริษัท
Company Information
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา

โฮมเพจ
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2559
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
GENCO
ให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
0107540000111
ทุนจดทะเบียน 1,190,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,041,095,591 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-0900-99 โทรสาร 0-2502-0999
ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�ำ
เลขที่ 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด�ำ แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2452-8310-24, 0-2452-8333 โทรสาร 0-2415-3817
ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-687005-6, 038-687154-6 โทรสาร 038-687157
ส�ำนักงานภาคเหนือ
เลขที่ 60/14 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต�ำบลบ้านกลาง
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ 053-582898 โทรสาร 053-582897
http://www.genco.co.th

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
เลขที่ 152 ชั้น 12 เอ ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2634-5398 โทรสาร 0-2634-5399

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY’S NAME
INITIAL
TYPE OF MAJOR BUSINESS
REGISTRATION NO.
REGISTERED CAPITAL

HEAD OFFICE
BRANCH

BRANCH

BRANCH

HOME PAGE
REFERED PERSONS
SHARE REGISTRAR

AUDITOR FOR 2016

General Environmental Conservation Public Company Limited
GENCO
Industrial Waste Treatment and Disposal Service
0107540000111
Registered capital of 1,190,000,000 Baht
(As of December 30, 2016)
Paid up capital of 1,041,095,591 Baht
Par value 1 Baht per share
447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Telephone : 0-2502-0900-99 Facsimile : 0-2502-0999
Samaedum Waste Treatment Facility
68/39 Moo 3, Samaedum Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0-2452-8310-24, 0-2452-8333 Facsimile : 0-2415-3817
Map Ta Phut Waste Treatment Facility
5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150
Telephone : 038-687005-6, 038-687154-6 Facsimile : 038-687157
Northern Region Office
60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road,
Banklang, Muang Lumphun, Lumphun 51000
Telephone : 053-582898 Facsimile : 053-582897
htttp://www.genco.co.th

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
Mr. Boonlert Kaewphanpurk,
the Certified Public Accountant No.4165
BPR Audit and Advisory Co., Ltd. 		
152, 12th Floor, Suite 08, Chartered Square Building,
North-Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : 0-2634-5398 Facsimile : 0-2634-5399
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Significant Financial Data
2559/2016 2558/2015 2557/2014
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการขาย-ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

679,006 1,001,766 898,087
1,651,392 1,583,010 1,464,573
298,047 278,165 293,923
396,606 316,512 329,355
1,254,785 1,266,499 1,135,218

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

283,136
95,373

264,470
95,262

251,034
171,645

389,385
185,150
61,086

365,661
174,763
71,098

431,048
167,205
126,127

162,197
(23,821)
(0.023)

121,642
672
0.001

134,654
92
0.0001

(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)
FINANCIAL STATUS
Total Current Assets
Total Assets
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholder’s Equity
PERFORMANCE
Revenues from Service
Revenues from Sales-Real
Estate- Development Business
Total Revenues
Cost of Services
Cost of Sales-Real
Estate - Development Business
Administrative and Other Expenses
Net Profit (Loss)
Basic Earnings (Loss) per Share (Baht)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
Significant Financial Ratio
หน่วย/Unit 2559/2016
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า/Times
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่า/Times
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน
เท่า/Times
อัตราก�ำไรขั้นต้น
%
EBIT Margin
%
อัตราก�ำไรสุทธิ
%
อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
%
หนี้สินรวม
%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
%
รายได้รวม
%
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2558/2015

2557/2014

2.28
(1.89)
(0.37)
0.32
0.24
34.95
(1.53)
(6.12)

3.60
0.06
0.62
0.25
0.24
31.65
2.57
0.18

3.06
0.01
0.82
0.29
0.33
30.60
2.51
0.02

4.31
25.23
(0.92)
(6.49)

8.08
(3.89)
11.56
(15.16)

3.00
2.54
0.47
(0.05)

FINANCIAL RATIO
Current Ratio
ROE
ROA
D/E
Total Asset Turnover
Gross Profit Margin
EBIT Margin
Net Profit Margin
GROWTH RATIO
Total Assets
Total Liabilities
Shareholder’s Equity
Total Revenues

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

สรุปข้อมูลทางการเงิน ปี 2557-2559
SUMMARY OF FINANCIAL STATUS FOR THE YEAR 2014-2016
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

1,254,785

1,135,218

1,266,499

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity

396,606

316,512

1,651,392

1,583,010

1,464,573

1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

329,355

หนี้สินรวม
Total Liabilities

สินทรัพย์รวม
Total Assets

2014 2015 2016

สรุปผลการด�ำเนินงาน ปี 2557-2559
SUMMARY OF PERFORMANCE FOR THE YEAR 2014-2016
(หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht)

รายได้ค่าบริการ
Revenues from Services

รายได้รวม
Total Revenues

กำ�ไรสุทธิ
Net Profit (Loss)

500,000
400,000
300,000
(23,821)

672

92
92

389,385

365,661

431,048

283,136

0

264,470

100,000

251,034

200,000

-100,000

I 21 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policies and Overview of Business Operation
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นน�ำในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ
รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้น�ำของการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
รักษามาตรฐานในการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการทีก่ ำ� กับดูแล
มุ่งเน้นการเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าในอนาคต
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้านการให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากของเสียอย่างครบวงจร ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึง
ได้น�ำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทั้งระบบมาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สามารถแข่งขันได้ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม
กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สามารถลดและควบคุมต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ เป็นผู้น�ำในการให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากของเสีย ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ด�ำเนินการใดๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และจะเป็นแบบอย่างของธุรกิจที่ท�ำเพื่อสังคมและประเทศชาติ
บริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เจริญเติบโต เนื่องด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานทางด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ มุ่งสร้างรายได้และมีผลก�ำไรในระดับที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค�ำนึงถึงสวัสดิการที่ดีและความพึงพอใจของลูกจ้าง
ด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
1) ธุรกิจการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
จากการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเพิ่มจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
อันเนื่องจากของเสียและสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการจัดตัง้ ศูนย์กำ� จัดกากของเสียขนาดใหญ่เพือ่ รองรับและก�ำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงประกาศเชิญชวน
ให้เอกชนยืน่ ข้อเสนอโครงการจัดตัง้ ศูนย์กำ� จัดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยให้รฐั เข้าร่วมถือหุน้ บางส่วนเพือ่ ก�ำกับดูแลและสร้างความเชือ่ มัน่
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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บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จ�ำกัด จึงถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินโครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
ดังกล่าวโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หนึ่งดิน จ�ำกัด) ได้ลงนาม
ในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยบริษัทฯ
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่านมาดังนี้
ปี 2539 		 เดือนเมษายน บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มีกำ� หนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2539 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569
		 เดือนตุลาคม บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาเช่าและให้ใช้สทิ ธิในการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�ำ และศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีก�ำหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
ปี 2540		 เดือนพฤษภาคม ได้เริม่ เปิดด�ำเนินการศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
		 เดือนสิงหาคม บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาเข้าร่วม
ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องด�ำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดภายใน 3 ปี นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา รวมทัง้ ให้ดำ� เนินการน�ำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเร็ว
ปี 2543		 เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้น�ำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ปี 2544		 เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินส่วนขยาย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มีก�ำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2544 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2574 เดือนกันยายน
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ โดยลดมูลค่าหุน้ จาก 10 บาท เป็น 1 บาท โดยมีทนุ จดทะเบียน 700 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ปี 2545		 เดือนมกราคม บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการรับซือ้ หุน้ คืนจ�ำนวน 70 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 112 ล้านบาท
โดยหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ถือจะไม่นบั เป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการ
รับเงินปันผล
ปี 2546		 เดือนกันยายน บริษทั ฯ ได้ทำ� การขายหุน้ สามัญเดิมที่ได้จากการซือ้ คืนโดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัว่ ไป จ�ำนวน 70 ล้านหุน้
ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท
		 เดือนพฤศจิกายน บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ จากเดิม 700 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน
500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
ปี 2547		 เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ ในการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัด
กากอุตสาหกรรมแสมด�ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ตกลงให้บริษัทฯ สามารถเข้าด�ำเนินการและใช้สิทธิในศูนย์แสมด�ำส่วนขยายได้ มีกำ� หนด
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
ปี 2549 เดือนกันยายน บริษทั ฯ ได้ลงนามต่ออายุสญั ญาเช่าและให้ใช้สทิ ธิในการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�ำ
และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ปี 2557		 เดือนพฤษภาคม บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ จากเดิม 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,080 ล้านบาท
โดยออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 180 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 1
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
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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.
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ปี 2558		 เดือนมีนาคม บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ จากเดิม 1,080 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,230 ล้านบาท
โดยออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 1,150 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุน้ ละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน
2,300 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
ปี 2559		 เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 2,230 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
1,092 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจ�ำหน่ายให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด จ�ำนวน 1,138 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1 บาท จากนัน้ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ จาก 1,092 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,190 ล้านบาท โดยออกหุน้
สามัญใหม่จำ� นวน 98 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการปรับสิทธิของผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
		 เดือนกันยายน บริษทั ฯ ได้ลงนามต่ออายุสญั ญาเช่าและให้ใช้สทิ ธิในการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�ำ
และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2548 เดือนเมษายน บริษทั ฯ ได้เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้บริษทั ฯ ด�ำเนิน
ธุรกิจในด้านซือ้ ขาย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเริม่ ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 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 และโครงการอาคารพาณิชย์
ร่วมสมัย ซี-สเปซ สามโคก ตั้งอยู่ในเขตสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม
14.41%

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.44%

เอกชน
84.15%

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
99.99%
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บริษัท อินดัสเทรียล
เวสต์เมเนจแมนท์ (เอเชีย) จ�ำกัด
99.99%

บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
99.99%

บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
99.99%

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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).
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 (PP).
Year 2016 On May, the Company decreased its registered capital from 2,230 million Baht to 1,092 million Baht by
cancelling unissued ordinary shares in total of 1,138 million shares with par value of 1 Baht per share to PP
Afterwards, its registered capital increased from 1,092 million Baht to 1,190 million Baht by issuing 98 million
new ordinary shares with par value of 1 Baht per share in order to support the adjustment of right exercise of
warrant holders No.1.
			 On September, the Company signed to renew the leasing and licensing agreement for operations of Samae Dum
Industrial Waste Disposal Center and Research & Development Centre for Environmental Preservation, Ratchaburi,
with Department of Industrial Works for a period of 10 years from October 1, 2016 to September 30, 2026.

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, 2016.
MINISTRY OF INDUSTRY
14.41%

INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
1.44%

PRIVATE SECTOR
84.15%

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ASIA PATANA LAND CO., LTD.
99.99%

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

Genco Renewable Co., Ltd.
99.99%

Genco Clean Energy
Co., Ltd.
99.99%

I 27 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

		

บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-2502-0900-99 โทรสาร : 0-2502-0999
ทุนจดทะเบียน 430 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 430 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท

ชือ่ บริษทั
ประเภทธุรกิจ
		
		

บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
ให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
เลขที่ 133/440 หมู่ 2 ต�ำบลพิมลราช อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท

ชือ่ บริษทั
ประเภทธุรกิจ
		
		

บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 14 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท

ชือ่ บริษทั
ประเภทธุรกิจ
		
		

บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 14 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท

ชือ่ บริษทั
ประเภทธุรกิจ
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SUBSIDIARY COMPANIES
NAME				
TYPE OF BUSINESS
					
					
					
					

Asia Patana Land Co., Ltd.
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
TYPE OF BUSINESS
					
					
					

Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Industrial waste treatment and disposal service
133/440 Moo 2, Pimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi 11110
Registered capital of 200 million baht, Paid up capital of 200 million baht,
Par value 10 Baht per share

NAME				
TYPE OF BUSINESS
					
					
					

Genco Renewable Co., Ltd.
Develop and operate renewable energy power plant business
447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Registered capital of 50 million baht, Paid up capital of 14 million baht,
Par value 10 Baht per share

NAME				
TYPE OF BUSINESS
					
					
					

Genco Clean Energy Co., Ltd.
Develop and operate renewable energy power plant business
447 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Registered capital of 50 million baht, Paid up capital of 14 million baht,
Par value 10 Baht per share
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โครงสร้างรายได้
Income Structure
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 มีรายละเอียดดังนี้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการ % การถือหุ้น ปี 2559
โดย ของบริษัทฯ รายได้

รายได้ค่าบริการจากธุรกิจบ�ำบัดและก�ำจัด GENCO
กากอุตสาหกรรม
รายได้จากการขายในธุรกิอสังหาริมทรัพย์ GENCO
AP
รายได้อื่นๆ
GENCO
AP
IWMA
รวม

%

283,136 72.7
99.99
99.99
99.99

72,118
23,255
9,265
1,555
55
389,384

(หน่วย: พันบาท)

ปี 2558
รายได้

%

ปี 2557
รายได้

%

264,470 72.3 251,034 58.2

18.5 78,574
6.0
16,688
2.4
5,282
0.4
591
56
100.0 365,661

21.5 145,496 33.7
4.6 26,149 6.1
1.4
7,601 1.8
0.2
708 0.2
60 100.0 431,048 100.0

จ�ำแนกประเภทของรายได้ตามกลุ่มธุรกิจในปี 2559
(หน่วย: พันบาท)

รายได้ค่าบริการจาก
ธุรกิจบ�ำบัดและก�ำจัด
กากอุตสาหกรรม
283,136
(72.71%)

รายได้จากการขาย
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
95,373
(24.50%)

รายได้อื่น
10,875
(2.79%)
หมายเหตุ GENCO หมายถึง บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
AP
หมายถึง บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
IWMA หมายถึง บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
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INCOME STRUCTURE FROM THE OPERATION OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES FOR THE YEARS 2014 - 2016
AS FOLLOWS :
(Unit : Thousand Baht)
PRODUCT LINE/
TYPE OF BUSINESS

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

% OF SHARES
OPERATED HELD BY THE 2016
BY
COMPANY INCOME

GENCO
GENCO
AP
GENCO
AP
IWMA

%

283,136 72.7
99.99
99.99
99.99

72,118
23,255
9,265
1,555
55
389,384

2015
INCOME

%

2014
INCOME

%

264,470 72.3 251,034 58.2

18.5 78,574
6.0
16,688
2.4
5,282
0.4
591
56
100.0 365,661

21.5 145,496 33.7
4.6 26,149 6.1
1.4
7,601 1.8
0.2
708 0.2
60 100.0 431,048 100.0

CLASSIFIELD BY TYPE OF SERVICE INCOME FOR THE YEAR 2016
(Unit: Thousand Baht)
Revenue from
Service-Industrial
Waste Treatment Service
283,136
(72.71%)

Revenue from
Sales-Real Estate
Development Business
95,373
(24.50%)

Other Income
10,875
(2.79%)
Note : GENCO : General Environmental Conservation Public Company Limited
AP : Asia Patana Land Co., Ltd.
IWMA : Industrial Waste Management (Asia) Co.,Ltd.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ธุรกิจการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึง
การให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อน�ำไปบ�ำบัดหรือก�ำจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม ได้แก่
ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�ำ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี (“ศูนย์แสมด�ำ”) และ
ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศูนย์มาบตาพุด”) ลักษณะการให้บริการ มีดังนี้

1) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory Analysis) บริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียโดยเก็บ

2)

3)

4)

5)

จากตัวอย่างของเสียจากโรงงานลูกค้ามาท�ำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อหาคุณสมบัติและวิธีการบ�ำบัดและ
ก�ำจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายโดยวิเคราะห์ทั้งกายภาพและเคมี รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของ
หน่วยปฏิบตั กิ ารของศูนย์บำ� บัดและก�ำจัดกากของบริษทั ฯ เพือ่ จัดการบ�ำบัดและก�ำจัดอย่างถูกต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นการบ�ำบัดน�้ำเสียหรือกากตะกอนที่เป็นของเหลวที่
เกิดจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยน�ำเอาน�้ำเสียผ่านกระบวนการบ�ำบัดด้วยวิธี
เคมี-ฟิสิกส์และชีวภาพ จนกว่าจะได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�ำหนดไว้ ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการ
บ�ำบัดจะถูกน�ำไปปรับเสถียรและฝังกลบ
ระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เป็นการท�ำลายฤทธิก์ ากของเสียทีเ่ ป็นพิษ แล้วเปลีย่ นให้สารทีผ่ า่ นการ
ท�ำลายพิษแล้วกลายสภาพเป็นของแข็ง วัตถุประสงค์คอื ท�ำให้เกิดการยึดเกาะทางเคมีของสารพิษทีเ่ ป็นองค์ประกอบอยู่ในกากของเสีย
เพือ่ ยับยัง้ การแพร่กระจายไปสูส่ งิ่ แวดล้อม และยังเป็นการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ของเสียเพือ่ ท�ำให้งา่ ยต่อการจัดเก็บและ
ฝังกลบ โดยของเสียที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรแล้วจะถูกน�ำไปฝังกลบต่อไป
ระบบฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill System) ใช้ส�ำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
อันตรายและของเสียอันตรายทีผ่ า่ นกระบวนการปรับเสถียรและท�ำให้เป็นของแข็ง ในการก่อสร้างหลุมฝังกลบบริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยี
ที่ใช้ส�ำหรับการฝังกลบกากของเสียอันตราย โดยออกแบบให้เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยซึ่งสามารถป้องกันมิให้น�้ำและ
กากของเสียที่อยู่ในหลุมสามารถซึมออกไปสู่ภายนอกได้ หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยนี้จะแตกต่างกับหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
ทัว่ ไป พืน้ ของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยจะถูกบดอัดด้วยดินเหนียวจนกระทัง่ มีอตั ราการซึมผ่านของน�ำ้ เท่ากับ 1x10-7 ซม./วินาที
และปูด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่างๆ ถึงแปดชั้น ก่อนที่จะน�ำกากของเสียไปฝังกลบ และเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่แล้วจะท�ำการ
ปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ทบั ด้วยดินอีกชัน้ จากนัน้ จะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุมเพือ่
ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน นอกจากนัน้ ด้านบนของหลุมฝังกลบจะต้องมีทอ่ ระบายอากาศเพือ่ ระบายก๊าซทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ออกสู่ภายนอก ด้านข้างของหลุมฝังกลบจะมีบ่อสังเกตการณ์การรั่วไหลออกสู่ภายนอกสองด้าน โดยต้องท�ำการเก็บตัวอย่าง
น�้ำในบ่อสังเกตการณ์ทั้งสองบ่อมาตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนอย่างสม�่ำเสมอ โดยหลุมฝังกลบของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่
ระบบเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending System) เป็นการน�ำประโยชน์จากของเสียที่มีค่าความร้อนมาใช้ โดยน�ำไป
ผ่านระบบผสมกากเชื้อเพลิงเพื่อได้เชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถน�ำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่กระบวนการผลิตที่ต้องใช้
เชื้อเพลิงในการให้ความร้อนสูงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
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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

2)

3)

4)

5)

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.
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.
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.
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.
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) ระบบผลิตเชือ้ เพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย (Non-Hazardous Waste Refuse Derived Fuel
System) เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารโรงงาน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นการน�ำประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตรายมาใช้ โดยการ
คัดแยกและแปรรูป เพือ่ ให้ได้เชือ้ เพลิงขยะอุตสาหกรรมทีม่ คี ณุ สมบัตคิ า่ ความร้อนทีเ่ หมาะสมสามารถน�ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทน
ให้แก่โรงไฟฟ้าขยะและโรงปูนซีเมนต์ คาดว่าจะเริ่มเปิดด�ำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
7) ระบบการขนส่ง (Transportation) เป็นการให้บริการจัดเก็บและขนส่งกากของเสีย บริษัทฯ ใช้ยานพาหนะที่ได้รับการ
ออกแบบส�ำหรับการบรรทุกกากของเสียประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ยานพาหนะทุกคันจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดตามมาตรฐาน
การขนส่ง นอกจากนีพ้ นักงานขับรถทุกคนได้ผา่ นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และได้รบั ใบอนุญาตประเภท 4 จากกรมการขนส่ง
ทางบก มีระบบการควบคุมการขนส่งด้วยใบก�ำกับการขนส่ง (Manifest) ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบ GPS (Global Position System) รวมทัง้ การใช้เครือ่ งบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
การใช้รถ (Black Box) ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการเดินรถ เช่น ความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาที่ใช้เดินทางของคนขับรถ
เพื่อควบคุมให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ ศูนย์แสมด�ำ ตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้เช่า
และได้รับสิทธิในการด�ำเนินงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิศูนย์บริการก�ำจัด
กากอุตสาหกรรมแสมด�ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539
โดยปัจจุบนั ได้รบั การต่ออายุสญั ญาเช่าให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล�ำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ล�ำดับที่ 105 การคัดแยกหรือฝังกลบวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว และล�ำดับที่ 106 การน�ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
และศูนย์มาบตาพุดตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนทีด่ นิ แปลง R26 และ R27 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 62.5 ไร่ ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล�ำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และส่วนขยายบนทีด่ นิ แปลง S8-S10 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล�ำดับที่ 105 ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม
นอกจากธุรกิจหลักในด้านการให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมเพื่อขยายฐานรายได้ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วยโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก มีลักษณะโครงการดังนี้

1) อาคารพาณิชย์ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง ผูท้ ตี่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยบนท�ำเลค้าขายในเขตชานเมือง
ส�ำหรับโครงการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล โครงการบางบัวทองโฮมออฟฟิศ และโครงการ
ซี-สเปซ สามโคก
2) อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ที่ต้องการที่พักอาศัยแบบ
ทันสมัย เนือ้ ทีจ่ ำ� กัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุม้ ค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ส�ำหรับโครงการอาคารชุดทีด่ ำ� เนิน
การแล้ว ได้แก่ โครงการเดอะเพลนเนอรี่ (The Plenary) โครงการอาคารชุดพักอาศัย บี-ลีฟ (B-Live) และโครงการเมืองทอง
บางนา (เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บางส่วน)
ทั้งนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการระหว่างเตรียมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางในหน้า 36
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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 estimated to be launched in the 3rd quarter of the year 2017.
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. Starting from 1st October 1996 and
at present, it had been extended for an additional of 10 years, commencing from 1st October 2016 to 30th September 2026.
Samaedum Facility was granted with a category 101 factory license for general waste treatment; a category 105 license
for industrial waste landfill use and a category 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 37
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บริษัทย่อย
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถ
ให้บริการได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1) บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 430 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 430 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ
10 บาท บริษัทฯถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
2) บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบกิจการเขตประกอบ
การอุตสาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
3) บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล้ จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 14 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
4) บริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด จัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบกิจการด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 14 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

โครงการที่ด�ำเนินการอยู่ ในปัจจุบันและโครงการระหว่างเตรียมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ขนาดที่ดิน
โครงการ

1 โครงการเอเซีย
คอมเมอร์เชียล
2 โครงการเมืองทอง
บางนา

อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
อ�ำเภอบางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ

3 โครงการบางบัวทอง
โฮมออฟฟิต
4 โครงการ
เดอะเพลนเนอรี่
5 โครงการอาคาร
ชุดพักอาศัย
บี-ลีฟ (B-Live)
6 โครงการซี-สเปซ
สามโคก

อ�ำเภอบางบัวทอง 688
จังหวัดนนทบุรี
ตรว.
เขตคลองสาน
627 คอนโดมิเนียม
กรุงเทพมหานคร ตรว.
อ�ำเภอปากเกร็ด 299.8 คอนโดมิเนียม
จังหวัดนนทบุรี
ตรว.
อ�ำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

798
ตรว.
-

ลักษณะ
โครงการ

ำนวนหน่วย ความคืบหน้า จ�ำนวนหน่วย
ปี่ที่เริ่ม จ�ของโครงการ
อสร้าง ที่ขายโอนแล้ว
โครงการ (หลัง/ยูนิต) ในการก่
(ร้อยละ)
(หลัง/ยูนิต)

อาคารพาณิชย์ 2548

39

100%

28

คอนโดมิเนียม 2549
ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ
บางส่วน
อาคารพาณิชย์ 2550

186

100%

83

25

100%

24

2552

170

100%

130

2557

79

100%

58

2,266.32 อาคารพาณิชย์ 2557
ตรว.

38

100%

2*

หมายเหตุ * โครงการซี-สเปซ สามโคก เพิ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา
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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.
3) Genco Renewable Co., Ltd. was established with the objective of develop and operate renewable energy power
plant business with registered capital of 50 million baht and paid up capital of 14 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.
4) Genco Clean Energy Co., Ltd. was established with the objective of develop and operate renewable energy power
plant business with registered capital of 50 million baht and paid up capital of 14 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, 2016)
of units
Project No. Of Unit Progress in Number
sold
and
Project
Project
No. Name of Project Project Location Land Size Characteristic Starts in of the Project Construction Transferred
Year (House/Unit)
(%)
(House/Unit)

1 Asia Commercial Pak Kret,
798
Project
Nonthaburi
sq. yd.
province
2 Mueng Thong
Bangpli, Samut
Bangna Project Prakarn
province
3 Bang Bua Thong
Home Office

Commercial
Building

2005

39

100%

28

Condominium 2006
The Company
has part of
the proprietor
688 Commercial 2007
sq. yd. Building

186

100%

83

25

100%

24

170

100%

130

79

100%

58

38

100%

2*

Bang Bua
Thong,
Nonthaburi
province
4 The Plenary
Klong Sarn,
627 Condominium 2009
Project
Bangkok
sq. yd.
province
5 B-Live Residential Pak Kret,
299.8 Condominium 2014
Condominium
Nonthaburi
sq. yd.
Project
province
6 C-Space
Sam Khok,
2,266.32 Commercial 2014
Sam Khok Project Pathum Thani sq. yd. Building
province

Remarks * C-Space Samkok Project has just 100% completed in September, 2016.
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การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2560
Industrial Analysis and Trends for the Year 2017
ปัญหาด้านการก�ำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงและเพิ่มมากขึ้นทุกปี น�ำมาซึ่งการจัดท�ำแผนการจัดการ
กากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 - 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการก�ำกับดูแล
กากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ก่อก�ำเนิดของเสีย
(Waste Generator) ผู้ขนส่งของเสีย (Waste Transporter) ผู้บ�ำบัด/ก�ำจัด/รีไซเคิลของเสีย (Waste Processor) รวมทั้งผู้ก�ำกับดูแล
ของเสีย (Waste Regulator) เพื่อให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส�ำหรับปริมาณกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ท�ำการประเมินปริมาณกากอุตสาหกรรม
โดยใช้ “ปริมาณกากอันตรายและกากไม่อันตรายที่โรงงานแต่ละประเภทมีการแจ้งขนส่งออกไปก�ำจัดทั้งหมด ในปี 2557 เทียบกับ
จ�ำนวนแรงม้ารวมของโรงงานแต่ละประเภท” จากการค�ำนวณพบว่า ประเทศไทยควรมีกากอันตรายปีละ 3.4 ล้านตัน และมีกาก
ไม่อันตรายปีละ 50.3 ล้านตัน
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่โรงงานได้ขออนุญาตน�ำไปก�ำจัดในระบบถูกต้องจริงในปี 2559 พบว่ามีปริมาณ
กากอันตราย จ�ำนวน 2.6 ล้านตัน (หรือร้อยละ 76 ของตัวเลขจากการประเมิน) และกากไม่อนั ตราย จ�ำนวน 36.1 ล้านตัน (หรือร้อยละ 72
ของตัวเลขจากการประเมิน)
อย่างไรก็ดี ปริมาณกากที่แจ้งขออนุญาตน�ำไปก�ำจัดในระบบถูกต้องในปี 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 38.7 ล้านตัน เทียบกับปี 2558
ที่มียอดรวม 37.5 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งเป็นแนว
โน้มที่ดี ว่าแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม สามารถดึงกากเข้าสู่ระบบบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตารางที่ 1 ปริมาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมที่แจ้งขออนุญาตน�ำไปก�ำจัดในระบบถูกต้อง
หน่วย: ล้านตัน
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2558

กากอันตราย
2.6
2.7
กากไม่อันตราย
36.1
34.8
รวม
38.7
37.5
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส�ำหรับจ�ำนวนโรงงานที่แจ้งขออนุญาตขนย้ายกากของเสียไปก�ำจัดในปี 2559 มีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 2,885 โรงงาน หรือ
ร้อยละ 8.5 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จ�ำนวนโรงงานแจ้งขออนุญาตขนย้ายกากของเสียไปก�ำจัด
หน่วย: โรงงาน
กากอันตราย
20,345
18,862
กากไม่อันตราย
16,290
14,888
รวม
36,635
33,750
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจบ�ำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมส�ำหรับปี 2560 นั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเติบโต เนื่องจากภาครัฐ
ได้ให้ความส�ำคัญต่อสภาวะแวดล้อม และมีความจริงจังต่อการบังคับใช้กฎหมาย ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจบ�ำบัดกากอุตสาหกรรมของ
บริษัทฯ นั้นยังคงมุ่งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและพยายามเข้าไปแย่งส่วนครองตลาดที่มีอยู่จากคู่แข่งขัน ประกอบกับโครงการโรงงาน
ผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste Refuse Derived Fuel System หรือ RDF) ที่คาดว่าจะเริ่ม
เปิดด�ำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และโครงการหลุมฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อนั ตรายและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(Non-Hazardous Waste Landfill) ทีค่ าดว่าจะเริม่ เปิดด�ำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ทัง้ สองโครงการจะท�ำให้บริษทั ฯ
ขยายตลาดในแง่ของการรับกากอุตสาหกรรมที่ไม่อนั ตรายเพิม่ เข้ามา จึงคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งที่เป็น
อันตรายและไม่อันตรายเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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Issues on industrial waste disposal have been serious problems increasingly every year, leading to the preparation of
industrial waste management plan B.E.2558-2562 of the Ministry of Industry under the concept of changing paradigm of
integrated industrial waste supervision. This plan covers all major stakeholders, such as Waste Generator, Waste Transporter,
Waste Processor, and Waste Regulator, so that at least 90% of industrial waste is treated in the management system.
Regarding the amount of industrial waste, the Ministry of Industry represented by Department of Industrial Works assessed
such amount by using “comparison of the amount of hazardous waste and non-hazardous waste requested to transfer for
disposal of each factory in 2015 and the total horsepower of each factory”. According to the calculation, it was found that
Thailand should have hazardous waste of 3.4 million tons per year and non-hazardous waste of 50.3 million tons per year.
Compared to the amount of industrial waste that requested for permission to be properly disposed in the system in 2016,
it was found that there was hazardous waste of 2.6 million tons (or 76% of the estimating figure) and non-hazardous waste
of 36.1 million tons (or 72% of the estimating figure).
However, the total amount of industrial waste that requested for permission to be properly disposed in the system in 2016
was 38.7 million tons, increased by 1.2 million tons or 32%, compared to the total amount of 3.75 million tons in 2015.
It was the good trends representing that waste was brought into the management system concretely according to the
industrial waste management plan.
Table 1 Amount of Industrial Waste Requested to be Properly Disposed in the System
Unit: Million Ton
2016

2015

2016

2015

Hazardous Waste
2.6
2.7
Non-Hazardous Waste
36.1
34.8
Total
38.7
37.5
Source: Department of Industrial Works
The number of factory requesting for permission to transfer waste for disposal in 2016 increased by 2,885 factories or 8.5%,
compared to those in 2015 (as detailed in Table 2).
Table 2 Number of Factory Requesting for Permission to Transfer Waste for Disposal
Unit: Factory
Hazardous Waste
20,345
18,862
Non-Hazardous Waste
16,290
14,888
Total
36,635
33,750
Source: Department of Industrial Works
Industrial trends for industrial waste treatment businesses for the year 2016 was likely to grow since the government
focuses on importance on environmental condition and severity on law enforcement. Regarding the Company’s industrial
waste treatment business, it still aims to maintain existing customer base and attempt to seize market shares from
competitors. In addition, the project of Non-Hazardous Waste Refuse Derived Fuel System or RDF Plant estimated to be
operated in Q3, 2017 and the project of Non-Hazardous Waste Landfill estimated to be operated in Q4, 2017 will cause the
Company to expand its market in terms of receiving increased amount of non-hazardous waste. As a result, the Company
is expected to have more amount of hazardous and non-hazardous industrial waste requesting for the services than the
previous year.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิคและการด�ำเนินงานในธุรกิจบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม
1) ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจการให้บริการก�ำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับกากของเสียจากโรงงานของลูกค้าซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดกากของเสียไปจนถึงการก�ำจัดในขั้นตอนสุดท้าย
หากการด�ำเนินงานเกิดมีข้อบกพร่องอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากศูนย์แสมด�ำและ
ศูนย์มาบตาพุดตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ดังนั้น สังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์ทั้งสองแห่งอาจจะได้รับผลจากกระบวนการบ�ำบัด
ของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ ถูกร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือ บริษัทฯ ต้องหยุด
การให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
(1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) ยึดมั่นและปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด
(3) ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และระบบการบริหารคุณภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เห็นได้จากที่ศูนย์บริการก�ำจัด
กากของเสียของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 การรับรองมาตรฐานการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหารคุณภาพ
ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
(4) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล ติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว
(5) จัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
(6) บริษทั ฯ ได้ทำ� ความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ ที่ รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้าไปมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง
เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกลได้รู้จักบริษัทฯ และเข้าใจกระบวนการบ�ำบัดกากของเสียของบริษัทฯ
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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
ปัจจุบนั มีบริษทั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก�ำจัดกากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจากจุดแข็งของบริษทั ฯ แล้ว
ถือได้ว่าบริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังเช่น
(1) บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของโรงงานล�ำดับที่ 101, 105 และ
106 ซึ่งสามารถให้บริการด้านการก�ำจัดกากของเสียให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
(2) บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการพิจารณา
การส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
(3) บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริกา
(4) บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับถึงการให้บริการที่ได้มาตรฐานสูง
(5) บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
(6) บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
(7) ลูกค้าให้การยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจในเรื่องการก�ำจัดและบ�ำบัดกากของเสีย

2. ปัจจัยเสี่ยงจากการด�ำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมในการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร แต่ธุรกิจจัดสรรบ้านและ
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องติดตามภาวะตลาดบ้านจัดสรรและทิศทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับปานกลาง แต่ดว้ ยคุณภาพและการให้ความส�ำคัญด้านบริการเป็นพิเศษ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะท�ำให้การด�ำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโต
อย่างมั่นคงได้ต่อไป

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
ระบบการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั ยังเป็นระบบที่ใช้แรงงาน ในบางสถานการณ์จงึ เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึน้ โดยเฉพาะแรงงาน
ฝีมอื ดีทำ� ให้คา่ จ้างแรงงานและค่าจ้างเหมาก่อสร้างมีราคาเพิม่ ขึน้ กระทบถึงต้นทุนทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ แล้วยังมีปญั หาเรือ่ งการก่อสร้างล่าช้า
บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขโดยการใช้ผู้รับเหมาซึ่งมีแรงงานประจ�ำของตนเอง ประกอบกับโครงการของบริษัทฯ บางส่วนเป็นการจัดซื้อ
โครงสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาท�ำการปรับปรุง ซึ่งไม่ต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมากนัก
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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
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในอนาคตย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ
ได้ท�ำสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีสัญญาที่จะสามารถช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนด
ได้อีกด้วย

2) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท�ำไว้กับบริษัทฯ บริษัทฯ
มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และจ�ำกัดการอนุมัติวงเงินสินเชื่อมูลค่าสูงสุด
ของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเกิดจากการทีเ่ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง ซึง่ โดยปกติบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้มกี ารติดตาม
ดูความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพือ่ ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด

4) ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย
ในกรณีทบี่ ริษทั ย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพือ่ สนับสนุนการขยายการลงทุน บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ จ�ำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุน
การหาเงินเพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนัน้ หากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษทั ฯ ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ก�ำหนดไว้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสถานะทางการเงินทีม่ นั่ คงเพียงพอจึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ย่อยจะด�ำเนินการ
ได้อย่างเต็มที่ในไม่ชา้ นี้ โดยการลงทุนของบริษทั ฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจทีจ่ ะสามารถส่งเสริมบริการของบริษทั ฯ ในอนาคต

I 44 I

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,190,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,041,095,591 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,041,095,591 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

2. ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559)
ผู้ถือหุ้น
1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กลุ่มวิภูศิริ
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 84,249,600 หุ้น
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 36,669,600 หุ้น
นางสาววราพร สุวรรณเทวรัตน์
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 7,480,000 หุน้
3. นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
4. นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
6. นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล
7. นายจันทร์สิริ มณีฉาย
8. นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ
9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. นางสาวธนิสรา ลิ้มสวาท

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
150,000,000
128,399,200

ร้อยละ
14.41
12.33

32,757,000
28,800,021
20,199,180
19,019,400
16,000,042
15,570,095
15,000,000
10,782,842

3.15
2.77
1.94
1.83
1.54
1.50
1.44
1.04

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,041,064,062 บาท
กระทรวงอุตสาหกรรมซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ได้จดั ส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ ดร. สมชาย หาญหิรญั
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั ฯ และนายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มวิภูศิริผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภศู ริ ิ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯ ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 กรณีมีเศษของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิให้ปดั ทิง้ (ภายหลังการปัดเศษคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 179,999,606 หน่วย) อัตราการใช้สทิ ธิใบสาํ คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
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1. REGISTERED AND PAID-UP CAPITAL
Company has registered capital of 1,190,000,000 Baht and paid-up capital of 1,041,095,591 Baht, divided into 1,041,095,591
ordinary shares with a par value of 1 Baht per share (As of December 30, 2016).

2. SHAREHOLDERS
The top 10 Shareholders of company as of March 15, 2016 (the most recent date of the close of the share registrar for the
purpose of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders) are presented as follows.
Shareholders
1. Ministry of Industry
2. Wipoosiri Group
Mr. Itthirit Wipoosiri
holds
Mr. Charnwit Wipoosiri
holds
Miss Waraporn Suwanthawarat holds
3. Miss Somjit Tharaamornrat
4. Mrs. Nareerat Thongprapan
5. Thai NVDR Co., Ltd.
6. Miss Somjit Tharaamornrat
7. Mr. Chansiri Maneechai
8. Miss Nanthakan Thongprapan
9. The Industrial Estate Authority of Thailand
10. Miss Thanisara Limsaward

84,249,600 Shares
36,669,600 Shares
7,480,000 Shares

Number of Shares
150,000,000
128,399,200

%
14.41
12.33

32,757,000
28,800,021
20,199,180
19,019,400
16,000,042
15,570,095
15,000,000
10,782,842

3.15
2.77
1.94
1.83
1.54
1.50
1.44
1.04

Remark As of March 15, 2016 Company has paid-up capital of 1,041,064,062 Baht.

In its capacity as a majority shareholder, the Ministry of Industry appointed 2 representatives to serve on the Board of Directors
of company: Dr. Somchai Harnhirun, the Permanent Secretary of Ministry of Industry, who currently serves as Chairman of
the Board of Directors; and Mr. Mongkol Pruekwatana, 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, member of the Executive Committee and Managing
Director.

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
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มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยก�ำหนดให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ได้ทุกวันท�ำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ก�ำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรง
กับวันท�ำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2557 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ออก
หุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ต่อมา
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็นอัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.57649 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัดในราคาต�่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้ว สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันใช้สิทธิ
30 กันยายน 2557
30 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558
30 มิถุนายน 2558
30 กันยายน 2558
30 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
30 มิถุนายน 2559
30 กันยายน 2559
30 ธันวาคม 2559

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)

0
10,580,100
55,321,928
19,654,900
180,000
0
0
20,000
0
0

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)
179,999,606
169,419,506
114,097,578
94,442,678
94,262,678
94,262,678
94,262,678
94,242,678
94,242,678
94,242,678

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้
หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระส�ำคัญ
ประวัติการจ่ายปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้
ครั้งที่
1

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2544

วันที่
20 เมษายน 2544

2
3
4
5
6
7
8

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2545
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2549
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2550
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2551
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2552
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555

20 เมษายน 2545
27 เมษายน 2549
26 เมษายน 2550
24 เมษายน 2551
29 เมษายน 2552
29 เมษายน 2553
27 เมษายน 2555

เงินปันผลต่อหุ้น
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 1.20 บาท
(โดยแยกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ
ครึง่ ปีแรก จ�ำนวน 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง จ�ำนวน 0.70 บาท)
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.10 บาท
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.01 บาท
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.01 บาท
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.03 บาท
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.01 บาท
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.01 บาท
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 0.01 บาท

หมายเหตุ เมื่อเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
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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, 2017. 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, 2016, details of Warrants’ exercise shown as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Exercise Date
September 30, 2014
December 30, 2014
March 31, 2015
June 30, 2015
September 30, 2015
December 30, 2015
March 31, 2016
June 30, 2016
September 30, 2016
December 30, 2016

Number of exercised Warrants (units)

0
10,580,100
55,321,928
19,654,900
180,000
0
0
20,000
0
0

Number of unexercised Warrants (units)
179,999,606
169,419,506
114,097,578
94,442,678
94,262,678
94,262,678
94,262,678
94,242,678
94,242,678
94,242,678

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.
1
2
3
4
5
6
7
8

The Shareholders Meeting
Annual General Shareholders Meeting 2001
Annual General Shareholders Meeting 2002
Annual General Shareholders Meeting 2006
Annual General Shareholders Meeting 2007
Annual General Shareholders Meeting 2008
Annual General Shareholders Meeting 2009
Annual General Shareholders Meeting 2010
Annual General Shareholders Meeting 2012

Date
April 20, 2001
April 20, 2002
April 27, 2006
April 26, 2007
April 24, 2008
April 29, 2009
April 29, 2010
April 27, 2012

Dividend per Share
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).
Approved dividend payment of Baht 0.10
Approved dividend payment of Baht 0.01
Approved dividend payment of Baht 0.01
Approved dividend payment of Baht 0.03
Approved dividend payment of Baht 0.01
Approved dividend payment of Baht 0.01
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
โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		

(1) ดร.สมชาย
(2) นายมงคล
(3) นายอังคณี
(4) พลอากาศตรี โฆษก
(5) นางสาวนวรัตน์
(6) นางสาวฐานันดร์
(7) ดร.สมยศ
(8) นางสาวชนิตร์นันทน์
(9) นายอัศวิน
(10) นายอิทธิฤทธิ์

หาญหิรัญ
พฤกษ์วัฒนา
วรทรัพย์*
ประคองทรัพย์*
อโนมะศิริ*
พิทักษ์วงศ์*
แสงสุวรรณ
กุลทนันท์*
วิภูศิริ
วิภูศิริ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2559 มีรายชื่อดังนี้
		 (1) นายอาทิตย์
วุฒิคะโร
		 (2) ดร.พสุ
โลหารชุน
		 (3) นายจักรรัฐ
เลิศโอภาส
		 (4) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ ได้แก่ ดร.สมชาย หาญหิรญั นายอัศวิน วิภศู ริ ิ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นายอิทธิฤทธิ์ วิภศู ริ ิ
สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
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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 2016, the Board of Directors of company
comprises 10 members. Of this number, 5 are Independent Directors, 2 Directors also serve as Executives, while 8 Directors
are not Executives, with details as follows.
		
		
		
		
		
		

(1) Dr. Somchai
Harnhirun
(2) Mr. Mongkol
Pruekwatana
(3) Mr. Angkhani
Vorasaph*
(4) Air Vice Marshal Kosok
Prakongsap*
(5) Ms. Nawarat
Anomasiri*
(6) Ms. Thanan
Pitakwong*
(7) Dr. Somyot
Sangsuwan
		 (8) Ms. Chanitnan
Kultanan*
		 (9) Mr. Asawin
Wipoosiri
		 (10) Mr. Itthirit
Wipoosiri
Note * Independent Directors.
Former Directors resigned during the year 2016 as follows.
		 (1) Mr. Arthit
Wuthikaro
		 (2) Dr. Pasu
Loharjun
		 (3) Mr. Jakkarat
Lertopas
		 (4) Asst. Prof. Ronnachai
Tantragoon

Chairman
Vice Chairman
Director
Director
Director		
Director
Director
Director
Director (also Executives)
Director (also Executives)

Chairman
Vice Chairman
Director
Director

DIRECTORS WITH SIGNATORY RIGHTS ON BEHALF OF COMPANY

Directors with signatory rights on behalf of company are Dr. Somchai Harnhirun, Mr. Asawin Wipoosiri, Dr. Somyot Sangsuwan
and Mr. Itthirit Wipoosiri. The signature of any two of these four authorised signatories is required, together with company seal.
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การก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบตั ขิ องส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน
และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ คุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” มีความเข้มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
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QUALITY DESIGNATION OF INDEPENDENT DIRECTOR

The corporate defines the meaning of “Independent director” to conform with the principle of a good administered stock
exchange of Thailand (SET) and the regulation of securities and exchange commission (SEC), so that company can build
confidence to investors as well as to maintain the equilibrium of a good management. In which the quality of “Independent
director” hold the same rigidness to the regulation stipulated by the Securities and Exchange Commission of Thailand as
follows:
(1) Holding no more than one percent of the total shares with voting rights in company, it’s main, subsidiary, and associate
companies or other juristic persons with a possible conflict of Interest; shares held by spouse, associates, and children
lower than legal age of that independent director shall also be counted.
(2) Not be or used to be directors who were involved in management or being an employee, staff or advisor who receives
fixed salary or controlling persons of the company; Its main, subsidiary, same level subsidiary, and associated companies
or other juristic persons with a possible conflict of interest unless they have not been involved in such positions for at
least two years prior to the date of appointment.
(3) Not be or have no blood relationship, no relationship in terms of marriage or legal registration with a person of possible
conflict of interest as parents, spouse, children including children’s spouses or closed relatives of executives or major
shareholders, controlling persons or a person who’s nominated as executive or controlling persons of company or its
subsidiary
(4) 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.
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การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
(1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ โดยมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนที่จะพึงมี
หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(3) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั ฯ ทุก ๆ คราวให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(4) ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้
(5) กรรมการย่อมพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงก�ำหนด ศาลมีค�ำสั่งให้ออก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติให้ถอดถอนจากต�ำแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(6) กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการทีเ่ หลืออยูเ่ ลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนนี้ จะอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของ
บริษทั ฯ และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด�ำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(5) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการ
ของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(6) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั ริ ายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญตามที่ได้ระบุในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ เว้นแต่รายการนัน้
ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(7) คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
(8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
มอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนาจนั้น ๆ ได้
I 54 I

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

APPOINTMENT AND REMOVAL OF COMPANY DIRECTORS
Company’s regulations determine the composition, appointment, removal or termination of Directorial positions. The significant
issues are summarized as follows.
(1) The Shareholders’ Meeting appoints Directors, comprising not less than 5 members and not exceeding 15 members.
More than half of the number must comprise individuals resident in the Kingdom. Directors must also be in possession
of the qualifications as specified by Law.
(2) The Shareholders’ Meeting elects Directors by way of a majority vote, according to the following process
1) Each shareholder has a number of votes equivalent to one share per one vote.
2) Each shareholders is required to use all of his/her votes according to number 1) Shareholders can vote for one
director or several directors. It shareholders decided to vote for several directors the votes must be given equally,
no individual can get more or less votes.
3) Candidates receiving the most votes in successively descending order will be appointed as Directors according
to the number of directors to be appointed on that particular occasion. In the event that two or more candidates
secure an equal number of votes and has exceed the number of position required, the Chairman of the meeting
will cast the deciding vote.
(3) 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.
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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�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระของต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1) นายอังคณี		
วรทรัพย์*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) พลอากาศตรี โฆษก
ประคองทรัพย์*
กรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวนวรัตน์
อโนมะศิริ*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับวาระของต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
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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*
(2) Air Vice Marshal Kosok Prakongsap*
(3) Ms. Nawarat
Anomasiri*

Chairman of the Audit Committee
Audit Committee Director
Audit Committee Director

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

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. 1/2010 held on 21st January 2010; Meeting No.7/2013 held on 20th September
2013 and Meeting No. 11/2016 held on 11th November 2016 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:
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(1) นายอัศวิน
(2) ดร.สมยศ		
(3) นายอิทธิฤทธิ์

วิภูศิริ
แสงสุวรรณ
วิภูศิริ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1) ปฏิบัติงานและด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
(2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการน�ำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(3) ก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารอย่างใกล้ชดิ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
(4) มีอำ� นาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก�ำหนดตามระเบียบว่าด้วยอ�ำนาจการจัดการ
(5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
(6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2547 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2551 และครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระของต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
(1) นายอังคณี
(2) พลอากาศตรี โฆษก
(3) นางสาวนวรัตน์

วรทรัพย์
ประคองทรัพย์
อโนมะศิริ

ประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

(1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งออกตามวาระ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี โดยเสนอ
ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(3) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั ฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษา 2 ท่าน ได้แก่
(1) นายเมธี		
เอื้ออภิญญกุล
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) นายถวิล		
ไพรสณฑ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
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(1) Mr. Asawin
(2) Dr. Somyot
(3) Mr. Itthirit

Wipoosiri
Sangsuwan
Wipoosiri

Chairman of the Executive Committee
Executive Director
Executive Director

THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

(1) Carry out duties in accordance with the policies, strategies and operating plans as specified by the Board of directors.
(2) Prepare operation plans using the policies, strategies and business plans specified by the Board of directors. Such
plans are to be duly approved by the Board of Directors.
(3) Closely supervise and monitor operating performance in accordance with the operating plans, and report operating
results to the Board of Directors on a regular, monthly basis. Reports are also to be made of events of a significant
nature, or that may have a potential impact on operations.
(4) 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
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2. ผู้บริหาร
1) รายชื่อผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษัทฯ และน�ำเสนอ
ขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วย
(1) นายอัศวิน
วิภูศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายอิทธิฤทธิ์
วิภูศิริ
กรรมการผู้จัดการ
						
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
						
รักษาการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
						
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ�ำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม
						
รักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(3) นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

2) การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต�่ำกว่าผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

3. เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามข้อก�ำหนดแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และเพือ่ ให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น		

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 15 ท่าน ในปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,470,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกก�ำหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ และเปรียบเทียบกับบริษทั ในกลุม่
ธุรกิจระดับเดียวกัน ซึง่ ในปี 2559 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
เบี้ยประชุมกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
			
ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท/เดือน
			
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
			
ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาท/ครั้ง
			
ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
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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
(2) Mr. Itthirit
Wipoosiri
						
						
						
						
(3) Ms. Panya
Polpipat

Chief Executive Officer
Managing Director
Acting Real Estate Business Division Manager
Finance & Risk Management Division Manager
Industrial Waste Treatment Business Division Manager
and Strategy and Business Development Division Manager
Deputy Managing Director

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 Dr. Somyot Sangsuwan 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 2016 the remuneration fee for the 15 directors totaled 4,470,000 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, 2016 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
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คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง
			
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
			
ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครั้ง
			
กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2559 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

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

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 1
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 2
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา 3
ดร.พสุ โลหารชุน 4
นายอังคณี วรทรัพย์
พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 5
นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
นายอัศวิน วิภูศิริ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล6
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 7
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
นายเมธี เอื้อภิญญกุล
นายถวิล ไพรสณฑ์

กรรมการบริษทั ฯ

150,000
150,000
100,000
150,000
300,000
300,000
300,000
250,000
300,000
300,000
250,000
25,000
300,000
2,875,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร

100,000
80,000
80,000
260,000

275,000
280,000
20,000
320,000
895,000

ที่ปรึกษา

รวม
(บาท)

200,000
240,000
440,000

150,000
150,000
100,000
150,000
400,000
380,000
380,000
250,000
300,000
575,000
530,000
45,000
620,000
200,000
240,000
4,470,000

หมายเหตุ 1 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
2
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตประธานกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
3
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
4
ดร.พสุ โลหารชุน อดีตรองประธานกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
5
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส อดีตกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
6
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล อดีตกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
7
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการสายงาน
การจัดการองค์กรกลาง ในปี 2559 จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ
ค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,173,270 บาท
(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากทั้งหมดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่
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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.
Summarize the remuneration fees of each director for the year 2016. The details are as follow:
Name of Directors

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

Dr. Somchai Harnhirun 1
Mr. Arthit Wuthikaro 2
Mr. Mongkol Pruekwatana 3
Dr. Pasu Loharjun 4
Mr. Angkhani Vorasaph
Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
Ms. Nawarat Anomasiri
Mr. Jakkarat Lertopas 5
Ms. Chanitnan Kultanan
Mr. Asawin Wipoosiri
Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon 6
Dr. Somyot Sangsuwan 7
Mr. Itthirit Wipoosiri
Mr. Metee Auapinyakul
Mr. Tawil Praisont

Board of
Directors

150,000
150,000
100,000
150,000
300,000
300,000
300,000
250,000
300,000
300,000
250,000
25,000
300,000
2,875,000

Attendance Fee (Baht)
Audit
Executive
Committee
Committee

100,000
80,000
80,000
260,000

275,000
280,000
20,000
320,000
895,000

Advisor

Total
(Baht)

200,000
240,000
440,000

150,000
150,000
100,000
150,000
400,000
380,000
380,000
250,000
300,000
575,000
530,000
45,000
620,000
200,000
240,000
4,470,000

Remark 1 Dr. Somchai Harnhirun, New Chairman joined on July 12th, 2016
2

Mr. Arthit Wuthikaro, Former Chairman resigned from the position on June 7th, 2016
3
Mr. Mongkol Pruekwatana, New Vice Chairman joined on August 11st, 2016
4
Dr. Pasu Loharjun, Former Vice Chairman resigned from the position on July 11st, 2016
5
Mr. Jakkarat Lertopas, Former Director resigned from the position on November 29th, 2016
6
Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon, Former Director resigned from the position on November 1st, 2016
7
Dr. Somyot Sangsuwan, New Director joined on November 11st, 2016

(2) MANAGEMENT’S REMUNERATION

Total of Management’s remuneration comprised of the CEO, Managing Director, Deputy Managing Director and Corporate
Administration Division Manager in 2016 for a total of 5 people consisted of monthly salary, social security, health insurance,
life insurance and medical expenses at a total of 8,173,270 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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การก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ เสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้าง
ระบบงาน และกระบวนการบริหารและด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการในเรื่องของสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้อนุมตั ิใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ได้อนุมตั ิใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 (นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) โดยมุง่ เน้นให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการได้มโี อกาสรับรูผ้ ลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญที่จะจัดการ
ประชุมให้มคี วามโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางทีห่ น่วยงานก�ำกับ
ดูแลก�ำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�ำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอเพิม่ วาระการประชุมและเสนอชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมาย และมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และส่งค�ำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15
มกราคม 2559
(2) บริษทั ฯ เปิดเผยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มีมติกำ� หนดให้จดั การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ทีม่ มี ติกำ� หนด
วันประชุม
(3) ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีวนั เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม แผนทีข่ องสถานที่
จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียด
ของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า
เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ
ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึง่ เป็นข้อมูลเหมือนกับที่
บริษทั ฯ ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร และยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
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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 2016, 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 2016, the Company held the Annual Shareholders’ Meeting for the fiscal year 2016 on 29th April 2016. 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 15th December 2015 to 15th January 2016.
(2) The Board of Directors of company declared the resolution of the meeting No. 2/2016 on February 26th, 2016, to convene
the Annual Shareholders’ Meeting on April 29th, 2016 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.
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ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ�ำเป็นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องน�ำมาแสดงให้ครบถ้วน
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด พร้อมแจ้งรายชือ่ กรรมการ
ทีเ่ ป็นอิสระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมแทนได้เลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
และได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ในจ�ำนวนที่เหมาะสม มีการน�ำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิธกี รได้ชแี้ จงวิธกี ารลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึง่ การลงคะแนนและ
นับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
ยกเว้นกรณีการลงมติพเิ ศษทีก่ ำ� หนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
ภายหลังการประชุม บริษทั ฯ ได้เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และมีการบันทึก
รายงานการประชุม ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลสาระส�ำคัญ ได้แก่ มติทปี่ ระชุมและผลการลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเสียงทีเ่ ห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบันทึกค�ำถาม ค�ำชี้แจง และความคิดเห็น
ของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลา 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ และน�ำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับรองในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวถัดไป

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) เพือ่ เป็นการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ระบวนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่โปร่งใส มีการบันทึกรายงาน
การประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้
ประกาศแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงสิทธิดงั กล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์
และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดังนี้
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่ำไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น
ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ก�ำหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อกรรมการ
อย่างไรก็ดีในปี 2559 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดยืน่ ความจ�ำนงขอเสนอเพิม่ ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชือ่ กรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด
(2) ก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2550 เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ซึง่ เน้นการบริหารงานและ/หรือปฏิบตั งิ านโดยหลีกเลีย่ งความขัดแย้ง
ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หมายรวมถึง
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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.
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.
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.
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.
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 2016, 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:
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การไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อแสวงหาก�ำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และเมื่อพ้นต�ำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ
กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่มีผลประโยชน์ในการท�ำสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
(3) ก�ำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ โดยมีการอนุมตั อิ ย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ เมือ่ วันที่ 18
ตุลาคม 2550 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

3) การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้
อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มัน่ คง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจน
ตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดย
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม�ำ่ เสมอ มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะน�ำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยรายงานสถานะและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบ
อย่างเท่าเทียมกัน สม�่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ
และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
บริษัทฯ จะไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย
มีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการแก่ลูกค้าไว้ดังนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย
บริษัทฯ จะยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการท�ำสัญญา มีความจริงใจต่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายามทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน หรือการบริการ
เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า
บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่นำ� ข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รบั การยินยอม หรือ
น�ำไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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Consequently this included Directors and employees of the company in able to seek for any benefit directly or
indirectly
Moreover company will not allow any information or sufficient facts that are not ready to be revealed to the public
to affect the price of the stock that is currently trading or for personal benefit from trading the stock.
Furthermore, no individuals are allowed to use company’s inside information for personal benefit nor may they
reveal such information to the public even after they retire from the position.
For Directors, they are not permitted to be Director of competitor’s companies or have any kind of benefit from
being a competitor with our company directly or indirectly.
No extra benefit from signing a contract with our company.
(3) 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.
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(3) คู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักที่จะท�ำให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้า
ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ยังได้จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายช�ำระเงิน
ตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จ�ำเป็น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ จะท�ำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรม
บริษัทฯ จะท�ำการคัดเลือกคู่ค้าโดยด�ำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
ข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ารับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
(4) คู่แข่ง

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อท�ำลายชื่อเสียงท�ำให้คู่แข่งเสียหาย
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ
(5) เจ้าหนี้

บริษัท ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ
บริษทั ฯ จะบริหารการเงินให้มกี ารช�ำระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วน ตามก�ำหนดเวลา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
บริษัทฯ จะบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการช�ำระหนี้ไว้ให้ดีที่สุด แต่หากมีกรณีผิดนัดช�ำระ
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าเบี้ยปรับในอัตราตามที่เจ้าหนี้ก�ำหนด และจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว
(6) สังคม

บริษทั ฯ จะยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์กรเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึง่ ในหลักการทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นฝ่ายที่
ดูแลรับผิดชอบ ทัง้ นีข้ อ้ มูลต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีท่ ำ� การเปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 งบการเงิน มติส�ำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์
มากที่สุดจากข้อมูลที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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(3) Trading Partner

The company realizes the equal and fair treatment towards the trading partner based on the fair commercial compensation
for both parties and avoids the situation causing the conflict of benefits. The company also prepares the manual regarding
the purchase of products and service obviously, observes the commercial terms and agreed contract, does punctual payment
as well as give cooperation to the seller of products and service of necessary information. The company has the following
policies and practices:
The company shall do business jointly with the trading partner based on the fair commercial compensation.
The company shall select the trading partner by observing the rules and practices regarding the purchase and
recruitment correctly and transparently.
The company shall observe the conditions being agreed with the trading partner strictly. If the company could not
observe any commercial conditions, the company shall give notice to the trading partner as soon as possible in
order to find the solution.
(4) 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.
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ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่
ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2502-0900 ต่อ 603
โทรศัพท์: 0-2502-0999
อีเมล์: ir@genco.co.th
เว็บไซต์: www.genco.co.th
นอกจากนีเ้ พือ่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ยังได้จดั ท�ำรายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงาน
การถือหลักทรัพย์ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยข้อมูลสรุป
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2559 แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
ดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ แล้ว

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในฐานะผูน้ ำ� มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ มีบทบาทในการก�ำหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวนนโยบายส�ำคัญ ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ด�ำเนินงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรือ่ งขึน้ เพือ่ รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลและกลัน่ กรองงานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีความมัน่ ใจว่า
บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) และ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การถ่วงดุลของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบนั คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80) กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารเพียง 2 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะท�ำให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน
ทัง้ นี้ จ�ำนวนและต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ ณ ปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุตธิ รรมตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุม่
ผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอ�ำนาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน
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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
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 2016 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
8 non-Executive Directors (total by 80 percent) and only 2 Executive Directors (total by 20 percent). Consequently, the
structure of the Board of Directors is sufficiently conducive to allow Directors to perform their duties with efficiency when
attending Board Meetings. All Directors have complete freedom to express opinions, which are duly recorded in the Minutes
of each Meeting.
The current number and designations of company’s directors reflects the suitability and equity of each major shareholder
groups’ investment stake. The majority of the Directors are not shareholders, in order to preserve a balance of power and
encourage management credibility.
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นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ
จึงมิได้จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาท�ำงานใหม่ หรือการจ�ำกัดอายุเกษียณของแต่ละท่าน
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
และเพื่อให้มีความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน ปัจจุบันผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ล�ำดับที่หนึ่งที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะท�ำการแจ้งก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับปีต่อไปตลอดทั้งปีให้กรรมการทุกท่านได้ทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ สุดท้ายของแต่ละปี ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยปกติเป็นประจ�ำเกือบทุกเดือน
โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็นหมวดหมูช่ ดั เจน และเลขานุการบริษทั ฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น จ�ำนวน 12 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจ�ำเป็น
โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
การประชุม
รายชื่อกรรมการ

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

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 1
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 2
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา 3
ดร.พสุ โลหารชุน 4
นายอังคณี วรทรัพย์
พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 5
นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
นายอัศวิน วิภูศิริ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 6
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 7
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
นายเมธี เอื้อภิญญกุล
นายถวิล ไพรสณฑ์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ
ตรวจสอบ

4/5
4/5
3/4
5/6
11/12
11/12
9/12
1/10
12/12
10/12
10/10
1/1
11/12
8/12
12/12

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

เข้าร่วม
4/4
4/4
4/4

5/5
5/5
5/5
11/16
14/14
1/1
16/16

หมายเหตุ 1 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
2
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตประธานกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
3
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองประธานกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
4
ดร.พสุ โลหารชุน อดีตรองประธานกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
5
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส อดีตกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
6
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล อดีตกรรมการ ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
7
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
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สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559

เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
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Furthermore, in order to ensure that the capabilities and experience of the Board of Directors creates maximum benefit
for company, there is no limitation to the number of times a Director may be re-elected, nor any limitations in terms of a
retirement age.
MERGE OR SEPARATION OF DESIGNATIONS

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

Company informs all Directors of the schedule of Board of Directors’ Meetings for the entire coming year at the last Board
Meeting of each year. Boards of Directors’ Meetings are normally held on a regular basis every month. The agenda for each
Meeting is clearly categorized. 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 2016, a total of 12 Board of Directors’ Meetings were convened, with sub-committee meetings held as required. The
attendance of each Director is summarized as follows.
Name of Directors

Board of
Directors

1. Dr. Somchai Harnhirun 1
2. Mr. Arthit Wuthikaro 2
3. Mr. Mongkol Pruekwatana 3
4. Dr. Pasu Loharjun 4
5. Mr. Angkhani Vorasaph
6. Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
7. Ms. Nawarat Anomasiri
8. Mr. Jakkarat Lertopas 5
9. Ms. Chanitnan Kultanan
10. Mr. Asawin Wipoosiri
11. Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon 6
12. Dr. Somyot Sangsuwan 7
13. Mr. Itthirit Wipoosiri
14. Mr. Metee Auapinyakul
15. Mr. Tawil Praisont

4/5
4/5
3/4
5/6
11/12
11/12
9/12
1/10
12/12
10/12
10/10
1/1
11/12
8/12
12/12

Remark

The attendance of each Director
and
Audit
Executive Nomination
remuneration
Committee Committee
Committee

AGM
2016

in attendance
4/4
4/4
4/4

5/5
5/5
5/5
11/16
14/14
1/1
16/16

in attendance
in attendance
in attendance
in attendance
in attendance
in attendance
in attendance

1

Dr. Somchai Harnhirun, New Chairman joined on July 12th, 2016
Mr. Arthit Wuthikaro, Former Chairman resigned from the position on June 7th, 2016
3
Mr. Mongkol Pruekwatana, New Vice Chairman joined on August 11st, 2016
4
Dr. Pasu Loharjun, Former Vice Chairman resigned from the position on July 11st, 2016
5
Mr. Jakkarat Lertopas, Former Director resigned from the position on November 29th, 2016
6
Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon, Former Director resigned from the position on November 1st, 2016
7
Dr. Somyot Sangsuwan New Director joined on November 11st, 2016
2
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละครั้งของการประชุม เพื่อน�ำผลประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ นี้ จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจ�ำปี 2559 พบว่า ผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดี การปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของกรรมการเป็นที่น่าพึงพอใจ
การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษทั ฯ ตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รายชื่อกรรมการ/
หลักสูตรการอบรม

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

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
ดร.พสุ โลหารชุน
นายอังคณี วรทรัพย์
พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
นายอัศวิน วิภูศิริ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

Director
Accreditation
Program
(DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

DAP 79/2009
DAP 27/2004

DCP 118/2009

Financial
Statement for
Directors
(FSD)

Finance for
t Committee
Non- Finance AudiProgram
Directors
(ACP)
(FND)

DCP 213/2015 FSD fsg/2009
DAP 49/2005
DCP 101/2008

ACP 22/2008

DAP 109/2014
DAP 124/2016
DAP 44/2005
DAP 7/2004 DCP 40/2004
DAP 76/2008
DAP 109/2014

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
จากคณะอนุกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้
เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้น�ำเสนอไว้แล้วตามรายละเอียด
ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
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Evaluation of the Board of Directors’ Performance

Every Director Meeting, the Company allows each Director to conduct self-evaluation 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 2016 were in
satisfactory level.
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

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

Dr. Somchai Harnhirun
Mr. Arthit Wuthikaro
Mr. Mongkol Pruekwatana
Dr. Pasu Loharjun
Mr. Angkhani Vorasaph
Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
Ms. Nawarat Anomasiri
Ms. Thanan Pitakwong
Mr. Jakkarat Lertopas
Ms. Chanitnan Kultanan
Mr. Asawin Wipoosiri
Dr. Somyot Sangsuwan
Asst. Prof.Ronnachai Tantragoon
Mr. Itthirit Wipoosiri

Director
Accreditation
Program
(DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

Financial
Finance for Audit Committee
Statement for Non- Finance Program
Directors
Directors
(ACP)
(FSD)
(FND)

DAP 79/2009
DAP 27/2004 DCP 118/2009
DCP 213/2015 FSD fsg/2009
DAP 49/2005
DCP 101/2008

ACP 22/2008

DAP 109/2014
DAP 124/2016
DAP 44/2005
DAP 7/2004 DCP 40/2004
DAP 76/2008
DAP 109/2014

REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES

The consideration of remuneration for the Board of Directors is carefully screened and reviewed for its appropriateness by
the Nomination and Remuneration Committee. Such deliberation includes comparisons and cross references with various
same-industry variables. The remuneration is then proposed at the Shareholders Meeting for authorization, representing the
final stage of the procedure. If any Director is also an employee of the company, the remuneration for assuming the role
of Director is provided as supplemental remuneration to that normally received as an employee, which is shown under
Remuneration of Directors and Executives.
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การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดเกีย่ วกับวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท�ำงานของหัวหน้าคณะท�ำงานผูต้ รวจสอบภายใน ได้แสดงในเอกสารแนบ 3)
โดยผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารพิจารณา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาพร้อมกับให้ขอ้ คิดเห็นต่อฝ่ายบริหารเพือ่ น�ำไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มคี วามรัดกุมรอบคอบยิง่ ขึน้ กว่าทีป่ ฏิบตั ิ
ในปีที่ผ่านมา
จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นหลักปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือและความไว้วางใจของลูกค้า
ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป ดังนี้
(1) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยน�ำความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
(3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบตั งิ านโดยหลีกเลีย่ งความขัดแย้งผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง
ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ใช้ขอ้ มูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อแสวงหาก�ำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิดและเมื่อพ้นต�ำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ
กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่มีผลประโยชน์ในการท�ำสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
(4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
(5) ค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มผี ลกระทบต่อความปลอดภัย ความเสียหายต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต จึงมีภาระร่วมกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎ
ระเบียบของบริษัทฯ และยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การ ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่มีการอนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรข้างต้นนี้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรักษา
สิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มุ่งมั่นในการให้บริการก�ำจัดกากของเสียตามที่กฎหมายก�ำหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยัง
ประโยชน์ให้กับประชาชน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันน�ำพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
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CONTROLS AND INTERNAL AUDIT

The Board of Directors implements management and internal control systems that are satisfactory and effective, in order to
realize operations that are efficient and provide information that is complete and credible. Its operations defer to company
regulations in all respects, including the economical and efficient utilization of corporate resources, while simultaneously
protecting company’s property. In 2016, the Audit Committee has assigned Quantum Point Consulting Co., Ltd. to perform
internal audit. The internal audit will reports audit results and observations to the Audit Committee and Executives to consider.
The Audit will then considered and give their opinion to the executives to improve by becoming more cautious and concise
than the previous year.
BUSINESS ETHICS

The Board of Directors has prepared a code of conduct to serve as a guideline for the company’s directors, executives
and employees to conduct right doing with cautious, honesty and responsibility. This is to build confidence to customers,
shareholders and public. The said regulations are as follow:
(1) To manage and/or operates with transparency and integrity within the framework of the Law and the Company’s regulations,
shareholders meeting resolution including good corporate governance principle.
(2) To manage and/or operates by using knowledge and management skill to the full extent for the highest benefit of the
company as well as use discretion in making cautious judgment in operating.
(3) Should manage and/or operates by avoiding conflict of personal interest against company’s interest to be able to
administrate substantially and efficiency. This includes
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.
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการท�ำธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้อง
ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม ศาสนา และการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม�่ำเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์
ทั้งสองแห่ง การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1) การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
เมื่อต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก�ำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ เช่น จริยธรรมดีงาม ความเป็น
อิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์
โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำชื่อ
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทั ฯ ส่วนการเลือกตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงในกรณีอนื่
ที่ไม่ใช่เนือ่ งมาจากการครบวาระ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการ
ที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ส�ำหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทฯ ก�ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต�่ำกว่าผู้จัดการสายงานธุรกิจ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริหาร

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษทั ฯ มีนโยบายให้การด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงหรืออ้อม ร้อยละ 99 รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้กจิ การของบริษทั ย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ เมือ่ มีกจิ การส�ำคัญหรือมีเหตุการณ์สำ� คัญอันอาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัทย่อย ให้มีการน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน เช่นเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
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Moreover, Company is also mindful of the opportunity that society has afforded it in allowing it to operate this business.
Company therefore views one of its fundamental responsibilities to support activities that are benefit to the society. These
include educational, social, religious, public health and environmental activities. Consistent support has been provided for
activities such as a mobile clinic serving communities in the areas adjacent to both factories; monetary donations for activities
promoting society and education, as well as other programs. These include contests for environmental conservation science
projects and science camps with an environmental preservation focus.

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

3. 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.
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 10/2550 เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทาง
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้
ให้ทุกหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกุมมีการก�ำกับดูแลอย่างเหมาะสม
จ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�ำเป็นเท่านั้น
จัดระบบความปลอดภัยในที่ท�ำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ
ข้อมูลหรือเอกสารทีย่ งั ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้าพนักงานมีหน้าทีป่ กป้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้านั้นๆ ต่อบุคคลภายนอก
กรณีทพี่ นักงานน�ำข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือเป็น
ความผิดและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิเ์ ฉลิม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6031แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท
แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยมีคา่ ตอบแทนจากการสอบบัญชีรวมทัง้ สิน้ 1,790,000 บาท แยกเป็น
รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าสอบบัญชี เฉพาะบริษัทฯ
จ�ำนวน 1,190,000 บาท
(2) ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
จ�ำนวน 270,000 บาท
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด จ�ำนวน 190,000 บาท
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
จ�ำนวน 70,000*บาท
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
จ�ำนวน 70,000*บาท
		 หมายเหตุ *เนื่องจากมีบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งใหม่ระหว่างปี 2559 ได้แก่ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
				
				

ท�ำให้ในปี 2559 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นแห่งละ 70,000 บาท ค่าสอบบัญชีรวมที่จ่ายจริงในปี 2559
จึงมียอดรวมทั้งสิ้น 1,790,000 บาท

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
-ไม่มี-

7. บุคลากร
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรูศ้ กั ยภาพของพนักงานอย่างเป็น
รูปธรรม (ดังที่ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ
เงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการด้านอืน่ ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวติ และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
และบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษทั ฯ ขึน้ ตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึง่ ประกอบด้วย
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ซึง่ โรงงานได้รบั การรับรอง
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
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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.

6. AUDITOR REMUNERATION
1) AUDIT FEE
In 2016, the Company appointed Mr. Boonlerd Kaewphanpreuk, the certified public accountant registration No. 4165 and/or
Ms. Piyanuch Kasemsuphakorn, the certified public accountant registration No.6303 and/or Ms. Rungtawan Boonsakchaleom,
the certified public accountant registration No.6031, of BPR Audit and Advisory and/or Ms. Maliwan Phahuwattanakorn, the
certified public accountant registration No.4701 of NPS Siam Audit Company Limited, to be the auditor of the Company and
its subsidiaries with the total auditor remuneration of 1,790,000 Baht detailed as follows;
(1) Yearly Audit Fee, Company Only
(2) Yearly Audit Fee, Subsidiaries
Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co., Ltd.

Amount 1,190,000 Baht
Amount
Amount
Amount
Amount

270,000 Baht
190,000 Baht
70,000* Baht
70,000* Baht

Remark *Since there are subsidiaries newly established during 2016, such as Genco Renewable Company Limited,
			 and Genco Clean Energy Company Limited, the audit fee of each subsidiary was 70,000 Baht
			 and the total amount of audit fee in 2016 was 1,790,000 Baht.

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).
I 83 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

1) จ�ำนวนพนักงาน
บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น 203 คน ประกอบด้วยส�ำนักงานใหญ่ 82 คน และส�ำนักงานสาขา 121 คน

2) ข้อพิพาทแรงงาน
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ

3) ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัส
49,033,853 บาท
ประกันสังคม
3,098,690 บาท
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
480,582 บาท

4) นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้พนักงานทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ เพือ่ ให้นำ� มาปรับใช้ในการท�ำงาน บริษทั ฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รบั การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถ
ตามสายอาชีพและการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม
การสัมมนา และการดูงาน
ส�ำหรับปี 2559 หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้ หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001
ISO14001 TIS/OHSAS 18001 หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� และการวางแผนการท�ำงานให้ได้ประสิทธิภาพ หลักสูตรเทคนิคการ
วางแผนงานและการควบคุมให้บรรลุตามแผน หลักสูตรการบริหารสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าอย่างเหนือชัน้ หลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง
ในการท�ำงาน หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย หลักสูตรหลักการคิดเชิงบวกและการควบคุม
ความฉลาดทางอารมณ์ หลักสูตร ISO 14001: 2016 หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจ�ำนวน
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2559 เท่ากับ 11.03 ชั่วโมงต่อคน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001 ISO14001 TIS/OHSAS 18001
หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและการวางแผนการท�ำงานให้ได้ประสิทธิภาพ
หลักสูตรเทคนิคการวางแผนงานและการควบคุมให้บรรลุตามแผน
หลักสูตรการบริหารสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าอย่างเหนือชั้น
หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในการท�ำงาน
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย
หลักสูตรหลักการคิดเชิงบวกและการควบคุมความฉลาดทางอารมณ์
หลักสูตร ISO 14001: 2016
หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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จ�ำนวนพนักงาน
ที่เข้าอบรม (คน)
38
26
43
22
24
26
43
32
33
33

ระยะเวลาอบรม
(ชั่วโมง)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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1) NUMBER OF EMPLOYEE
The Company has 203 total permanent employees which consist of 82 employees from the head office and 121 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, 2016 consisted of
Salary and Bonus
49,033,853 Baht
Social Security
3,098,690 Baht
Health Insurance, Life Insurance and Medical Fees
480,582 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.
In 2016, training programs provided by the Company to employees were as follows; Quality Awareness Program ISO 9001/
ISO 14001 TIS/OHSAS 18001, Leadership Development and Effective Job Planning Program, Planning and Controlling
Techniques Program, Customer Relation Management Program, Conflict Management Program, Techniques in Negotiation
with Customers Program, Positive Thinking and Emotional Quotient Control Program, ISO 14001: 2016 Program, Fire
Preventive Introductory Program, First Aid Program. The average training hours of employees for the year 2016 was 11.03 hours
per person.
Courses
Quality Awareness Program ISO 9001/ISO 14001 TIS/OHSAS 18001
Leadership Development and Effective Job Planning Program
Planning and Controlling Techniques Program
Customer Relation Management Program
Conflict Management Program
Techniques in Negotiation with Customers Program
Positive Thinking and Emotional Quotient Control Program
ISO 14001: 2016 Program
Fire Preventive Introductory Program
First Aid Program

No. of Employees
Joining the Programs
38
26
43
22
24
26
43
32
33
33

Period of Training
(hours)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

I 85 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

5) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานเสมอมา โดยได้มี
การก�ำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) เพื่อมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อก�ำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการฯ
บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจาก
การท�ำงาน ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ในปี 2559
ปี 2559
จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน)
ลาป่วย
2.63 วัน/คน
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
0.07 วัน/คน
1.05 วัน/คน
ลากิจ
ลาพักร้อน
6.13 วัน/คน
ไม่มี
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทีเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (ราย)

6) การสื่อสารภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
อาทิ จดหมายข่าว (Newsletter) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานทุกต้นเดือน หรือ
สือ่ อีเมล์ อีกช่องทางสือ่ สารทีส่ ำ� คัญคือ การประชุมทีเ่ ป็นทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่างกรรมการผูจ้ ดั การ
กับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน

7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมทีด่ ี มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมไปถึง
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และขัน้ ตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดังกล่าว (นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th)
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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 2016 can be summarize as follow:
Accident statistic, absent rate and injured or sick from working in the year 2016
2016
Average of employees absent (Day/person)
Sick Leave
Absent due to being injured or sick from working

Errand leave
Vacation

Amount of deceased from accident related to work (person)

2.63 day/person
0.07 day/person
1.05 day/person
6.13 day/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.

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
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการแบบยัง่ ยืน และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม การท�ำงานของบริษทั ฯ มิได้มงุ่ เน้น
ความส�ำเร็จทางด้านธุรกิจเท่านัน้ แต่คำ� นึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้อมความปลอดภัยในการท�ำงาน และการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวมอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GENCO มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยความตระหนักและให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแล
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง มีเจตนารมณ์ทจี่ ะท�ำงานร่วมกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยมุง่ สร้างและสืบสานความสัมพันธ์อนั ดีทเี่ กิดจากการ
ยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการก�ำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ
ดังนี้
1)   	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้น�ำด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระท�ำการใดๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีการก�ำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี นั เป็น
สากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2)   	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีการสอบทาน
การปฏิบัติงาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติงาน
มีระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสม เพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการ
ของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงก�ำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดยไม่เลือกปฏิบัตวิ ่าพนักงานผู้นั้น
จะมีต�ำแหน่ง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนชั้น หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
ระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
4) การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลให้คา่ จ้างอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย มีการจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีความปลอดภัยส�ำหรับพนักงาน และแขกผู้มาเยี่ยมชม
ให้ปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษทั ฯ มุง่ เน้นการบริการทีด่ เี พือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมัน่ ความเป็นธรรมทัง้ ในด้านราคาและ
คุณภาพการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการท�ำสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน 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) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ธุรกิจของบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับการรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจน และถือเป็นแนวปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด มีการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานก�ำกับดูแลตามระยะเวลาที่ก�ำหนด มีการจัดอบรมกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมภายในองค์กร เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกของพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้
เกิดความตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการในด้าน
การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมสี ว่ นในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชุมชนให้ดขี นึ้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมท�ำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
8) การมีนวัตกรรม บริษทั ฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ ศักยภาพการด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2. การด�ำเนินงาน
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการกํากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนชุมชนสังคมโดยรอบ รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และหัวข้อ
“จริยธรรมทางธุรกิจ”

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมทีด่ ี มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม จึงได้ประกาศให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแส
และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ ดังมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ กระท�ำการอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ เพือ่ ประโยชน์
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ ตนจะอยู่ในฐานะผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้สนิ บน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน และ
ระบบตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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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 governance 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 anticorruption efforts in order to ensure awareness and importance given to anti-corruption efforts by the management.
The Audit Committee has a duty and responsibility to review the financial and accounting report system, the internal control
system and the internal audit system to ensure all is compliant with international standards, concise, suitable, modern and efficient.
The Managing Director and the Management Team have a duty and responsibility to prescribe systems, promote and support
anti-corruption policy to communicate with employees and other people involved in addition to reviewing system and measure
suitability for concurrence with changes in business, rules, regulations and specifications of the law.
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แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด�ำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อย และก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การใช้จา่ ยส�ำหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระท�ำได้
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้
ในการใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่ บริจาคการกุศล ต้องกระท�ำในนามบริษทั ฯ เท่านัน้ โดยต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล
วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม ทีม่ ใี บรับรอง หรือเชือ่ ถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด�ำเนินการ
ผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ
ในการใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่ สนับสนุนโครงการ ต้องระบุชอื่ ในนามบริษทั ฯ เท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนทีจ่ า่ ยไป ต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้ และด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ
หากพบเห็นการกระท�ำเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด
ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำทีข่ าดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้
		 กรรมการผู้จัดการ
		 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
		 เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
		 โทรศัพท์ : 0-2502-0900 ต่อ 666
		 แฟกซ์ : 0-2502-0929
โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�ำหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ดหรือต่อบริษทั ฯ จะได้รบั การคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อผู้นั้น ทั้งนี้ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผู้ที่ร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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:
		
		
		
		
		

Managing Director
General Environmental Conservation Pic.
447, Bond Street, Bangpood, Pak Kret, Nonthaburi, 11120
Tel: 0-2502-0900 ext. 666
Fax: 0-2502-0929

Employees or staff who have filed complaints, clues, statements or any information with honesty and no intention to accuse
or cause damage to any persons or the Company will receive proper protection from the Company such as no changes in
positions, job characteristics, workplace, breaks, threats, performance disturbance, employment termination or any other
actions which are unfair to that person. If changes are necessary, changes must be approved by the Executive Committee.
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.
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ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและกลั่นกรองข้อมูล
หากภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ ี มีเหตุอนั ควรให้เชือ่ ได้วา่ ผูท้ ถี่ กู กล่าวหาได้กระท�ำการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหา
ข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำอันทุจริตคอร์รัปชั่น
หากผูถ้ กู กล่าวหาได้กระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จริง จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ และ/
หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ
ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม ดูแลก�ำกับ และพัฒนา
ความเจริญเติบโตของแต่ละสายธุรกิจซึง่ เป็นแหล่งทีม่ าของรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ มีความชัดเจนต่อการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล และจากการประเมินผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ค�ำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ชนชัน้ อายุ และการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ อาทิ การดูแล
พนักงานโดยก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่
ด้านสุขภาพร่างกาย ดูแลความปลอดภัยในการท�ำงาน และความปลอดภัยต่อทรัพย์สนิ การดูแลสอดส่องกรณีการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ เป็นต้น

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสอดคล้องกับ
ระดับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค�ำนึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ การจัดสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ มีการส่งเสริมด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพร่างกาย
โดยการตรวจร่างกายประจ�ำปี ดูแลความปลอดภัยในการท�ำงาน และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระท�ำ
ที่ไม่เป็นธรรม และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการควบคุมดูแลสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัทฯ ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย
ด�ำเนินการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยมีความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตย์สุจริตในการ
เจรจาและการท�ำสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยทางบริษทั ฯ เปิดให้ลกู ค้าเข้าเยีย่ มชมกระบวนการก�ำจัด
กากของเสียที่โรงงานเพือ่ ให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ ด�ำเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยจริง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รกั ษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าเปิดเผย หรือน�ำไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ
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Investigation and Penalty Procedures

Upon receiving notification of clues, an investigation committee will be appointed to investigate and filter information.
Should i nformation 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.
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, nonpreferential treatment in terms of nationality, religion, gender, class, age and education. The Company has practice guidelines
such as care for employees by setting commensurate remuneration, offering employee benefits, promoting training to
increase knowledge, care for physical health, occupational safety and property safety in addition to paying close attention
to unfair actions. Furthermore, the Company maintains personal information belonging to employees, customers and trading
partners with consent from the information owner in case of information transfers, etc.

4) Fair Labor Treatment
Similar to “Respect for Human Rights”, the Company cares for employees by setting fair remuneration consistent with
levels of duty and responsibility according to labor market mechanisms with consideration of principles for motivating
employees to work at full knowledge and capacity, providing benefits for employees in various aspects, promoting training
to increase knowledge, caring for physical health by providing annual physical examinations, ensuring occupational safety
and property safety in addition to paying close attention to unfair actions. Moreover, the Company appointed the Welfare
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.
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6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ จะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานก�ำกับดูแล ทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด มีการจัดตั้ง
กองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากการดูแลขั้นตอนการด�ำเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแนวทาง
ในการลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพ ทีศ่ นู ย์บริการบ�ำบัดกาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการตระหนักถึงการท�ำงานอย่างปลอดภัย ป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ ขององค์กร

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มีการออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีร่ ว่ มกับโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้วมาให้บริการ
ตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชน บริษัทฯ มีการจัดสัมมนาและนิทรรศการ
เกีย่ วกับการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานได้ทราบถึงแนวทาง
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการก�ำจัดกากของเสียที่โรงงาน

8) การมีนวัตกรรม
แม้ในปัจจุบนั บริษทั ฯ จะยังไม่มกี ารนวัตกรรมใหม่ๆ แต่บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะเพิม่ ศักยภาพการด�ำเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น

3. การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่มี

4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนละแวกใกล้เคียงศูนย์บ�ำบัดกาก
และศูนย์ฝังกลบกาก รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดกากของเสียอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยมีกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
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6) Environment Preservation
The Company operates in compliance with ISO14001 environmental management standards and TISI & OHSAS standards
for the management of safety, occupational health and the environment to ensure no impact on the environment and
communities from the Company’s operations by complying with measures for reducing and monitoring environmental impact
specified in environmental impact analysis reports. In addition, the Company sends bi-annual reports to supervising
agencies at the specified time and the Company established foundations to protect against damages caused by the
Company’s performance.
Apart from overseeing operation procedures, the Company organizes activities to plant trees and increase green areas as
a guideline for reducing global warming, which causes environmental impacts. Furthermore, the Company organizes weekly
safety, occupational health, environmental and quality activities at waste treatment service centers with the objective of
having employees participate in raising awareness about occupational safety to prevent health impacts and provide quality
services according to the organization’s system of management standards in various aspects.

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.

3. Business Operations with Impact on Corporate Social Responsibility
None

4. Activities Benefitting Society and the Environment
In 2016, the Company organized activities to promote quality of life in the society and communities located near the waste
treatment centers and waste landfill centers, including activities providing knowledge on industrial waste treatment together
with government agencies. Activities for the benefit of society and environment can be summarized as follows;

I 97 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

โครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ชุมชนใกล้เคียง
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของชุมชนละแวกใกล้เคียงศูนย์บำ� บัดกาก และศูนย์ฝงั กลบกาก ด้วย
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี
คณะแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้วมาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
ในชุมชน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 วันที่ 23 เมษายน 2559 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2559
และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องด้วยบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินโครงการศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามในสัญญา
ร่วมทุนถือหุ้นในบริษัทฯ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น
ทัว่ ไป ท�ำให้บริษทั ฯ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ตลอดจน
ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้จัดท�ำแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบาย
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมด้านยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการจัดตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือและ
ติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด�ำเนิน
โครงการน�ำร่องการอนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ชัดเจนในการพิจารณาอนุญาต อันเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการโรงงานภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมาย ทัง้ กากของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย และกากของเสียที่เป็นอันตราย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรม
เรื่อง การเพิ่มองค์ความรู้ด้านกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผู้รับบ�ำบัดและก�ำจัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องกากอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมี
นโยบายทีจ่ ะก�ำกับดูแลกากอุตสาหกรรมตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง คือ จากโรงงานผูก้ อ่ ก�ำเนิด ผูร้ บั ด�ำเนินการขนส่งกากอุตสาหกรรม
จนกระทั่งไปถึงโรงงานผู้รับบ�ำบัดและก�ำจัด เพื่อให้กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยส�ำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และบริษทั ฯ จึงได้รว่ มกันด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
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Mobile Health Examination Unit Project for Nearby Communities

In 2016, the Company organized activities to promote quality of life in communities located near the waste treatment
centers and waste landfill centers by arranging the Mobile Health Examination Unit together with Ban Phaeo Hospital in
Samut Sakhon to provide free health check-up services to communities. The Company cooperated with doctors and nurses at
Ban Phaeo Hospital to provide health check-up services and understanding and knowledge on basic public health to community
members on March 5, 2016, April 23, 2016, May 14, 2016, October 8, 2016, October 29, 2016 and November 5, 2016.

Project to Host Exhibitions with Government Agencies by Ministry of Industry
Since 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 publicizing the launch of the project to establish support center and
follow up the renewal of plants lacking the industrial waste management. Currently, the Department of Industrial Works,
Ministry of Industry, is conducting a pilot project for granting the permission to take wastes or unused materials outside factory
areas by using electronic system to provide convenience in considering permission which facilitates factory entrepreneurs
under the provisions of the law regarding non-hazardous and hazardous wastes.

		

Workshop Project for Developing Personnel on Industrial Waste Management Process:
Improvement of Knowledge on Industrial Waste Management Process from Factory of
Waste Treatment and Disposal Service Provider
The Department of Industrial Works realizes the issues on industrial waste which is the policy and strategy of the Ministry
of Industry. Therefore, there is a policy to supervise industrial waste from upstream to downstream, that is, from factory
causing industrial waste, industrial waste transportation service provider, to factory of waste treatment and disposal service
provider, so that industrial wastes are treated correctly and properly. As a result, the Department of Industrial Works by
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พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าทีอ่ ตุ สาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมต่อไป

ร่วมจัดนิทรรศการในมหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี หรือ Thailand Industry Expo ประจ�ำปี 2559
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดมหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี หรือ Thailand Industry Expo ประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26-31
กรกฎาคม 2559 เพื่อการแสดงศักยภาพความหลากหลาย การพัฒนาและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้และพัฒนาทักษะภายใต้แนวคิด “เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนโดยเข้าร่วม
จัดนิทรรศการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่โรงงานและประชาชนที่เข้าร่วมงาน
ได้รับทราบ

โครงการศูนย์สานสัมพันธ์ที่ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ ใช้บริการ และหน่วยงานต่างๆ
ตลอดการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้านการให้บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากของเสียอย่างครบวงจรด้วยการ
ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคม ชุมชน และใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการบ�ำบัดและก�ำจัด ด้วยขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้อง
ตามหลักวิชาการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนัน้ เมือ่ ขัน้ ตอนการบ�ำบัดส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรือเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชน
บริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของโครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการ
และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบ�ำบัดและก�ำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
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Industrial Waste Management Bureau cooperated with the Company to provide the workshop for developing personnel on
industrial waste management process to officers of the Department of Industrial Works, provincial industrial officers, and
related Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry, to acknowledge intensive knowledge on industrial waste
management process and promote the cooperation network on industrial waste management.

Organizing Exhibitions in Thailand Industry Expo 2016
As the Ministry of Industry held Thailand Industry Expo 2016 during July 26-31, 2016, to show competency of diversity,
development and progress of the industrial sector through activities propagating knowledge and developing skills under
the concept of “Enhancing Thai Industry to Future Challenge”, the Company supported it by participating and organizing
information exhibition regarding industrial waste management according to academic principles to joining factories and the
public.

		

Relation Center Project at Samae Dam Waste Treatment Center and the Research & Development Center for Environmental Preservation at Ratchaburi to Build Confidence Among
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 corrective measures. 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.
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โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ได้ให้ลกู ค้าที่ใช้บริการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าเยีย่ มชมศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ)
และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ให้ลกู ค้าที่ใช้บริการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ
ได้เห็นกระบวนการบ�ำบัดและก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน ทั้งหมดนี้เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงกระบวนการท�ำงานของ บริษัทฯ อย่างถูกต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ได้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา และพร้อมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนโรงเรียนวัดแสมด�ำ
นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานที่ศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์และได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดมาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย
กิจกรรมต่างๆ ทีส่ ร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโรงเรียนวัดแสมด�ำ ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนมีสขุ ภาพกายและใจทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
มีความสนุกสนาน สามัคคี มีวินัย มีน�้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น
ร่วมกิจกรรมและอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลในวันเด็กเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยผู้บริหารและพนักงาน
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) เพื่อช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณโรงงาน และยังเป็นการสร้างทัศนียภาพทีส่ วยงามและช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อกี ทางหนึง่ นอกจาก
จะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดีในการร่วมมือและความสามัคคีของการอยู่ร่วมกันในศูนย์บริการ
ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ)
นอกจากนี้ ในวันที่ 17 วันที่ 21 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
ที่บริษัท เอ็นเอ็มบี-มีนีแบไทย โรงงานบางปะอินและโรงงานลพบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงงานให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาระบบ
การจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
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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
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.

Project to Improve Relations with Youth Activities at Wat Samae Dam School
Since the company commenced operations at the Samae Dam Waste Treatment Center and the Research and Development
Center for Environmental Preservation in 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 promotion of physical and mental health, as well as harmony,
discipline, and spirit of sports. As such, the Company has supported various activities, such as participating and giving away
gifts on the Children’s Day on January 9, 2017, and other relevant activities.

		

Safety, Occupational Health and Environment Week Activity Project
The Company held Safety, Occupational Health and Environment Week Activity on October 14, 2016. Executives and
employees planted trees in the area of Samae Dam Industrial Waste Treatment Center in order to create balance to the
environment, absorb carbon dioxide around that area, improve attractive scenery, and reduce global warming. In addition
to environmental preservation, the Company also helps improve good cooperative relationships and unity in the Samae Dam
Industrial Waste Treatment Center.
Furthermore, on November 17, 21 and 24, 2016, the Company held the safety week exhibition at NMB-Minea Thai Company
Limited, Bang Pa-in Factory and Lopburi Factory to allow factory staffs to focus on the development of safety, environment
and energy conservation management system continuously.
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โครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เมือ่ วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการย้อมผ้าเพือ่ เพือ่ น ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงการถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งจากมีประชาชนทีย่ งั ขาดแคลนเสือ้ ผ้าสีดำ� จึงมีการน�ำเสือ้ ผ้าไปย้อมเพือ่ สวมใส่
แต่สีย้อมผ้ามีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง หากไม่มีการบ�ำบัดที่ถูกวิธีจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้
ความร่วมมือโดยการจัดรถบรรทุกรับน�ำ้ เสียจากการย้อมผ้า ณ อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์มาบ�ำบัดทีศ่ นู ย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
(แสมด�ำ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะท�ำให้สังคมไทยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคม
ที่น่าอยู่ และท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด�ำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
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Dye Clothes for Friends Project with Ministry of Industry
On October 17-31, 2016, the Company participated in the Dye Clothes for Friends Project with Ministry of Industry to mourn
the death of Thailand’s King Bhumibol Adulyadej. Since there were many Thais running out of black clothes, clothes
were dyed to black apparel. However, fabric dyes contain large amounts of heavy metal. If they are not treated correctly, it
will affect the environment. Therefore, the Company volunteered to provide trucks for loading wastewater from dyeing at
Krung Thai Tractor Building to be treated at Samae Dam Industrial Waste Disposal Center for a royal charity to the King.

All activities are supported by the Company continuously by aiming good environment in Thailand and livable society,
including sustainable business operation of the Company in Thailand.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อรายงานทางการเงิน
The Board of Directors’ Report
on Responsibility for the Financial Statements

คณะกรรมการบริษัทฯ บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินในบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี 2559 นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการด�ำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ดร.สมชาย หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ
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(นายอัศวิน วิภูศิริ)
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 2016.
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, 2016. 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, 2016, 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, 2016, its financial performance and its cash flows for the year
then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

(Dr.Somchai Harnhirun)
Chairman of the Board of Directors

(Mr.Asawin Wipoosiri)
Chief Executive Officer
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รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions
1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการ
ระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
(1) บริษัทฯ ท�ำสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแสมด�ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิ ธิ
การด�ำเนินงานครัง้ ละ 10 ปี โดยบริษทั ฯ ได้รบั การต่ออายุสญั ญา จนถึงปัจจุบนั ได้รบั การต่ออายุสญั ญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
(2) บริษทั ฯ ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่
มีก�ำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี
ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
มีก�ำหนดเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี

1.2 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
เป็นการกูย้ มื เงินระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดอัตราดอกเบีย้ ในอัตรา
ที่เหมาะสม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทั้งนี้ได้มีการแสดงรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 แล้ว
แม้ว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย แต่เนื่องบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 รายการดังกล่าว
จึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2547
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1. NATURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS
In 2016, 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) The Company entered into a leasing and licensing agreement for operations of Samae Dum Industrial Waste Disposal
Center and Research & Development Centre for Environmental Preservation, Ratchaburi, with Department of Industrial
Work since October 1, 1996. The term of leasing and licensing for operations is 10 years. The Company renewed the
agreement and extended the term for a period of 10 years from October 1, 2016 to September 30, 2026.
(2) The Company entered into a land leasing agreement in 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 annual rental fee.
Map Ta Phut Facility Extension, land plot number S8-S10, covering an area of 29 Rai, 1 Ngarn and 82 square
wah. The contract is for a period of 30 years (2001-2031), by paying annual rental fee.

1.2 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, 2016.
Although in 2016, 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 2559 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร้อยละ 14.41 ของ
ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
มีผู้บริหารของกระทรวง
อุตสาหกรรมด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน
คือ
1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
2. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่ง
ประเทศไทย
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ลักษณะรายการ

บริ ษั ท ฯ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า และให้ ใ ช้ สิ ท ธิ
ในการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัดกาก
อุตสาหกรรมแสมด�ำ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัด
ราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่า
และให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงานครั้งละ 10 ปี
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การต่ อ อายุ สั ญ ญา
จนถึงปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า
ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
การนิคมอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ท�ำสัญญาเช่าที่ดิน
แห่งประเทศไทย
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการ
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.44 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (1) ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26,
มีผู้บริหาร กนอ.
R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
มีก�ำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี
บริษัทฯ 1 ท่าน คือ
(2539 - 2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี
1. นางสาวฐานันดร์
(2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย
พิทักษ์วงศ์
แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน
82 ตารางวา มีก�ำหนดระยะเวลาเช่า
30 ปี (2544 - 2574) โดยเสียค่าเช่า
รายปี
(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่
ค่าบ�ำรุงสาธารณูปโภค

มูลค่าของรายการ ความสมเหตุสมผล และ
(ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นของ
2559 2558 รายการระหว่างกัน

4.1

4.0

4.3 เป็นการด�ำเนินงาน
ตามปกติธุรกิจที่มี
สัญญาที่ได้ตกลงกัน
ตามราคาตลาดทั่วไป
และมีผลตอบแทน
ที่เป็นการค้าปกติ

เป็นการด�ำเนินงาน
ตามปกติธุรกิจที่มี
สัญญาที่ได้ตกลงกัน
4.8 ตามราคาตลาดทั่วไป
และมีผลตอบแทน
ที่เป็นการค้าปกติ

1.7

2.2

0.6

1.8
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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

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. Dr. Somchai Harnhirun
2. Mr. Mongkol
Pruekwatana

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. Ms. Thanan Pitakwong

The Company entered into a leasing
and licensing agreement for operations
of Samae Dum Industrial Waste
Disposal Center and Research &
Development Centre for Environmental
Preservation, Ratchaburi, with
Department of Industrial Works since
October 1, 1996. The term of leasing
and licensing for operations is 10
years. The Company renewed the
agreement and extended the term for
a period of 10 years from October 1,
2016 to September 30, 2026.
Company has rental contracts for
land located in the Map Ta Phut
industrial Estate with the Industrial
Estates Authority of Thailand, which
are asfollow:
(1) Map Ta Phut Facility, land plot
number R-26, R-27, covering an
area of 62.5 Rai with a period of
30 years (1996-2026) fees are
paid yearly.
(2) Map Ta Phut Facility, Extension
Area, land plot number S8-S10,
covering an area of 29 Rai,
1 Ngarn and 82 square wah.
The contract is for a period of 30
years (2001-2031) with an annual
rental fee.
(3) Other expenses : Public Utility fee

Value of
Transaction
(Million Baht)
2016 2015

4.1

4.0

Justification and
Necessity of
Related Party
Transaction

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

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

1.7

2.2

0.6

1.8
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1.2 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

บริษัท เอเซีย บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์
พัฒนาแลนด์ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
จ�ำกัด
จ�ำกัด ร้อยละ 99.99 ของ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
ทุนจดทะเบียนบริษัท
มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน
คือ
1. นายอัศวิน วิภูศิริ
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
3. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ความสมเหตุสมผล
31 ธันวาคม (ล้านบาท) และความจ�ำเป็นของ
รายการระหว่างกัน
2559
2558

125

60

เป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องให้กับ
บริษัทย่อย โดย
คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ที่เหมาะสม

2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
เนือ่ งจากรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็นรายการทีด่ ำ� เนินไปตามธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เข้าท�ำสัญญาใดๆ หรือมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษทั ฯ
จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำสัญญานั้นๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก บริษัทฯ ยังคง
ยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและค�ำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะยึดถือความสมเหตุสมผลและ
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณา
ตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และหากมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จะเป็นไปตามระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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1.2 Transaction Related to Finance
Related
Company

Asia Patana
Land
Co., Ltd

Relationship with Company

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. Dr. Somyot
Sangsuwan
3. Mr. Itthirit Wipoosiri

Nature of Transaction

The Company has given loan to
Asia Patana Land Co., Ltd., which
is its subsidiary, with loan interest
rate at 7 percent per year.

Value of Transaction
(Million Baht)
2016

2015

125

60

Justification and
Necessity of
Related Party
Transaction

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�ำปี 2559
Management Discussion and Analysis for the Year 2016
1. ผลการด�ำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2559 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม และสายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 378.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 จ�ำนวน 359.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
18.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 ส�ำหรับรายได้อนื่ ๆ ของปี 2559 เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท
ตารางข้างล่างแสดงอัตราส่วนแบ่งของรายได้ระหว่างสองสายธุรกิจ โดยปี 2559 นั้นสายธุรกิจให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกาก
อุตสาหกรรมมีสว่ นแบ่งร้อยละ 72.71 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มสี ว่ นแบ่งร้อยละ 24.50 ทีเ่ หลือเป็นรายได้อนื่ ๆ อีกร้อยละ 2.79 ส�ำหรับ
ปี 2558 สายธุรกิจบ�ำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 72.33 ในขณะที่สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 26.05
และอีกร้อยละ 1.62 เป็นรายได้อื่นๆ (ดูรายละเอียดของรายได้จากข้อ 1 และข้อ 2)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราส่วนแบ่งยอดรายได้ของสองสายธุรกิจ ระหว่างปี 2559 และปี 2558
ปี

ธุรกิจบ�ำบัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายได้อื่นๆ

รวมรายได้ทั้งหมด

2559
2558

72.71%
72.33%

24.50%
26.05%

2.79%
1.62%

100.00%
100.00%

(1) รายได้สายธุรกิจบ�ำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบ�ำบัดกาก
ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)
รายได้คา่ บริการส�ำหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2559 เป็นเงิน 283.1 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 จ�ำนวนเงิน 264.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากในเวลาเดียวกันจ�ำนวนเงิน 18.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03
ต้นทุนธุรกิจค่าบริการส�ำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 65.39 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 อยู่ใน
ร้อยละ 66.08 ซึ่งต�่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) รายได้จากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 เป็นเงิน 95.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มียอดรายได้
95.3 ล้านบาท ท�ำให้รายได้ปี 2559 สูงกว่าปี 2558 จ�ำนวน 0.1 ล้านบาท
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2559 ต�่ำกว่าปี 2558 จ�ำนวน 10.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
เวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 74.63 ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนที่ลดลง อันเนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2559
เป็นยอดขายจากโครงการใหม่ที่มีผลก�ำไรในอัตราที่สูงกว่าในอดีต

(3) รายได้อื่น
งบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปันผลและรายได้อื่นๆ เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558
เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.75
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1. Operating Results (Company and Subsidiaries)
Consolidated revenue for the twelve months of year 2016 of both treatment of industrial waste business division and
property development business division totally 378.6 million Baht compared with same period of year 2015 amounted
359.7 million Baht, increased the amount of 18.9 million Baht or 5.3 percent. For other income amounted 10.9 million Baht
compared previously year 5.9 million Baht. Table below shows the share of revenues in 2016 comprised of Treatment of
industrial waste business division represented 72.71%, Property development business division represented 24.50% and
other income represented 2.79%. Year 2015, shares were Treatment of industrial waste business division represented
72.33%, Property development business division represented 26.05% and other income represented 1.62%. (See more
details from Section 1 and Section 2)
Table 1: Shared Comparison of revenues between year 2016 and 2015
Year

Treatment of
Industrial Waste

Property Development

Other Income

Total Revenues

2016
2015

72.71%
72.33%

24.50%
26.05%

2.79%
1.62%

100.00%
100.00%

(1) Revenue from Treatment of Industrial Waste Business Division (Disposal, Landfill, and
Transportation)
Service income for twelve months of year 2016 amounted 283.1 million Baht compared same period last year amounted
264.5 million Baht, increased the amount of 18.6 million Baht or 7.03%.
Cost of goods for year 2016 was 65.39% of revenue when compared with same period last year was 66.08%, thus year
2015 was slightly improved 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 2016 amounted 95.4 million Baht compared
same period last year was amounted 95.3 million Baht, increased the amount of 0.1 million Baht.
Cost of goods for year 2016 was lower than last year amounted 10.0 million Baht, the cost of goods was 64.05% compared
last year was 74.63%. Most of the revenue came from the sales of recent projects which had higher profitability rate than
passed projects.

(3) Other income
Other income for year 2016 was amounted 10.9 million Baht compared last year amounted 5.9 million Baht, increased the
amount of 5.0 million Baht or 84.75%.
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(4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส�ำหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2559 เป็นเงิน 123.7 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 31.76 ของรายได้โดยรวม
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจ�ำนวน 110.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.69 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็น
ได้ว่าปี 2559 นี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าจากปี 2558 ประมาณ 13.3 ล้านบาท ทางบริษัทฯ ได้มีการตั้งส�ำรองค่าใช้จ่าย
ประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามเงื่อนไขของการต่อสัญญาในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

(5) ขาดทุนจากการด้วยค่า
บริษัทฯ ได้ตั้งการด้อยค่าในเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย 9.7 ล้านบาท และด้อยค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15.7 ล้านบาท
ซึ่งโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าเป็นโครงการในอดีต ปัจจุบันทาง บริษัทฯ มีแผนที่จะปิดการขาย โครงการเหล่านี้ หรือ
น�ำมาพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าต่อไป

(6) ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินในปี 2559 เป็นเงิน 13.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จ�ำนวนเงิน 11.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.72 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว ซึ่งน�ำไปซื้อเครื่องจักรใหม่

(7) งบก�ำไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559 เป็นเงิน (23.82) ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จ�ำนวนเงิน 0.67 ล้านบาท ท�ำให้ลดลงจากปี
ทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนเงิน 24.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 3,655.22 ส�ำหรับงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2559 ขาดทุน 11.74 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุน 3.07 ล้านบาท
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระหว่างปี 2559 และปี 2558
รายการ

รายได้จากการบริการ - ธุรกิจบ�ำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนธุรกิจบริการ
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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ปี 2559

283,136
95,373
10,875
389,384
185,150
61,086
15,823
107,856
9,706
15,704
13,108
408,433
(19,049)
(4,772)
(23,821)
1,213
1,157
9,706
12,076
(11,745)

ปี 2558

(1,000 บาท)
±%

264,470
+7.06
95,262
+0.12
5,929 +83.42
365,661
+6.49
174,763
+5.94
71,098
-14.08
14,935
+5.95
95,477 +12.97
0 +100.00
0 +100.00
11,230 +16.72
367,503 +11.14
(1,842) -934.15
2,513 -289.89
672 -3,644.79
(1,905)
(1,837)
0
(3,742)
(3,070)

+163.67
+162.98
+100.0
+422.81
-282.57
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(4) Selling and Administrative Expenses
Selling and administrative expenses for twelve months of year 2016 was 123.7 million Baht or 31.76% of total revenues
compared with last year was 110.4 million Baht or 30.69%. The selling and administrative expenses were increased from
year 2015 amounted 13.3 million Baht. The company had accrued the amount of 9 million Baht for maintenance cost of the
plant according the condition of renewal of the lease in September 2016.

(5) Loss on impairments
Company had loss on impairment of investment insecurities for sale amounted 9.7 million Baht and loss on impairment
of real estate development costs amounted 15.7 million Baht. The loss on impairment of real estate development costs
consisted of passed projects. Company has planned to close these projects within this year or develop these projects to
properties for rent

(6) Finance Costs
Company had finance costs in year 2016 amounted 13.1 million Baht compared with same period last year amounted
11.2 million Baht, an increased 1.9 million Baht or 16.72%. The increase was due to the increased of long term debt which
was spent to purchase of a new machine.

(7) Statements of Comprehensive Income
Profit (loss) for the year 2016 was amounted (23.82) million Baht compared last year was 0.67 million Baht, a decreased
from last year amounted 24.49 million Baht or 3,655.22%. For total comprehensive income (loss) for year 2016 was loss
amounted 11.74 million Baht compared last year was loss amounted 3.07 million Baht.
Table 2: Comparison Statement of Comprehensive Income between year 2016 and 2015
Items

Revenue from service – Treatment of Industrial Waste
Revenue from Property Development (Real Estate)
Other Income
Total Revenues
Expenses: Cost of services
Cost of goods (Real Estate)
Selling Expenses
Administrative Expenses
Loss on impairment of investment in securities for sale
Loss on impairment of real estate development costs
Finance Costs
Total Expenses
Profit (Loss) before income tax
Tax income (expense)
Profit (Loss)for the year
Other Comprehensive Income:
Defined benefit plan actuarial loss
Gain(Loss) on revaluation of available-for-sale securities
Impairment loss on securities available for sale
Other comprehensive income (loss) for the year
otal Comprehensive Income (Loss)

2016

2015

(Baht 1,000)
±%

283,136
95,373
10,875
389,384
185,150
61,086
15,823
107,856
9,706
15,704
13,108
408,433
(19,049)
(4,772)
(23,821)

264,470
+7.06
95,262
+0.12
5,929 +83.42
365,661
+6.49
174,763
+5.94
71,098
-14.08
14,935
+5.95
95,477 +12.97
0 +100.00
0 +100.00
11,230 +16.72
367,503 +11.14
(1,842) -934.15
2,513 -289.89
672 -3,644.79

1,213
1,157
9,706
12,076
(11,745)

(1,905)
(1,837)
0
(3,742)
(3,070)

+163.67
+162.98
+100.0
+422.81
-282.57
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2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
(1) สินทรัพย์รวม
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวนมูลค่า 1,651.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวนเงิน 1,583.2 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 68.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.31 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 679.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 1,001.9 ล้านบาท ลดลง

322.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.23 (ดูตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียน ระหว่างปี 2559 และปี 2558

(1,000 บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินค้าคงเหลือ
เงินมัดจ�ำค่าซื้อที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รายการ

ปี 2559

ปี 2558

60,664
76,876
80,821
71,472
531,154 852,096
799
750
5,361
0
206
770
679,005 1,001,964

±%

-21.09
+13.08
-37.67
+6.53
+100.00
-73.25
-32.23

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกค้าอืน่ ของปี 2559 เป็นเงิน 80.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นเงิน 71.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 13.08 ส�ำหรับลูกหนี้การค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน) ของปี 2559 เป็นเงินจ�ำนวน 32.9 ล้านบาท และ
มีการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ 0.9 ล้านบาท (ร้อยละ 2.74) จะมีลกู หนีก้ ารค้าสุทธิ 32.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 นัน้ ลูกหนีก้ ารค้า
จ�ำนวน 49.7 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 6.7 ล้านบาท (ร้อยละ 13.48) ลูกหนี้สุทธิเป็นเงิน 43.0 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 นัน้ ลูกหนีอ้ นื่ เป็นเงิน 43.9 ล้านบาท ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (ร้อยละ 3.19) และปี 2558 ลูกหนีอ้ น่ื
เป็นเงิน 23.1 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (ร้อยละ 6.06)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบลูกหนี้การค้า ระหว่างปี 2559 และปี 2558
(1,000 บาท)
รายการ

เรียกเก็บเงินแล้ว - ลูกหนี้การค้าธุรกิจบริการ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
		
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
		
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
		
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
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ปี 2559

21,803
10,156
284
7
638
32,888
(2,406)
30,482

ปี 2558

34,237
8,463
343
28
6,631
49,702
(8,065)
41,637

±%

-36.32
+20.00
-17.20
-75.00
-90.38
-33.83
+70.16
-26.79

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
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2. Financial Status (The Company and Subsidiaries)
(1) Total Assets
The Company has total assets as at December 31, 2016 amounted 1,651.4 million Baht compared with year 2015 amounted
1,583.2 million Baht, increased the amount of 68.2 million Baht or 4.31%. As at December 31, 2016 the total assets
consisted of:
(1.1) Current assets amounted of 679.0 million Baht compared as at December 31, 2015 was amounted 1,001.9

million Baht, a decreased 322.9 million Baht or 32.23% (See Table 3).
Table 3: The Comparison of Current Assets between Year 2516 and 2515

(Baht 1,000)
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Cost of property development
Supplies
Deposit for purchase of land
Other current assets
Total Current Assets

Items

2016

2015

60,664
76,876
80,821
71,472
531,154 852,096
799
750
5,361
0
206
770
679,005 1,001,964

±%

-21.09
+13.08
-37.67
+6.53
+100.00
-73.25
-32.23

Trade and other receivables for the year 2016 amounted 80.82 million Baht compared with year 2015 was amounted
71.47 million Baht, increased the amount of 9.4 million Baht or 13.08%. For trade account receivables of year 2016 amounted
32.9 million Baht which provided allowance for doubtful accounts amounted 0.9 million Baht (2.74%), net trade account
receivables amounted 32.0 million Baht compared with year 2015, trade account receivables was amounted 49.7 million
Baht, allowance for doubtful accounts amounted 6.7 million Baht (13.48%), net trade account receivables amounted
43.0 million Baht.
For year ended of 2016, other receivables amounted 43.9 million Baht, allowance for doubtful accounted amounted
1.4 million Baht (3.19%), and year 2015 other receivables was amounted 23.1 million Baht, allowance for doubtful accounts
amounted 1.4 million Baht (6.06%).
Table 4: The Comparison Trade and Other Receivables between year 2016 and 2015
(Baht 1,000)
Items

Service business
Current
Overdue
Less than or up to 3 months
		
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
		
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
		
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Net Total

2016

2015

±%

21,803
10,156
284
7
638
32,888
(2,406)
30,482

34,237
8,463
343
28
6,631
49,702
(8,065)
41,637

-36.32
+20.00
-17.20
-75.00
-90.38
-33.83
+70.16
-26.79
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ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (ตารางที่ 5) ประกอบด้วย
ตารางที่ 5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(1,000บาท)
577,745
351,398
(77,047)
852,096
57,262
(368,575)
(9,629)
531,154

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อ/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(1.2) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 972.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่า 581.2 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 391.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.31 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ระหว่างปี 2559 และปี 2558
(1,000บาท)
รายการ

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค�้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ปี 2559

1,956
8,452
619,797
91,108
218,198
4,177
7,674
21,024
972,386

ปี 2558

±%

756
+158.73
7,295
+15.86
331,999
+86.69
81,343
+12.00
135,489
+61.04
17 +24,470.59
7,603
+0.93
16,759
+25.45
581,260
+67.29

(2) หนี้สินรวม
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 396.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า
316.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.23 (ตารางที่ 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
(2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 298.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 278.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

19.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.04
(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 98.6 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า
38.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 60.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.44 เป็นการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาว 61.48 ล้านบาท เป็นเงินกู้
จากสถาบันการเงินเพื่อซื้อเครื่องจักร

I 120 I

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Cost of property development as at December 31, 2016 and 2015 (Table 5) consisted of:
Table 5: Cost of Property Development
(Baht 1,000)
577,745
351,398
(77,047)
852,096
57,262
(368,575)
(9,629)
531,154

Net book value as at January 1, 2015
Purchases/transfer in
Disposals/transfer for
Net book value as at December 31, 2015
Purchases/transfer in
Disposales/transfer out
Loss on impairment of real estate development costs
Net book value as at December 31, 2016

(1.2) Non-current assets as at December 31, 2016 amounted 972.4 million Baht compared with December 31, 2015

amounted 581.2 million Baht, increased the amount of 391.2 million Baht or 67.31% (see Table 6).

Table 6: Comparison of Non-Current Assets between year 2016 and 2015
(Baht 1,000)
Items

Restricted deposits at financial institutions
Investments in available-for-sale securities
Buildings and land held for development
Investment property
Property, plant and equipment
Intangible asset
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total Non-Current Assets

2016

1,956
8,452
619,797
91,108
218,198
4,177
7,674
21,024
972,386

2015

±%

756
+158.73
7,295
+15.86
331,999
+86.69
81,343
+12.00
135,489
+61.04
17 +24,470.59
7,603
+0.93
16,759
+25.45
581,260
+67.29

(2) Total Liabilities
Company’s total liabilities as at December 31, 2016 amounted 396.6 million Baht compared same period last year was
amounted 316.7 million Baht, increased 79.9 million baht or 25.23% (Table 7)
As at December 31, 2016 total liabilities consisted of:
(2.1) Current Liabilities amounted 298.0 million Baht compared same period last year was 278.4 million Baht, increased

the amount of 19.6 million Baht or 7.04%.
(2.2) Non-current liabilities as at December 31, 2016 amounted 98.6 million Baht compared same period of 2015
was amounted 38.3 million Baht, increased the amount of 60.3 million Baht or 157.44%. The increase was due to
the long term debt amounted 61.48 million baht to purchase a new machine.
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบหนี้สิน ระหว่างปี 2559 และ ปี 2558
รายการ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -กิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

(1,000บาท)

ปี 2559

ปี 2558

±%

208,462
83,951
5,519
114
298,046

200,000
+4.23
78,255
+7.28
0 +100.00
108
+5.56
278,363
+7.07

61,481
118
2,960
34,000
98,559
396,606

0 +100.00
231 -48.92
4,116 -28.09
34,000
0
38,347 +157.02
316,710 +25.23

(3) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในสีบ่ ริษทั ได้แก่ บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด โดย บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันก�ำลังด�ำเนินงานอยู่ทั้งหมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3 โครงการ และ
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 2 โครงการ และยังถือครองที่ดินจ�ำนวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริษัท อินดัสเทรียล
เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด ปัจจุบนั ทางบริษทั ฯ มีนโยบายน�ำทีด่ นิ มาจัดท�ำโครงการใหม่ทเี่ ขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบนั อยู่ใน
ขัน้ ตอนการติดต่อประสานงานและขออนุญาตจากทางราชการ บริษทั เจนโก้ รีนวิ เอเบิล้ จ�ำกัด และบริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
ได้ถูกจัดตั้งมาเพื่อยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากับทางส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ใน
ขั้นตอนของการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกของ กกพ.
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทย่อย ระหว่างปี 2559 และปี 2558
รายการ

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวม

ปี 2559

ปี 2558

430,000
200,000
14,000
14,000
(79,892)
578,108

430,000
200,000
0
0
(79,892)
550,108

(1,000บาท)
±%

0
0
100.00
100.00
0
+5.09

3. สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
(1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2.3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 คิดเป็นการลดลงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 1.3 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 322.9 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 32.2 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1
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Table 7: Comparison Total Liabilities between year 2016 and 2015
Items

Current Liabilities:  
Short-term loans
Trade and other payables
Long-term loans from financial institutions due within one year
Obligations under finance leases current portion due within one year
Total Current Liabilities
Non-Current Liabilities:
Long-term loans from financial institutions-net of current portion
due with one year
Obligations under finance leases-net of current portion
due within one year
Employee benefit obligations
Other non-current liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities

(Baht 1,000)

2016

2015

±%

208,462
83,951
5,519
114
298,046

200,000
78,255
0
108
278,363

+4.23
+7.28
+100.00
+5.56
+7.07

61,481

0

+100.00

118

231

-48.92

2,960
34,000
98,559
396,606

4,116
34,000
38,347
316,710

-28.09
0
+157.02
+25.23

(3) Investment in Subsidiaries
The Company has hold 99.99% of shareholders of four companies that are Asia Patana Land Co., Ltd. (AP), Industrial Waste
Management (Asia) Co., Ltd. (IWMA)., Genco Renewable Co., Ltd. (GR). And Genco Clean Energy Co., Ltd. (GC). AP is in
real estate business. It has developed 5 property projects, consist of 3 projects as properties for sale and 2 projects as
properties for rent. IWMA is in waste management business. IWMA is now developing a new waste management project in
Khao Mai Kaew, Chonburi. GR and GC were setup to apply for licenses of power plant from the Energy Regulatory
Commission (ERC). Both GR and GC is now in the process of appealing for the licenses.
Table 8: Comparison of Investment in Subsidiaries between year 2016 and 2015
Items

Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia) Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co., Ltd.
Less Loss on impairment of investment
Total

2016

2015

430,000
200,000
14,000
14,000
(79,892)
578,108

430,000
200,000
0
0
(79,892)
550,108

(Baht 1,000)
±%

0
0
100.00
100.00
0
+5.09

3. Liquidity (The Company and Subsidiaries)
(1) Current Ratio
The Company has current ratio as at December 31, 2016 equal to 2.3 compared to 3.6 as at December 31, 2015, a
decreased current ratio 1.3 due to the decreased of current assets amounted 322.9 million baht or decreased 32.2%
while current liabilities increased 19.7 million baht or 7.1%.
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(2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.32 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.25 เท่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ในอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 0.07 เท่า เนือ่ งจากหนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ 79.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.2 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 68.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัท เกิดจาก
การลงทุนในโครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะไม่อนั ตรายทีน่ คิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทาง บริษทั ฯ ได้มกี ารกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
เป็นจ�ำนวนเงิน 61.4 ล้านบาท

4. สรุปภาพรวมธุรกรรม บริษัทฯ ในสิบสองเดือนของปี 2559
ในปี 2559 นีบ้ ริษทั มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำ� นวนเงิน 7.673 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จ�ำนวนเงิน 7.603 ล้านบาท
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ระหว่างปี 2559 และปี 2558
(1,000 บาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ผลขาดทุนทางภาษียกไป
อื่นๆ
รวม

รายการ

ปี 2559

372
536
2,933
591
1,617
1,172
452
7,673

ปี 2558

1,494
536
2,800
823
129
1,172
649
7,603

±%

-75.1
0
+4.7
-28.2
+1,153.5
0
-30.3
+0.9

ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากผลต่างสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปี 2559 และปี 2558 จ�ำนวนเงิน7.673 ล้านบาท และ
7.603 ล้านบาท ตามล�ำดับ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปี 2559 เป็นเงิน 4.772 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นรายได้
ภาษีเงินได้ 2.513 ล้านบาท (ดูงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบภาษีเงินได้ ระหว่างปี 2559 และปี 2558
(1,000 บาท)
รายการ

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการแตกต่างชั่วคราว
รวม
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ปี 2559

ปี 2558

±%

(5,145)

(2,294)

+124.3

373
(4,772)

4,807
2,513

-92.2
-289.9
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(2) Debt to Equity Ratio
The Company has debt to equity ratio as at December 31, 2016 equals to 0.32 compared with 0.25 as at December 31,
2015 an increased on ratio of total liabilities and shareholders’ equity 0.07 due to an increased of total liability 79.9 million
baht or 0.2% while shareholders’ equity increased 68.2 million baht or 4.3%. The total debt of the company was increased
due to an investment of RDF project in Map Ta Phut industrial estate, the company took loan amount of 61.4 million baht.

4. Summary total business transactions in the twelve months of 2016
Year 2016, Company has deferred tax assets amounted 7.673 million Baht compared with year 2015 amounted 7.603
million Baht.
Table 9: The comparison of deferred tax assets between year 2016 and 2015
(Baht 1,000)
Trade and other receivables
Inventory
Real estate development costs
Employee benefit obligations
Shot-term provisions
Tax losses carried forward
Others
Total

Items

2016

372
536
2,933
591
1,617
1,172
452
7,673

2015

1,494
536
2,800
823
129
1,172
649
7,603

±%

-75.1
0
+4.7
-28.2
+1,153.5
0
-30.3
+0.9

Income tax calculated from the differ deferred tax assets between year 2016 and 2015 amounted 7.673 million baht and
7.603 million Baht respectively. Tax expense for year 2016 amounted 4.772 million Baht compared year 2015 amounted
2.513 million Baht. (see Statement of Comprehensive Income)
Table 10: The comparison of income tax between year 2016 and 2015
(Baht 1,000)
Items

Current Tax:
Current year
Deferred Tax:
Tax income (expense) movement in temporary differences
Total

2016

2015

±%

(5,145)

(2,294)

+124.3

373
(4,772)

4,807
2,513

-92.2
-289.9
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5. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
1. หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค�้ำประกันสัญญาเช่าและสัญญาการให้บริการบ�ำบัด กากเป็นจ�ำนวน 41.5
ล้านบาท และ 22.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ
2. หนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารเพือ่ ค�ำ้ ประกันการซือ้ เครือ่ งจักรจากต่างประเทศและการจัดท�ำสาธารณูปโภคเป็นจ�ำนวน
13.7 ล้านบาท และ 0.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ
3. ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ�ำนวน 46.5 ล้านบาท และ 41.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ

6. ความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2559
โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เครื่องจักรได้ถูกขนส่งเข้ามาถึง
ประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างโรงงาน โดยคาดว่าโรงงานแล้วเสร็จในช่วงสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2560 และจะสามารถเดินก�ำลังผลิตได้เต็มที่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
โครงการสร้างหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีศ่ นู ย์ฝงั กลบราชบุรี บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการศึกษาทันทีหลังจากได้รบั
การต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ จากกรมโรงงาน ปัจจุบนั ทางบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอยู่ในขัน้ ตอนการออกแบบ และขออนุญาตจากทาง
หน่วยงานราชการ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 และจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ ภายใน
ปี 2560

7. ทุนเรือนหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�ำนวนเงิน 2,230 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน
1,092 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่าย จ�ำนวน 1,138 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1,092 ล้านบาท เป็น 1,190 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 98 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
เพือ่ รองรับการปรับสิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (GENCO-W1) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 31,529 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000 หน่วย
ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จากการ
รับช�ำระเงินใช้สิทธิดังกล่าวจากเดิมจ�ำนวนเงิน 1,041.06 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน 1,041.10 ล้านบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จ�ำนวน 94,242,678 หน่วย
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5. Commitments and Contingent Liabilities
As at December 31, 2016, the Group had commitments and contingent liabilities as follows:
The Company
1. Letter of guarantee issued by a bank for Guarantees lease and Waste treatment services contract in the amount
to 41.5 and 22.8 million baht respectively.
2. Letter of guarantee issued by a bank for Purchasing equipment from abroad and Preparation utility in the amount
to 13.7 and 0.8 million baht respectively.
3. Commitments Capital expenditure in the amount to 46.5 and 41.6 million baht respectively.

6. The Investment Update in 2016
Genco has started the RDF project in year 2016. This project is located in Map Ta Phut industrial estate, Rayong.
The machine was imported from Finland and has arrived to Thailand in year 2016. The factory is still in the process
of construction. The factory is estimated to be complete at the end of Q2, 2017. The plant is expected to be
fully operated by Q3, 2017.
A new landfill in Ratchaburi Waste Management Center. Genco has started a new landfill project after the renewal of
the lease contract. The landfill is designed for non-hazardous industrial waste. The design process has begun
since January 2017. Genco is applying for a permit and expect to start the construction in Q2, 2017. The landfill
is expected to be ready within 2017.

7. Share Capital
The Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2016, a resolution was passed authorizing decrease in
authorized share capital from 2,230 million baht to 1,092 million baht by cancelling the unissued ordinary shares in total of
1,138 million shares with the par value of 1 baht. Another resolution was passed authorizing increase in authorized share
capital from 1,092 million baht to 1,190 million baht by issuing 98 million ordinary shares with par value of 1 baht to support
the change of exercise ratio of warrants of GENCO No.1 (GENCO-W1). The Company registered the increase in authorized
share capital with the Ministry of Commerce on May 16, 2016.
The Company issued 31,529 ordinary shares offering to exercise warrants of existing shareholders of 20,000 warrants at
price of 1 Baht per share and the Company registered the change of paid-up share capital from 1,041.06 million Baht to
1,041.10 million Baht with the Ministry of Commerce on July 21, 2016.
On the December 31, 2016, number of unexercised warrant is 94,242,678 units.
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รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
เป็นกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงสร้างการก�ำกับดูแล
กิจการ ภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ คือ สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ พิจารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการก�ำกับดูแล
ที่ดี จ�ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่
การประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
การประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
การประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝา่ ยบริหารเข้าร่วมเพือ่ น�ำเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงาน และน�ำข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบไปท�ำการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มคี วามรัดกุมรอบคอบกว่าปีทผี่ า่ นมา
โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องส�ำคัญๆ สรุปได้ดังนี้
สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบ
กฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมให้ขอ้ แนะน�ำแก่ฝา่ ยบริหารเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีความรัดกุมรอบคอบ เพิม่ พูน
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

I 128 I

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในและ
ประเมินผลให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายรักษ์พล อังศุวทิ ยา เป็นหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่ และในปี 2559 บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แก่บริษัทฯ น�ำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้
นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร และ/หรือนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท
แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงได้พจิ ารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารายงานทีต่ อ้ งเปิดเผย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานต่างๆ ทีต่ อ้ งเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ในส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2559 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นส�ำคัญที่ขัดต่อข้อเท็จจริง และระเบียบทางบัญชี
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทาง
ราชการอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลและเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงในการด�ำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ ท�ำให้เชื่อมั่นว่าบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) จะด�ำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอังคณี วรทรัพย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
การรับรู้รายได้จากการบริการและรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจทั้งสองประเภทเป็นจ�ำนวนที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างมากต่องบการเงิน
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับความถูกต้องในเรือ่ งมูลค่าและเวลาของการรับรูร้ ายได้ดงั กล่าวตามนโยบายการบัญชีสำ� หรับการรับรู้
รายได้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
การประเมินนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริษทั เกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้จากการบริการและรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และการประเมิน
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั เกีย่ วกับวงจรรายได้จากการบริการและรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์และเวลาที่เหมาะสมของการบันทึกรายได้
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบ
การเกิดขึ้นจริงและความถูกต้องของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้จาก
การบริการและการขายอสังหาริมทรัพย์
สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นปีส�ำหรับธุรกิจการให้บริการ
ตรวจตัดยอดรายได้จากการบริการช่วงใกล้สิ้นปีและหลังสิ้นปี
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้จากการบริการและรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภทบริการและรายโครงการ
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบรายได้จากการบริการและรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่บันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
การประมาณการมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนาตามทีเ่ ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 13 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาส�ำหรับโครงการที่มีข้อบ่งชี้
การด้อยค่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าของค่าเผือ่ การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา ทั้งนี้ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาเป็นสินทรัพย์
ที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างมากในงบแสดงฐานะการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั เกีย่ วกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลง
ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างรอการพัฒนา โดยการสอบถามผูบ้ ริหารทีมหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและ
ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการ
พัฒนาดังนี้
ท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
รอการพัฒนา รวมถึงสอบทานความสม�่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลส�ำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่ นไหวของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย เพือ่ ระบุ
ถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประเมินข้อบ่งชีก้ ารด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
รอการพัฒนา
วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�ำหรับรายการขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาแต่ละโครงการ
ท�ำความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติเกี่ยวกับการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา ซึ่งจัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทหรือรายงานของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
ส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเพือ่ ให้ผมู้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลด�ำเนินการแก้ไขข้อมูล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเหตุให้บริษทั ต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษัทหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(บาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ
เงินมัดจ�ำค่าซื้อที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ
6
5,7

60,664,120
80,821,307

76,876,039
71,471,558

28,149,886
69,933,918

60,449,030
70,472,240

5
8

531,153,602
799,854
5,361,390
205,486
679,005,759

852,096,018
750,314
770,359
1,001,964,288

242,695,463
799,854
341,579,121

60,893,699
405,318,673
750,314
597,883,956

10

1,955,733

755,733

1,955,733

755,733

5
11
12
13
14
15

8,451,795
619,797,281
91,108,061
218,198,206
4,177,374
7,673,767

7,294,802
331,999,138
81,343,140
135,489,345
17
7,603,188

132,255,038
8,451,795
578,107,291
269,195,424
13,242,345
214,139,314
4,177,374
6,033,202

7,294,802
550,107,350
167,481,815
130,263,397
17
5,702,820

17,258,083
3,765,797
972,386,097

13,034,998
3,724,319
581,244,680

16,697,299
3,118,502
1,247,373,317

12,050,168
3,061,483
876,717,585

1,651,391,856

1,583,208,968

1,588,952,438

1,474,601,541

9

24
5

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
“จัดประเภทใหม่”
“จัดประเภทใหม่”

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5,17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
18
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
18
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
19
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 1,190,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท ในปี 2559 และ 2,230,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2558
20
ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว - 1,041,095,591 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ในปี 2559 และ 1,041,064,062 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2558
20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
21
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรเพื่อเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
“จัดประเภทใหม่”
“จัดประเภทใหม่”

208,462,518
83,951,716
5,518,895
113,541
298,046,670
61,481,105

200,000,000
78,254,929
108,464
278,363,393
-

128,462,518
64,633,506
5,518,895
113,541
198,728,460
61,481,105

90,000,000
63,149,958
108,464
153,258,422
-

118,420
2,960,127
34,000,000
98,559,652
396,606,322

231,019
4,115,666
34,000,000
38,346,685
316,710,078

118,420
2,876,762
34,000,000
98,476,287
297,204,747

231,019
4,004,213
34,000,000
38,235,232
191,493,654

1,190,000,000

2,230,000,000

1,190,000,000

2,230,000,000

1,041,095,591
208,730,146

1,041,064,062
208,730,146

1,041,095,591
208,730,146

1,041,064,062
208,730,146

7,910,853
(2,413,396)
(538,000)
1,254,785,194
340
1,254,785,534

7,910,853
20,194,855
(11,401,306)
1,266,498,610
280
1,266,498,890

7,910,853
34,549,101
(538,000)
1,291,747,691
1,291,747,691

7,910,853
36,804,132
(11,401,306)
1,283,107,887
1,283,107,887

1,651,391,856 1,583,208,968 1,588,952,438 1,474,601,541
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รายได้  
รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจให้บริการ
รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริการ - ธุรกิจให้บริการ
ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด  (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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23

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

283,136,129 264,470,102 283,136,129 262,488,886
95,373,278 95,262,388 72,118,638 78,574,132
10,875,401
5,928,842 12,117,142
5,282,871
389,384,808 365,661,332 367,371,909 346,345,889

185,150,234 174,762,801 185,150,234 174,762,801
61,085,992 71,098,123 46,704,196 57,588,791
15,823,034 14,934,992 13,245,541 13,694,639
107,856,160 95,477,371 93,399,715 88,450,888
9,706,312
9,706,312
15,703,939
11,333,806
13,108,211 11,229,768
6,749,171
7,414,309
408,433,882 367,503,055 366,288,975 341,911,428
(19,049,074) (1,841,723)
1,082,934
4,434,461
24 (4,771,760)
2,513,567 (4,519,675)
1,280,397
(23,820,834)
671,844 (3,436,741)
5,714,858

19

1,515,729

(2,379,158)

1,477,138

(2,495,852)

24

(303,146)
1,212,583

474,321
(1,904,837)

(295,428)
1,181,710

499,170
(1,996,682)

1,156,994

(1,837,304)

1,156,994

(1,837,304)

9,706,312
12,075,889
(11,744,945)

(3,742,141)
(3,070,297)

9,706,312
12,045,016
8,608,275

(3,833,986)
1,880,872

(23,820,834)
(23,820,834)

671,844
671,844

(3,436,741)
(3,436,741)

5,714,858
5,714,858

(11,744,945)
(11,744,945)
25
(0.023)
25
(0.023)

(3,070,297)
(3,070,297)
0.001
0.001

8,608,275
8,608,275
(0.003)
(0.003)

1,880,872
1,880,872
0.006
0.005

11

ทุนที่ออกและ
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
910,580,100
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนเรือนหุ้น
20 130,483,962
จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
21
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
130,483,962
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,041,064,062
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนเรือนหุ้น
20
31,529
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
31,529
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,041,095,591

หมายเหตุ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

7,910,853

208,730,146

208,730,146

7,910,853

-

285,743
285,743

12,000,000
12,000,000

-

7,625,10

196,730,146

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

(23,820,834)
1,212,583
(22,608,251)
(2,413,396)

-

671,844
(1,904,837)
(1,232,993)
20,194,855

(285,743)
(285,743)

21,713,591

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร
เพื่อเป็นส�ำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุนสะสม)

142,483,962
142,483,962

31,529
31,529
(23,820,834)
10,863,306
12,075,889
10,863,306 (11,744,945)
(538,000) 1,254,785,194

-

671,844
(1,837,304)
(3,742,141)
(1,837,304)
(3,070,297)
(11,401,306) 1,266,498,610

-

(9,564,002) 1,127,084,945

-

-

-

-

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(23,820,834)
12,075,889
(11,744,945)
340 1,254,785,534

60
60

31,529
60
31,589

671,844
(3,742,141)
(3,070,297)
280 1,266,498,890

142,483,962
142,483,962

280 1,127,085,225

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน รวมส่วนของผู้ถือ ส่วนของส่วนได้เสีย
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย หุ้นของบริษัทใหญ่ ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนเรือนหุ้น
จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนเรือนหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20

20
21

หมายเหตุ

1,041,095,591

208,730,146

-

208,730,146

1,041,064,062
31,529
31,529

12,000,000
12,000,000

196,730,146

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

130,483,962
130,483,962

910,580,100

ทุนที่ออกและ
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

285,743
285,743

7,910,853

-

7,910,853

-

7,625,110

(3,436,741)
1,181,710
(2,255,031)
34,549,101

-

5,714,858
(1,996,682)
3,718,176
36,804,132

(285,743)
(285,743)

33,371,699

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร
เพื่อเป็นส�ำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุนสะสม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,863,306
10,863,306
(538,000)

-

(1,837,304)
(1,837,304)
(11,401,306)

-

(9,564,002)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(3,436,741)
12,045,016
8,608,275
1,291,747,691

31,529
31,529

5,714,858
(3,833,986)
1,880,872
1,283,107,887

142,483,962
142,483,962

1,138,743,053

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

งบกระแสเงินสด

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าวัสดุคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลับรายการจากการลดมูลค่า
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(19,049,074)

(1,841,723)

1,082,934

4,434,461

32,691,471
52,132
128,550
9,706,312

33,612,670
1,930,312
2,678,163
37,069
-

27,877,407
52,132
128,550
9,706,312

32,465,865
1,390,357
2,678,163
870,420
37,068
-

15,703,939

-

11,333,806

-

(6,074,712)
8,084,506
656,974
268,353
(116,354)
(327,548)
13,108,211

643,500
(152,156)
(674,108)
11,229,768

(6,074,712)
8,084,506
260,215
(116,354)
(6,602,804)
6,749,171

629,453
(152,156)
(519,701)
7,414,309

54,832,760

47,463,495

52,481,163

49,248,239

(9,414,299)
10,081,964
(49,540)
564,872
(41,478)

(8,876,651)
(270,618,449)
251,012
(11,840,540)
242,543

486,189
42,217,426
(49,540)
(57,018)

(11,951,509)
(2,010,812)
251,012
(10,065,600)
(258,564)

(1,446,166)
54,528,113
(15,481,071)
(10,025,544)
29,021,498

12,547,065
(230,831,525)
(10,673,830)
(8,641,122)
(250,146,477)

(6,112,266)
88,965,954
(8,671,534)
(9,792,617)
70,501,803

10,032,964
35,245,730
(8,259,846)
(8,329,246)
18,656,638

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
เงินสดจ่ายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายมัดจ�ำค่าซื้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

339,968
116,354
(1,200,000)
(5,361,390)
2,763,344
(4,198,268)
(114,603,154)

815,816
152,156
(8,170,288)
(12,535,529)
(22,368,149)
(42,105,994)

241,465
116,354
(1,200,000)
(65,000,000)
(27,999,940)
2,763,344
(4,198,267)
(114,433,572)
(209,710,616)

503,394
152,156
(60,000,000)
(200,000,000)
(18,540,809)
(277,885,259)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายช�ำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

397,000,000
(387,000,000)
67,000,000
(121,860)
31,589
76,909,729

360,000,000
(397,000,000)
(102,017)
142,483,962
105,381,945

245,000,000
(205,000,000)
67,000,000
(121,860)
31,529
106,909,669

250,000,000
(300,000,000)
(102,017)
142,483,962
92,381,945

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ

(16,211,919)

(186,870,526)

(32,299,144)

(166,846,676)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

76,876,039

263,746,565

60,449,030

227,295,706

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

60,664,120

76,876,039

28,149,886

60,449,030

(122,143,146)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
1) รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาจาก
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2) รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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287,798,144

-

101,713,609

-

13,433,082

-

13,433,082

-

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

1.		 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 และบริษัทมีที่ท�ำการดังต่อไปนี้
ส�ำนักงานใหญ่
: 477 ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกาก : 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
อุตสาหกรรมแสมด�ำ
ศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกาก : 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมืองระยอง
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง 21150
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ด�ำเนินกิจการในประเทศไทยโดยด�ำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัด
กากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดบริษัทย่อยที่น�ำมาจัดท�ำงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเซียพัฒนาแลนด์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์
ประกอบกิจการโรงงานก�ำจัด
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

พันบาท
ทุนช�ำระแล้ว
2559
2558

สัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของบริษัท (ร้อยละ)
2559
2558

430,000

430,000

100

100

200,000

200,000

100

100

14,000

-

100

-

14,000

-

100

-
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2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินน�ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท�ำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็นหลักพันบาทหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้น�ำมาใช้
ในการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
กลุม่ บริษทั และถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุม่ บริษทั ไม่มแี ผนที่
จะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
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เรื่อง

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรต่อหุ้น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่อง

งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน

กลุม่ บริษทั ได้ประเมินในเบือ้ งต้นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่
ถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
การรวมธุรกิจ
บริษัทบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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การควบคุม หมายถึง อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของกิจการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนัน้ ในการพิจารณาอ�ำนาจในการควบคุม กิจการต้องน�ำสิทธิในการออกเสียงทีเ่ ป็นไปได้และสามารถใช้สทิ ธิได้มารวม
ในการพิจารณา วันทีซ่ อื้ กิจการคือวันทีม่ กี ารโอนอ�ำนาจในการควบคุมนัน้ ไปยังผูซ้ อื้ การก�ำหนดวันทีซ่ อื้ กิจการและการโอนอ�ำนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
บริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อสิ่งตอบแทนที่โอนให้สำ� หรับการซื้อบริษัทย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ ทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายช�ำระ ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ และวัดมูลค่าเริม่ แรก
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละครัง้ บริษทั วัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ
ที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
ในกรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้
มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ นิ ทีร่ บั มา บริษทั จะรับรูเ้ ป็นค่าความนิยม หากมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยเนือ่ งจากมีการต่อรองราคาซือ้ บริษทั จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรง
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุน
บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุม่ บริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ กลุม่ บริษทั เปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุม่ บริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุม
สิ้นสุดลง
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท�ำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทย่อยรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิม หากยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่สูญเสียอ�ำนาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับ
ระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้งจ�ำนวนในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้ กั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ กลุม่ บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากลูกหนี้
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อ
ทราบว่าเป็นหนี้สูญ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า โดยแสดงสุทธิจากการ
ตัดบัญชีเป็นต้นทุนขาย ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ การพัฒนาทีด่ นิ ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับโครงการรวมทัง้ ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เพือ่ การได้มาซึง่ การพัฒนาโครงการก่อน
โครงการจะพัฒนาแล้วเสร็จ
รายละเอียดการค�ำนวณราคาทุน
ที่ดิน

ราคาทุนของที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ย โดยแยกตามเนื้อที่หรือพื้นที่ส�ำหรับขายของ
แต่ละโครงการ

งานก่อสร้าง

ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลางปันส่วนตามเนื้อที่หรือ
พื้นที่ส�ำหรับขาย ต้นทุนงานก่อสร้างห้องชุด และต้นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการปันส่วนตาม
ที่เกิดขึ้นจริง

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการขายโดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า(ถ้ามี) ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ส�ำหรับขาย
ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนทัง้ หมดทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จจากประมาณการในการประกอบ
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
ดอกเบีย้ จ่ายและต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะจากการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ และพัฒนาโครงการต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมือ่ โครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยุดชะงักลง ดอกเบีย้ จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนอีกก็ตอ่ เมือ่
มีกิจกรรมการพัฒนาโครงการอีกครั้งหนึ่ง
วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการขาย กลุม่ บริษทั
ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส�ำหรับวัสดุที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถ่ อื ไว้เพือ่ ค้าจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลัง
การรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรก เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย่ นแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
โดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก�ำไร
หรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในก�ำไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันทีร่ ายงาน
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัท จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร ที่ถือครองไว้ เพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิต
หรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10
และ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประเภททีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
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ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทกี่ จิ การก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม
ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ส่วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ
ส่วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงานศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยแสดงรวมอยู่ในรายการอาคาร และอุปกรณ์ บริษทั
ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน และเครื่องจักร ที่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมบนพื้นที่ของ
ศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี
ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและใช้สิทธิการด�ำเนินงานศูนย์บริการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
(แสมด�ำ) สินทรัพย์ดังกล่าวตัดค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงานที่มีอยู่กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม
บ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
คอนเทนเนอร์

จ�ำนวนปี
ตามอายุสัญญาเช่าที่ดินและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงาน (10, 16 และ 30)
20 และ 25
5, 10, 15 และ 20
5
5
5 และ 10

ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของปริมาณกากที่ฝังกลบกับปริมาณที่จะฝังกลบได้ท้ังหมด
ในแต่ละหลุม
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
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กลุม่ บริษทั ตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนเมือ่ บริษทั ตัดรายการสินทรัพย์นนั้ ออกจากบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี
ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา
การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์จะรวมเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์นนั้ และจะหยุดบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
เมือ่ การด�ำเนินการส่วนใหญ่ทจี่ ำ� เป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้หรือขายตามประสงค์และการรวมต้นทุน
การกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะหยุดพัก ในระหว่างที่การด�ำเนินการพัฒนาสินทรัพย์หยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการ
ด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัดและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ใช้ จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีและเมื่อ
มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์อื่น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตและคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณา มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น ในเวลาต่อมาจะ
วัดมูลค่าเงินกู้ยืมด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย โดยผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อ
เทียบกับมูลค่าทีจ่ า่ ยคืนเพือ่ ช�ำระหนีน้ นั้ จะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน โดยค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ มื จะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินตลอดช่วงเวลาการกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ่ กลุม่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าว
เป็นนัยส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตกลุ่มบริษัทประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
สัญญาเช่าระยะยาว		
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
ของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า โดยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญา เพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ ำ� หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน ก�ำไรจากการ
ขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
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สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัท ค�ำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการ
ในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รบั ผลประโยชน์เพิม่ ขึน้ และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพือ่ รวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย
ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของ
พนักงาน
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
รายได้
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มี
นัยส�ำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามระยะเวลาทีค่ งเหลือของสัญญาเช่า เมือ่ ได้รบั การยืนยัน
การปรับค่าเช่า
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และ
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะน�ำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ ผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุม่ บริษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ด้วยยอดสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
หุน้ สามัญทีบ่ ริษทั อาจต้องออกเพือ่ แปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทัง้ สิน้ ให้เป็นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มกี ารแปลงเป็นหุน้ สามัญ
ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
ประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่ากลุม่ บริษทั ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กลุม่ บริษทั จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะ
เวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และต้องทบทวน
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนี้
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัท
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นดังนี้
ชื่อบริษัท
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานรัฐบาล
ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการโรงงานก�ำจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าในประเทศ

คุณอรรชกา สีบุญเรือง

-

คุณพสุ โลหารชุน

-

คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร

-

คุณณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์

-

คุณปิยวิทย์ วิภูศิริ

-

คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
(เป็นกรรมการบริษัทจนถึง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558)
กรรมการ
(เป็นกรรมการบริษัทจนถึง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559)
กรรมการ
(เป็นกรรมการบริษัทจนถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2559)
บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับ
กรรมการ
กรรมการ
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การก�ำหนดราคาส�ำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการคิดราคา

รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าและสิทธิการด�ำเนินงาน
ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าที่ปรึกษา

ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

รายได้จากการขาย
คุณปิยวิทย์ วิภูศิริ
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด�ำเนินงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายอื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ค่าบริการ
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ค่าเช่า
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ค่าที่ปรึกษา
คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร
คุณพสุ โลหารชุน
คุณณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์
คุณสมชาย หาญหิรัญ
คุณมงคล พฤกษวัฒนา
คุณอรรชกา สีบุญเรือง
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-
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-

-

-
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894
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1,838
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1,838
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68,876
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2,953
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

9,317
34
9,351

7,880
7,786
15,666

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

9,317
34
9,351

7,160
7,786
14,946

ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าขนส่ง
บริษัท เจนเนอรอล ค่าโลจิสติกส์ จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
อื่นๆ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
เงินมัดจ�ำการเช่า/เงินประกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

-

-

-

5,393

5,735

5,393

5,735

1,000

1,000

-

-

6,393

6,735

15
5,408

2
5,737

34
2,000
2,034

34
2,000
2,034

34
2,000
2,034

34
2,000
2,034

3,606
350
7,642
11,598

4,033
475
4,665
9,173

3,606
350
7,642
11,598

4,033
475
255
4,665
9,428

125,000
7,255
132,255

60,000
894
60,894
-
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2559

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ

เพิ่มขึ้น

60,000
894
60,894

ลดลง

65,000
6,361
71,361

31 ธันวาคม 2559

-

125,000
7,255
132,255
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

60,000
894
60,894

31 ธันวาคม 2558

-

60,000
894
60,894

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�ำบันทึกข้อตกลงสัญญากู้ยืมเงินในการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน
3 ปี นับตั้งแต่วันที่รับเงิน และมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการช�ำระเงินออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
สัญญาที่มีสาระส�ำคัญที่ท�ำขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ก) สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงาน (หมายเหตุ 27(1))
ข) สัญญาเช่าที่ดิน (หมายเหตุ 27(2))
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดให้จองคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการจองซื้อและ
ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 1 ราย มีมูลค่าการซื้อขายและเงื่อนไขการก�ำหนดราคาซื้อขาย ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการ

C - Space

มูลค่าตามตามสัญญา

19,200

เงินรับล่วงหน้า

เงื่อนไขการก�ำหนดราคา

500

ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

เงินฝากสถาบันการเงิน

60,664

76,876

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

28,150

60,449

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 ต่อปี (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

6,393

6,735

5,408

5,737

32,888
(929)
31,959

49,702
(6,669)
43,033

32,888
(929)
31,959

49,702
(6,669)
43,033

16,414
27,532
43,946
(1,477)
42,469
80,821

17,984
5,116
23,100
(1,396)
21,704
71,472

16,414
17,630
34,044
(1,477)
32,567
69,934

17,984
5,114
23,098
(1,396)
21,702
70,472

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

21,803

34,237

21,803

34,237

10,156
284
7
638
32,888

8,463
343
28
6,631
49,702

10,156
284
7
638
32,888

8,463
343
28
6,631
49,702

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หัก ตัดหนี้สูญซึ่งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวนแล้ว
(ไม่มีผลต่อก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปี 2559)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

8,065
(116)

7,261
997

8,065
(116)

7,261
997

(5,543)
2,406

(193)
8,065

(5,543)
2,406

(193)
8,065
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8. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

อาคารพาณิชย์เพื่อขาย
อาคารชุดเพื่อขาย
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สุทธิ

145,660
189,336
219,787
554,783
(23,629)
531,154

157,996
243,063
465,037
866,096
(14,000)
852,096

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

146,160
115,794
261,954
(19,259)
242,695

159,482
158,835
101,002
419,319
(14,000)
405,319

รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ/โอนเข้า
จ�ำหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อ
จ�ำหน่าย
โอนออก
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

577,745
351,398
(77,047)
852,096
57,262
(67,344)
(301,231)
(9,629)
531,154

งบการเงินเฉพาะกิจการ

399,576
69,567
(63,824)
405,319
10,744
(52,962)
(115,147)
(5,259)
242,695

9. เงินมัดจ�ำค่าซื้อที่ดิน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้บริษทั ย่อยเข้าซือ้ ทีด่ นิ ของบริษทั ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน (ผู้จะขาย) จ�ำนวน 107.2 ล้านบาท ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินว่างเปล่า จ�ำนวน 29-3-14.2 ไร่ เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายช�ำระเงินมัดจ�ำค่าซื้อที่ดินจ�ำนวน 5.4 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายช�ำระเมื่อ
โอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยและผู้จะขายได้ตกลงขยายระยะเวลา
ให้ใช้ที่ดินและให้สิทธิการซื้อที่ดินเป็นระยะเวลา 60 วัน จนถึงเดือนมีนาคม 2560

10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้น�ำเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ จ�ำนวนรวม 2.0 ล้านบาทและ
0.8 ล้านบาท ตามล�ำดับไปวางเป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันวงเงินสินเชือ่ เพือ่ การซือ้ เครือ่ งจักรจากต่างประเทศและค�ำ้ ประกันการใช้
สาธารณูปโภค
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
(พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ราคาทุน

หลักทรัพย์เผื่อขาย : เงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
สุทธิ

18,696
(9,706)
(538)
8,452

มูลค่ายุติธรรม

-

8,452

8,452

ราคาทุน

18,696
(11,401)
7,295

มูลค่ายุติธรรม

-

7,295

7,295

มูลค่ายุตธิ รรม
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายถูกจัดล�ำดับชัน้ การวัดมูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในระดับที่ 1 ซึง่ เป็นราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่าง
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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2559
430,000
200,000
14,000
14,000

100
100

-

2559

200,000
-

430,000

2558

ทุนช�ำระแล้ว

2558

ร้อยละการถือหุ้น

200,000
14,000
14,000
658,000

430,000

2559

200,000
630,000

430,000

2558

เงินลงทุน

(79,892)
(79,892)

-

2559

(79,892)
(79,892)

-

2558

ค่าเผื่อการด้อยค่า

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

120,108
14,000
14,000
578,108

430,000

2559

สุทธิ

120,108
550,108

430,000

2558

-

-

2559

-

-

2558

เงินปันผลรับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยจ�ำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัดและ
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทได้จ่ายช�ำระค่าหุ้น
ตามที่เรียกช�ำระแล้วเต็มมูลค่า และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ให้บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 49 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,900,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�ำระร้อยละ 26.5 ของมูลค่าหุ้น รวมเป็นเงิน
13.0 ล้านบาท โดยบริษัทลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ�ำกัด
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ�ำกัด
รวม

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

13. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา

(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

383,899
287,798
671,697

379,461
8,170
(3,732)
383,899

167,482
101,714
269,196

171,214
(3,732)
167,482

(51,900)
(51,900)
619,797

(51,900)
(51,900)
331,999

269,196

167,482

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จดจ�ำนองที่ดินรอการพัฒนา จ�ำนวน 2 แปลง เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวนเงิน 68.9 ล้านบาท

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

13,660
13,660
6,417
20,077
13,660
20,077

อาคาร

งานระหว่างก่อสร้าง

55,814
12,536
(68,350)

รวม

68,350
68,350
7,016
75,366

69,474
12,536
82,010
13,433
95,443

-

667
667
3,668
4,335

-

667
667
3,668
4,335

67,683
71,031

-

81,343
91,108
91,940
I 161 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

(พันบาท)

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร

-

-

-

6,417
6,417

-

-

6,417

-

7,016
7,016

191
191
6,825

รวม

13,433
13,433
-

191
191

13,242
12,320

ราคายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่ 22 ตุลาคม 2559 วันที่ 24 มกราคม 2560 และวันที่ 26 มกราคม
2560 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดล�ำดับชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้
ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่เคยรายงาน
จัดประเภทใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลังจัดประเภทใหม่
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

102,358
7,306
(209)
109,455
140
109,595
(5,347)
104,248

230,000
(140)
229,860
(1,889)
227,971

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

220,257
9,743
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดินเช่า

283,216

286,255
711
(3,750)

286,255
-

289,838
434
(4,017)

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

-

43,225

40,727
3,759
(1,261)

40,727

36,123
5,581
(977)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน

งบการเงินรวม

28,190
859
29,049

27,012
1,178

24,822
2,396
(206)

ยานพาหนะ

39,258
(4,916)
34,342

39,258
-

40,062
385
(1,189)

1,036
109,274
110,310

2,214
(1,178)

3,924
956
(2,666)

งาน
คอนเทนเนอร์ ระหว่างก่อสร้าง

734,921
114,603
(17,163)
832,361

734,921
-

717,384
26,801
(9,264)

รวม

(พันบาท)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
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ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่เคยรายงาน
จัดประเภทใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลังจัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปี
2558
2559
65,613
17,053
(209)
82,457
(12,328)
70,129
4,578
(3,387)
71,320
39,466
32,928

146,957
12,387
159,344
13,115
(1,168)
171,291
70,516
56,680

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

141,568
5,389
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดินเช่า

6,178
1,636

280,077
5,042
(3,539)
281,580

280,077
-

278,818
5,239
(3,980)

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

6,601
8,571

34,126
1,788
(1,260)
34,654

34,188
(62)

34,041
1,124
(977)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน

งบการเงินรวม

9,773
6,630

18,417
4,002
22,419

18,417
-

14,201
4,422
(206)

ยานพาหนะ

1,919
1,443

37,339
476
(4,916)
32,899

37,336
3

37,039
297
-

1,036
110,310

-

-

-

งาน
คอนเทนเนอร์ ระหว่างก่อสร้าง

33,524
29,001

135,489
218,198

599,432
29,001
(14,270)
614,163

599,432
-

571,280
33,524
(5,372)

รวม

(พันบาท)
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่เคยรายงาน
จัดประเภทใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลังจัดประเภทใหม่
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
102,358
7,306
(209)
109,455
140
109,595
(5,347)
104,248

230,001
(140)
229,861
(1,890)
227,971

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

220,258
9,743
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดินเช่า

286,255
711
(3,750)
283,216

286,255
-

289,838
434
(4,017)

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

35,924
3,589
(1,260)
38,253

35,924

35,727
1,174
(977)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน

25,572
859
26,431

25,572
-

23,180
2,397
(5)

ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

39,258
(4,916)
34,342

39,258
-

40,062
385
(1,189)

1,036
109,274
110,310

1,036
-

2,746
956
(2,666)

งาน
คอนเทนเนอร์ ระหว่างก่อสร้าง

727,501
114,433
(17,163)
824,771

727,501
-

714,169
22,395
(9,063)

รวม

(พันบาท)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
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ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่เคยรายงาน
จัดประเภทใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลังจัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปี
2558
2559
65,613
17,053
(209)
82,457
(12,328)
70,129
4,578
(3,387)
71,320
39,466
32,928

146,957
12,387
159,344
13,115
(1,168)
171,291
70,517
56,680

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

141,568
5,389
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดินเช่า

6,177
1,636

280,078
5,042
(3,540)
281,580

280,078
-

278,819
5,239
(3,980)

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

2,639
5,345

33,285
883
(1,260)
32,908

33,348
(63)

33,646
679
(977)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน

8,509
5,797

17,063
3,571
20,634

17,063
-

13,260
3,808
(5)

ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,919
1,443

37,339
476
(4,916)
32,899

37,335
4

37,038
297
-

1,036
110,310

-

-

-

งาน
คอนเทนเนอร์ ระหว่างก่อสร้าง

32,465
27,665

130,263
214,139

597,238
27,665
(14,271)
610,632

597,238
-

569,944
32,465
(5,171)

รวม

(พันบาท)
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าเสื่อมราคาแสดงรายการรวมในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

16,763
12,238
29,001

20,752
12,772
33,524

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

16,763
10,902
27,665

20,752
11,713
32,465

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรที่ศูนย์ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทได้
จดทะเบียนจ�ำนองเพือ่ เป็นประกันวงเงินหนังสือค�ำ้ ประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 22.6 ล้านบาท และ 16.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนหนึ่งของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแต่ยังคง
ใช้งานอยูม่ รี าคาทุน 268.2 ล้านบาท และ 399.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ส่วนของเฉพาะกิจการ: 267.8 ล้านบาท และ 398.7 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)

16. เงินกู้ยืมระยะสั้น
(พันบาท)
อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)
2559
2558

ตั๋วแลกเงิน
หัก ส่วนลด
สุทธิ

4.4 - 5.5

8.5

งบการเงินรวม
2559
2558

210,000
(1,537)
208,463

200,000
200,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

130,000
(1,537)
128,463

90,000
90,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงินอายุ 3 - 6 เดือน เพื่อเสนอขายต่อสถาบันการเงินและนักลงทุน
ในวงจ�ำกัด (Private Placement) ผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้แนะน�ำนักลงทุนแก่กลุ่มบริษัท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระส�ำคัญในระหว่างปีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

200,000
397,000
(387,000)
210,000

237,000
360,000
(397,000)
200,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

90,000
245,000
(205,000)
130,000

140,000
250,000
(300,000)
90,000
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

8,023
3,575
11,598

5,077
4,096
9,173

8,023
3,575
11,598

5,077
4,351
9,428

16,517
13,636
12,640
29,561
72,354
83,952

18,872
14,706
14,168
21,336
69,082
78,255

9,297
9,419
5,680
28,640
53,036
64,634

15,090
11,461
6,119
21,052
53,722
63,150

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
(พันบาท)
เงินกู้

วงเงินกู้ (ล้านบาท)

1
2

74.0
60.5

รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

MLR-0.5
MLR-0.5

67,000
67,000
(5,519)
61,481

-

เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริษทั ได้ทำ� สัญญาเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง่ จ�ำนวนเงินรวม 134.5 ล้านบาท
เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครือ่ งจักร อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR – 0.5 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด
และ 96 งวด และค�้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 รวมทั้ง
บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินกู้
ที่ 1 ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 7.0 ล้านบาท ส่วนวงเงินกู้ที่ 2 ยังไม่ได้เบิกใช้
ในระหว่างปี 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก รับเงินกู้เพิ่ม
หัก จ่ายช�ำระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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-

67,000
67,000

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จ ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

2,960

4,116

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,877

4,004

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปัจจุบัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,116

1,093

4,004

879

268
92

487
156

260
89

477
153

(1,954)
573
(135)
2,960

125
5
2,250
4,116

(1,905)
430
(1)
2,877

117
4
2,374
4,004

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

92
28
148
268

145
231
111
487

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

92
28
140
260

145
231
101
477

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 0.43 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 16 ปี
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(ร้อยละ)
2.92, 3.21
5.61
0
(ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน)
ตารางมรณะไทยปี 2551

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

(ร้อยละ)
4.02, 4.28
5.86
0 - 28
(ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน)
ตารางมรณะไทยปี 2551

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

2,736
3,049
2,697

3,041
2,728
3,084

2,656
2,961
2,618

2,954
2,648
2,995

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

20. ทุนเรือนหุ้น
(พันบาท/พันหุ้น)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ราคาตาม
จ�ำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จ�ำนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ 2,230,000
ลดทุน
(1,138,000)
เพิ่มทุน
98,000
ณ วันที่ 31ธันวาคม - หุ้นสามัญ 1,190,000
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1.0
1.0
1.0
1.0

ราคาตาม
จ�ำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จ�ำนวนเงิน

2,230,000 1,080,000
(1,138,000)
98,000 1,150,000
1,190,000 2,230,000

1.0
1.0
1.0

1,080,000
1,150,000
2,230,000

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ราคาตาม
จ�ำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จ�ำนวนเงิน

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ 1,041,064
เพิ่มทุน
31
ณ วันที่ 31ธันวาคม - หุ้นสามัญ 1,041,095

1.0
1.0
1.0

ราคาตาม
จ�ำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จ�ำนวนเงิน

1,041,064 910,580
31 130,484
1,041,095 1,041,064

1.0
1.0
1.0

910,580
130,484
1,041,064

ปี 2558
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จ�ำนวนเงิน 1,080 ล้านบาท เป็น
จ�ำนวนเงิน 2,230 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรร
เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 87,214,444 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวน
87,214,444 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์จากการรับช�ำระเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�ำนวนเงิน 910.6 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน 997.8 ล้านบาท
บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 30,985,750 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวน
30,985,750 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์จากการรับช�ำระเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�ำนวนเงิน 997.8 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน 1,028.8 ล้านบาท
บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 12,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ
2 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จากการรับช�ำระเงิน
เพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�ำนวนเงิน 1,028.8 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน 1,040.8 ล้านบาท
บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 283,768 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวน
283,768 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์จากการรับช�ำระเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิมจ�ำนวนเงิน 1,040.8 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน 1,041.1 ล้านบาท
ปี 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้
ก) ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,230 ล้านบาท เป็น 1,092 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จำ� หน่ายจ�ำนวน 1,138 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ข) เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 1,092 ล้านบาท เป็น 1,190 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 98 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการปรับสิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (GENCO-W1)
บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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21. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส�ำรองตามกฎหมาย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น
ทีจ่ ดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องน�ำค่าหุน้ ส่วนเกินนีต้ งั้ เป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) บัญชีทนุ ส�ำรองนีจ้ ะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได้
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรอง
(“ส�ำรองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจำ� นวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้
บริษัทจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 285,743 บาท

22. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มมี ติให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 1 (GENCO-W1)
จ�ำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ซึง่ บริษทั ต้องปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตรา
การใช้สิทธิเมื่อมีการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีดังนี้
ประเภทของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ชนิด
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนที่ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย
: หน่วยละ 0 บาท
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.57649 หุ้น
(เดิม : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น)
: 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท)
: ทุกวันท�ำการสุดท้ายของทุกไตรมาส
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
: 30 กันยายน 2557
: 18 พฤษภาคม 2560

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้น
สามัญใหม่ จ�ำนวน 31,529 หุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ�ำนวน 94,242,678 หน่วย
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ซึ่งจ�ำแนกตามลักษณะได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าขนส่ง
ค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและค่าวิเคราะห์
ค่าเช่า
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

61,086 71,098
63,580 58,685
9,351
9,177
32,691 33,613
52
1,930
79,038 68,876
40,630 39,567
12,978 11,119
13,108 11,230
9,706
15,704
70,510 62,208
408,434 367,503

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

46,704
62,368
9,351
27,877
52
79,038
40,630
12,978
6,749
9,706
11,334
59,502
366,289

57,589
57,062
9,177
32,466
1,390
68,876
39,567
11,119
7,414
870
56,381
341,911

24. ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน : ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(5,146)

(2,294)

(5,145)

(2,295)

374

4,808

625

3,575

(4,772)

2,514

(4,520)

1,280
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รายการกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษียกไป
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

จ�ำนวนเงิน

(19,049)
3,810
(5,991)
(3,210)
245
(5,146)
374

20

27

25

(4,772)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จ�ำนวนเงิน

(1,842)
368
(1,614)
(1,260)
18
194
(2,294)
4,808

20

125

137

2,514
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ�ำนวนเงิน

1,083
(216)
(4,929)
(5,145)
625

20

475

417

(4,520)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

52

29

จ�ำนวนเงิน

4,434
(887)
(1,427)
19
(2,295)
3,575
1,280

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับ (ก�ำไร) ขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
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(303)

474

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(295)

499

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) รายได้ ใน
1 มกราคม
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ผลขาดทุนทางภาษียกไป
อื่นๆ
รวม

1,452
218
649
2,319

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

42
536
2,800
129
129
1,172
4,808

บันทึกเป็น
(รายจ่าย) รายได้ ใน

ก�ำไรขาดทุน 31 ธันวาคม ก�ำไรหรือ ก� ำ ไรขาดทุ น 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
2558
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2559

476
476

1,494 (1,122)
536 2,800
133
823
72
129 1,488
1,172 649 (197)
7,603
374

(303)
(303)

372
536
2,933
592
1,617
1,172
452
7,674
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น
(รายจ่าย)รายได้ ใน
1 มกราคม
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รวม

1,453
176
1,629

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

42
536
2,800
126
71
3,575

บันทึกเป็น
(รายจ่าย)รายได้ ใน

ก�ำไรขาดทุน 31 ธันวาคม ก�ำไรหรือ ก� ำ ไรขาดทุ น 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
2558
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2559

499
499

1,495 (1,123)
536
2,800
133
801
69
71 1,546
5,703
625

(295)
(295)

372
536
2,933
575
1,617
6,033

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งไม่ได้น�ำไปรวมในการค�ำนวณสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพือ่ รับรูใ้ นงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวม จ�ำนวน 157.3 ล้านบาท และ 150.2 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 95.4 ล้านบาท และ 96.8 ล้านบาทตามล�ำดับ เนื่องจากความไม่แน่นอน
ที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต
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25. ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดการค�ำนวณดังนี้
(พันบาท / พันหุ้น)
งบการเงินรวม

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกและจ�ำหน่าย
รวม
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจกา

(23,821)

(3,437)

1,041,064
17
1,041,081
(0.023)

1,041,064
17
1,041,081
(0.003)

บริษัทไม่ได้ค�ำนวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
มีผลท�ำให้ขาดทุนต่อหุ้นลดลง
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดการค�ำนวณดังนี้
25582558
พันบาท

งบการเงินรวม
พันหุ้น

จ�ำนวนหุ้นสามัถัว
ก�ำไรส�ำหรับปี เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบ
เท่าปรับลด
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันหุ้น
บาท

ก�ำไรต่อหุ้น

จ�ำนวนหุ้นสามัถัว
ก�ำไรส�ำหรับปี เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

672

999,490

0.001

5,715

999,490

0.006

672

91,599
1,091,089

0.001

91,599
5,715 1,091,089

0.005

-
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26. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในส�ำหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานของผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุม่ บริษทั
ประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�ำนวน 1 ราย เป็นจ�ำนวนเงินรวม
32.4 ล้านบาท และ 33.8 ล้านบาทตามล�ำดับ ซึ่งมาจากส่วนงานให้บริการจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายได้และก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ให้บริการจัดการบ�ำบัดและ
ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม

2559

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

2558

283,136 264,470
(185,150) (174,763)
97,986
89,707

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รวม

2559

2558

2559

95,373
(61,086)
34,287

95,262 378,509 359,732
(71,098) (246,236) (245,861)
24,164 132,273 113,871
10,875
(15,823)
(107,856)

2558

5,929
(14,935)
(95,477)

(9,706)

-

(15,704)
(13,108)
(19,049)
(4,772)
(23,821)

(11,230)
(1,842)
2,514
672
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สินทรัพย์และหนี้สินที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(พันบาท)
ให้บริการจัดการบ�ำบัดและ
ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม

สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุคงเหลือ
เงินมัดจ�ำค่าซื้อที่ดิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวม
หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
รวม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รวม

2559

2558

2559

2558

2559

2558

79,233
800
5,361

61,329
750
-

1,588
531,154
-

10,143
852,096
-

80,821
531,154
800
5,361

71,472
852,096
750
-

1,200
104,804
192,868

104,804
130,470

756
514,993
91,108
25,330

756
227,195
81,343
5,019

1,956
619,797
91,108
218,198
102,197
1,651,392

756
331,999
81,343
135,489
109,304
1,583,209

128,463
45,090

90,000
27,349

80,000
38,862

110,000
50,906

208,463
83,952

200,000
78,255

67,000
34,000

34,000

-

67,000
34,000
3,191
396,606

34,000
4,455
316,710

27. สัญญา
กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1) สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงานศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงาน
10 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปีที่ 1-5 เป็นเงินประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อปี ปีที่ 6-10
เป็นเงินประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิตามอัตราของกากที่ให้บริการ สัญญานีม้ ผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการการด�ำเนินงานศูนย์บริการบ�ำบัดและก�ำจัด
กากอุตสาหกรรม (แสมด�ำ) รวมทัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรกี บั กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทผูกพันที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังนี้ 1)
ค่าเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ตามอัตราที่กรมธนารักษ์ก�ำหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการท�ำสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
เป็นรายเดือนตามอัตราของกากที่ให้บริการ
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ค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ต้องจ่ายในอนาคต มีดังนี้
(ล้านบาท)
ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

2559

2558

N/A
N/A

1.0
-

2) สัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลาเช่า
30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ก�ำหนด
ไว้ในสัญญา
ค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ต้องจ่ายในอนาคต มีดังนี้
(ล้านบาท)
ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี

2559

2558

5.7
28.6
30.0

4.3
22.7
40.6

นอกจากนั้น ตามสัญญาผู้เช่าจะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 36 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ที่เช่า ตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาทีผ่ ใู้ ห้เช่าก�ำหนดหรือทีผ่ เู้ ช่าเสนอ ซึง่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้เช่าก่อนโดยทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเพิม่ นัน้
จะต้องโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด�ำเนินงาน
3) สัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 16 ปี บริษัทต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปีที่ 1-4 เป็นเงินประมาณ
0.2 ล้านบาทต่อปี ปีที่ 5-8 เป็นเงินประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี ปีที่ 9-12 เป็นเงินประมาณ 0.3 ล้านบาทต่อปี ปีที่ 13-16
เป็นเงินประมาณ 0.3 ล้านบาทต่อปี สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2571
โดยบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ต้องจ่ายในอนาคต มีดังนี้
(ล้านบาท)
ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี

2559

2558

0.3
1.5
2.0

0.2
1.0
2.6
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เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินฝากธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้น

76,876
-

2558

60,449

-

-

2558

28,150

2559

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

60,664
-

2559

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

128,463

1,956

2559

-

2559

-

60,000
90,000

756

2558

125,000
-

-

2559

-

-

2558

มากกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี

-

-

-

-

-

2558

มากกว่า 5 ปี
2559

-

2558

มากกว่า 5 ปี
2559

การเงินรวม

2558

มากกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี

พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน

756
200,000

2558

1 ปีหรือน้อยกว่า

1,956
208,463

2559

1 ปีหรือน้อยกว่า

พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน

การเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทไม่มีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�ำไร หรือเพื่อการค้า

28. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

-

0.38

2559

4.4 - 5.5

2559

คงที่

-

0.38

2558

-

2558

8.5

2558

5.0 - 7.0 5.5 - 7.0
4.8 - 5.5
8.5

-

2559

คงที่

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

0.38
-

2558

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

0.38
-

2559

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
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2) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท
มีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งนีโ้ ดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคูค่ า้ และจ�ำกัดการอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ มูลค่าสูงสุดของ
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้
เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด

4) มูลค่ายุติธรรม
เครือ่ งมือทางการเงินรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืม
ระยะยาว
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นประมาณ
ตามราคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากรายการดังกล่าวจะได้รับ/จ่ายช�ำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผื่อขาย ถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาด ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรม
ที่เหมาะสมได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกินความจ�ำเป็น

29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ำรง
ไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.32:1 และ 0.25:1 ตามล�ำดับ และบริษัท
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 และ 0.15:1 ตามล�ำดับ

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมี
1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค�้ำประกันบริษัทเพื่อค�้ำประกันสัญญาเช่าและสัญญาการให้
บริการบ�ำบัดกากเป็นจ�ำนวน 41.5 ล้านบาทและ 22.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ
2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค�้ำประกันบริษัทเพื่อค�้ำประกันการซื้อเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศและการจัดท�ำสาธารณูปโภค โดยมีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
เป็นจ�ำนวน 13.7 ล้านบาทและ 0.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ
3) ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ�ำนวน 46.5 ล้านบาท และ 41.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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31. การจัดประเภทบัญชี ใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ
น�ำเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ตามที่
รายงานเดิม

จัดประเภท
ใหม่

ตามที่
รายงานใหม่

ตามที่
รายงานเดิม

จัดประเภทใหม่

ตามที่รายงาน
ใหม่

61,392

10,080

71,472

62,286

8,186

70,472

10,652
67,555
10,501

(9,881)
10,700
(10,501)

60,000
8,881
54,250
8,701

894
(8,881)
8,900
(8,701)

60,894
63,150
-

771
78,255
-
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Audit Committee Performance Report for the Year 2016

To Shareholders of General Environmental Conservation (Public) Company Limited
The Audit Committee of General Environmental Conservation (Public) Company Limited comprised of 3 independent directors
which are Mr. Angkhani Vorasaph holding the position of Chairman of the Audit Committee, Air Vice Marshal Kosok Prakongsap
and Ms. Nawarat Anomasiri, holding the position of Member of Audit Committee.
Each member of the Audit Committee is qualified as being independent director and audit committee member as specified
in the governance structure under the Company’s governance policies, which is in line with the regulations of The Securities
and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand.
The Audit Committee is responsible for reviewing and ensuring that Company’s financial statements are accurate and
sufficient, reviewing and ensuring that internal control and internal audit are suitable and effective, reviewing and ensuring
that the Company abides by the Securities and Exchange laws or laws related to Company’s business, as well as considering,
selecting, nominating and recommending Company auditors’ remuneration. The Audit committee is also responsible for
considering the disclosure of company’s information when there is any related transaction or any transaction that may lead
to conflict of interests and to ensure that they are accurate and complete. Moreover, the Audit Committee will perform any
other actions that are assigned by the Board of Directors.
In 2016, the Audit Committee had arranged 4 meetings to consider and review on several matters to ensure the good
corporate governance system of the Company as follows;
Meeting No. 1/2559 on February 26, 2016
Meeting No. 2/2559 on May 13, 2016
Meeting No. 3/2559 on August 11, 2016
Meeting No. 4/2559 on November 11, 2016
The Executives attended the Audit Committee’s meeting to present information, listen to opinions and suggestions that are
useful for management, and apply tips of the Audit Committee to improve operations more carefully. In 2016, the Audit
Committee had reviewed on several significant matters, which can be summarized as follow;
Reviewing the accuracy, completeness and reliability of financial statements: The Audit Committee reviewed the Company’s
and its subsidiaries quarterly and annual financial statements before proposing to the Board of Directors. At which the Audit
Committee’s and the Auditors’ opinion was aligned that the said financial statement had been compiled accurately on the
significant matters and in accordance with the financial report standard.
Reviewing the adequacy of the Company’s internal control system and internal audit: The Audit Committee reviewed and
ensured that the Company’s internal control and internal audit are suitable and effective and ensured that there was no
conflict or violation of laws and government regulations. These also included giving suggestion to the Management in order
to operate concisely and to enhance the Company’s operational effectiveness from the previous year.
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In 2016, the Audit committee considered and selected Quantum Point Consulting Company Limited to perform and evaluate
internal audit to the Audit Committee. Mr. Rukphol Aungsuwittaya was appointed to be the head of internal audit. The Audit
committee considered and agreed that such head of internal audit was qualified with educational background, work
experiences and trainings suitable for performing the duty. In 2016, Quantum Point Consulting Company Limited had greatly
performed its duties and given suggestions to the Company for improving its operations to be transparent and in line with
good corporate governance principles.
Reviewing the compliance to laws and government regulations: The Audit Committee reviewed and ensured that the
Company has abided by the Securities and Exchange laws, the regulations of the Stock Exchange of Thailand and any laws
that are related to the business.
Considering, selecting, nominating Company’s auditor and proposing auditor’s remuneration: In 2016, the Audit Committee
considered and selected Mr. Boonlert Kaewphanpreuk and/or Ms.Piyanuch Kasemsuppakorn and/or Ms. Rungtawan
Boonsakchaleom of BPR Audit and Advisory Company Limited and/or Ms. Maliwan Pahuwattanakorn of NPS Siam Audit
Company Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries. In addition, the Audit Committee also considered
the remuneration for the mentioned auditor which is to be presented to the Board of Directors for approval in the General
Shareholders’ meeting.
Reviewing Company’s reports that are required to be disclosed: The Audit Committee reviewed and considered reports that
were required to be disclosed in the Annual Report and Annual Registration Statement (Form 56-1) regarding duties and
responsibilities of the Audit Committee, which were reports on disclosure of related transaction, the Audit Committee’s
Annual Report for the year 2016, and presented to the Shareholder’s Meeting.
In overview, the Audit Committee is of the opinion that the Company’s financial report had been prepared correctly
according to the Generally Accepted Accounting Principles and had disclose correct and sufficient information. There are
no significant issues that conflicts with the fact and accounting regulations. The Company has effective, sufficient and
suitable internal control and internal audit and no significant issues or defects were found. The Company also has
appropriate assets maintenance and complies with the government laws and regulation accurately, appropriately and
reasonably, which is in line with the actual condition in business operations. The reports were disclosed accurately,
completely and reliably. These ensure that General Environmental Conservation (Public) Company Limited will continuously
maintain being the organization with good corporate governance.
On behalf of the Audit Committee

(Mr. Angkhani Vorasaph)
Chairman of the Audit Committee
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders and the Board of Directors of General Environment Conservation Public Company Limited

Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of General Environment Conservation Public Company
Limited and its subsidiaries (“The Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at December
31, 2016, the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows
for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. I have
also audited the separate financial statements of General Environment Conservation Public Company Limited, which
comprise the statement of financial position as at December 31, 2016, the related statements of comprehensive income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial
position of General Environment Conservation Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31, 2016, and
their consolidated financial performance and their cash flows for the year then ended and the financial position of General
Environment Conservation Public Company Limited as at December 31, 2016, and its financial performance and its cash
flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent
of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the
King’s Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of
the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe
that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the financial
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a
whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Revenue recognition from services and sales of real estate
The Group operates the treatment of industrial waste and unavoidable by - products of manufacturing processes and real
estate business. Revenues from services and revenue from sale of real estate are the most significant amount in the financial
statements. Therefore, there are risks with respect to the correctness in amount and occurrence of revenue from service
and revenue from sale of real estate comply with accounting policy of revenue recognition described in note 4 to the financial
statements.
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My audit procedures included, among others,
Assessing the Group’s accounting policies relating to recognition of revenue from service and revenue from sale
of real estate and testing appropriateness and effective of the Group’s IT general control system and its internal
controls with respect to the cycle of revenue from service and revenue from sale of real estate
On a sampling basis, examining supporting documents for actual sales transactions occurred during the year and
near the end of the accounting period to assure the occurrence and correctness complies with the conditions
identified and accounting policies of revenue recognition of service and sale of real estate.
Reviewing the appropriateness of credit notes of service business which the Group issued after the end of year.
Performing cut-off near and after the end of year.
Performing analytical review procedures on disaggregated data of revenue from service and revenue from sale
of real estate to detect possible irregularities in sales transactions of revenue from service and revenue from sale
of real estate throughout the period, and examine particularly for accounting entries made through journal vouchers.
Net realizable value of real estate development costs and land and structure held for development
Estimating the net realizable value of real estate development costs and land and structure held for development, as
described in Notes 8 and 13 to the financial statements, is an area of significant management judgment, particularly with
regard to the estimation of allowance for decline in the value of real estate development costs and land and structures held
for development with impairment indicators. This requires detailed analysis of the project nature, the competitive environment,
economic circumstances and the situation within real estate business. Therefore, there is a risk with respect to the amount
of allowance for decline in value of real estate development costs and land and structure held for development, which both
are significant amounts in the statement of financial position.
My audit procedures included, among others, assessing and testing the internal controls of the Group relevant to the
determination of allowance for decline in value of real estate development costs and land and structures held for development
by making enquiry of responsible executives, obtaining an understanding of the controls and selecting representative
samples to test the operation of the Group’s designed controls. In addition, I also assessed the method and the assumptions
applied by management in determining such allowances by the followings:
Obtaining an understanding of the basis applied in determining the allowance for decline in value of real estate
development costs and land and structures held for development, and reviewing the consistency of the application
of that basis, and the rationale for the recording of allowance for diminution in the value of real estate development
costs and land and structures held for development.
Comparing the holding periods of the real estate development projects and their movements with indicators of
lower than normal inventory turnover including the consideration of related internal and external information to
assess whether real estate development projects and land and structures held for development have any impairment
indicators.
Comparing details of sales transactions occurring after the date of the financial statements with the cost of real
estate development costs and land and structures held for development for each project.
Obtaining an understanding and assessing the method and the assumptions of the estimation of the net realizable
value of real estate development costs and land and structures held for development prepared by the Group’s
management or appraisal reports of independent appraisers.
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Other Matter
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, 2015 were audited by other auditor whose report dated February 26, 2016, expressed an unqualified opinion
on those statements.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual
report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the
Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the Group’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards
on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:
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Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Group’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty
exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease
to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most
significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe
these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

(Mr. Boonlert Kaewphanpurk)
Independent Auditor Registration No. 4165
BPR AUDIT AND ADVISORY CO., LTD.
Bangkok
February 24, 2017
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2016

(In Baht)
Consolidated
Financial Statements
ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Short-term loans and interest receivables
to related parties
Real estate development costs
Supplies
Deposits for purchase of land
Other current assets
Total current assets
NON - CURRENT ASSETS
Deposits at financial institution pledged as collaterals
Long-term loans and interest receivables to
related parties
Other long-term investments - available - for - sales
Investments in subsidiaries
Land and structures held for development
Investment property
Property, plant and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non - current assets
Witholding tax deducted at source
Others
Total non - current assets
TOTAL ASSETS

Notes

Separate
Financial Statements

December 31, 2016 December 31, 2015 December 31, 2016 December 31, 2015
“Reclassified”
“Reclassified”

6
5,7

60,664,120
80,821,307

76,876,039
71,471,558

28,149,886
69,933,918

60,449,030
70,472,240

5
8

531,153,602
799,854
5,361,390
205,486
679,005,759

852,096,018
750,314
770,359
1,001,964,288

242,695,463
799,854
341,579,121

60,893,699
405,318,673
750,314
597,883,956

10

1,955,733

755,733

1,955,733

755,733

5
11
12
13
14
15

8,451,795
619,797,281
91,108,061
218,198,206
4,177,374
7,673,767

7,294,802
331,999,138
81,343,140
135,489,345
17
7,603,188

132,255,038
8,451,795
578,107,291
269,195,424
13,242,345
214,139,314
4,177,374
6,033,202

7,294,802
550,107,350
167,481,815
130,263,397
17
5,702,820

17,258,083
3,765,797
972,386,097

13,034,998
3,724,319
581,244,680

16,697,299
3,118,502
1,247,373,317

12,050,168
3,061,483
876,717,585

1,651,391,856

1,583,208,968

1,588,952,438

1,474,601,541

9

24
5

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2016

(In Baht)
Consolidated
Financial Statements

Notes
CURRENT LIABILITIES
Short - term loans
16
Trade and other payables
5,17
Current portion of long-term loans
from financial institution
18
Current portion of liabilities
under finance lease contracts
Total current liabilities
NON - CURRENT LIABILITIES
Long - term loans from financial institution
- net of current portion
18
Liabilities under finance lease contracts
- net of current portion
Employee benefit obligations
19
Other non - current liabilities
Total non - current liabilities
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital - common shares, Baht 1 par value
Authorized share capital - 1,190,000,000 common
shares, Baht 1 par value in 2016 and 2,230,000,000
common shares, Baht 1 par value in 2015
20
Issued and fully paid-up share capital - 1,041,095,591
shares, Baht 1 par value in 2016 and 1,041,064,062
shares, Baht 1 par value in 2015
20
Premium on share capital
21
Retained earnings (Deficit)
Appropriated for legal reserve
21
Unappropriated
Other component of shareholders' equity
Total equity holders of the parent company
Non - controlling interest
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

Separate
Financial Statements

December 31, 2016 December 31, 2015 December 31, 2016 December 31, 2015
“Reclassified”
“Reclassified”

208,462,518
83,951,716
5,518,895
113,541
298,046,670
61,481,105

200,000,000
78,254,929
108,464
278,363,393
-

128,462,518
64,633,506
5,518,895
113,541
198,728,460
61,481,105

90,000,000
63,149,958
108,464
153,258,422
-

118,420
2,960,127
34,000,000
98,559,652
396,606,322

231,019
4,115,666
34,000,000
38,346,685
316,710,078

118,420
2,876,762
34,000,000
98,476,287
297,204,747

231,019
4,004,213
34,000,000
38,235,232
191,493,654

1,190,000,000

2,230,000,000

1,190,000,000

2,230,000,000

1,041,095,591
208,730,146

1,041,064,062
208,730,146

1,041,095,591
208,730,146

1,041,064,062
208,730,146

7,910,853
(2,413,396)
(538,000)
1,254,785,194
340
1,254,785,534

7,910,853
20,194,855
(11,401,306)
1,266,498,610
280
1,266,498,890

7,910,853
34,549,101
(538,000)
1,291,747,691
1,291,747,691

7,910,853
36,804,132
(11,401,306)
1,283,107,887
1,283,107,887

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 1,651,391,856 1,583,208,968 1,588,952,438 1,474,601,541

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

(In Baht)
Consolidated
Financial Statements
REVENUES
Revenues from services - service business
Revenues from sales - real estate development business
Other income
Total Revenues
EXPENSES
Costs of services - service business
Costs of sales - real estate development business
Selling expenses
Admimistrative expenses
Loss on impairment of investment in available - for - sale securities
Loss on impairment of real estate development cost
Finance costs
Total Expenses
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Income tax income (expenses)
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
Other comprehensive income (loss) - net of income tax
Other comprehensive income not to be reclassified to profit
or loss in subsequent year
Actuarial gain (loss) from employee benefit plan
Income tax relating to employee benfit plan
Other comprehensive income to be reclassified to profit
or loss in subsequent year
Unrealized gain (loss) on revaluation of available
-for-sale securities
Adjust change in fair value of available
- for - sale securities to loss on impairment
Total other comprehensive income (loss) for the year
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Profit (loss) for the year attributable to :
Equity holders of the parent company
Non - controlling interest
Total comprehensive income (loss) for the year attributable to :
Equity holders of the parent company
Non - controlling interest
Basic earnings (loss) per share (Baht)
Diluted earning (loss) per share  (Baht)

Notes

23

2016

2015

Separate
Financial Statements

2016

2015

283,136,129 264,470,102 283,136,129 262,488,886
95,373,278 95,262,388 72,118,638 78,574,132
10,875,401
5,928,842 12,117,142
5,282,871
389,384,808 365,661,332 367,371,909 346,345,889

185,150,234 174,762,801 185,150,234 174,762,801
61,085,992 71,098,123 46,704,196 57,588,791
15,823,034 14,934,992 13,245,541 13,694,639
107,856,160 95,477,371 93,399,715 88,450,888
9,706,312
9,706,312
15,703,939
11,333,806
13,108,211 11,229,768
6,749,171
7,414,309
408,433,882 367,503,055 366,288,975 341,911,428
(19,049,074) (1,841,723)
1,082,934
4,434,461
24 (4,771,760)
2,513,567 (4,519,675)
1,280,397
(23,820,834)
671,844 (3,436,741)
5,714,858

19
24

1,515,729
(303,146)
1,212,583

(2,379,158)
474,321
(1,904,837)

1,477,138
(295,428)
1,181,710

(2,495,852)
499,170
(1,996,682)

1,156,994

(1,837,304)

1,156,994

(1,837,304)

9,706,312
12,075,889
(11,744,945)

(3,742,141)
(3,070,297)

9,706,312
12,045,016
8,608,275

(3,833,986)
1,880,872

(23,820,834)
(23,820,834)

671,844
671,844

(3,436,741)
(3,436,741)

5,714,858
5,714,858

(11,744,945)
(11,744,945)
25
(0.023)
25
(0.023)

(3,070,297)
(3,070,297)
0.001
0.001

8,608,275
8,608,275
(0.003)
(0.003)

1,880,872
1,880,872
0.006
0.005

11

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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21

20
21

Notes

1,041,095,591

31,529

31,529

208,730,146

-

208,730,146

1,041,064,062
-

12,000,000
12,000,000

196,730,146

130,483,962
130,483,962

910,580,100

Premium on
share capital

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at January 1, 2015
Transaction with shareholding which record direct to
shareholders' equity
Increase shares capital
Legal reserve
Total Transaction with shareholding
which record direct to shareholders' equity
Comprehensive income (loss) for the year
Profit for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2015
Transaction with shareholding which record direct to
shareholders' equity
Increase shares capital
Acquisition of non-controlling interests
Total Transaction with shareholding
which record direct to shareholders' equity
Comprehensive income (loss) for the year
Loss for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2016

Issued and
fully paid - up
share capital

7,910,853

-

7,910,853

285,743
285,743

7,625,110

Appropriated for
legal reserve

(23,820,834)
1,212,583
(22,608,251)
(2,413,396)

-

671,844
(1,904,837)
(1,232,993)
20,194,855

(285,743)
(285,743)

21,713,591

Unappropriated
(Deficit)

Total equity
holder of the
company

142,483,962
142,483,962

31,529
31,529
(23,820,834)
10,863,306
12,075,889
10,863,306 (11,744,945)
(538,000) 1,254,785,194

-

671,844
(1,837,304)
(3,742,141)
(1,837,304)
(3,070,297)
(11,401,306) 1,266,498,610

-

(9,564,002) 1,127,084,945

Unrealized gain (loss)
from available - for sale investments

Other component
of shareholders’
equity
Other
comprehensive
income

Consolidated Financial Statements

Retained earnings (Deficit)

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

-

-

-

-

Total
shareholders'
equity

31,529
60
31,589
(23,820,834)
12,075,889
(11,744,945)
340 1,254,785,534

60
60

671,844
(3,742,141)
(3,070,297)
280 1,266,498,890

142,483,962
142,483,962

280 1,127,085,225

Non - controlling
interests

(In Baht)
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at January 1, 2015
Transaction with shareholding which record direct to shareholders' equity
Increase shares capital
Legal reserve
Total transaction with shareholding which record direct to shareholders' equity
Comprehensive income (loss) for the year
Profit for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income for the year
Balance as at December 31, 2015
Transaction with shareholding which record direct to shareholders' equity
Increase shares capital
Total transaction with shareholding which record direct to shareholders' equity
Comprehensive income (loss) for the year
Loss for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year
Balance as at December 31, 2016
20

20
21

Notes

1,041,095,591

208,730,146

-

208,730,146

1,041,064,062
31,529
31,529

12,000,000
12,000,000

196,730,146

910,580,100
130,483,962
130,483,962

Premium on
share capital

Issued and
fully paid - up
share capital

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

7,910,853

-

7,910,853

285,743
285,743

7,625,110

Appropriated for
legal reserve

(3,436,741)
1,181,710
(2,255,031)
34,549,101

-

5,714,858
(1,996,682)
3,718,176
36,804,132

(285,743)
(285,743)

33,371,699

Unappropriated
(Deficit)

Retained earnings (Deficit)

Separate Financial Statements

Total
shareholders'
equity

142,483,962
142,483,962

31,529
31,529
(3,436,741)
10,863,306 12,045,016
10,863,306
8,608,275
(538,000) 1,291,747,691

-

5,714,858
(1,837,304) (3,833,986)
(1,837,304)
1,880,872
(11,401,306) 1,283,107,887

-

(9,564,002) 1,138,743,053

Unrealized gain (loss)
from available - for sale investments

Other component
of shareholders’
equity
Other
comprehensive
income

(In Baht)
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STATEMENT OF CASH FLOWS

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

(In Baht)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (Loss) before income tax
Adjustments for
Depreciation and amortization
Bad debt and doubtful accounts
Loss on decline in value of inventories
Loss on impairment of investment in subsidiary
Loss on disposal of assets
Loss on impairment of investment in available - for
- sale securities
Loss on impairment of real estate development cost
Reversal of provision for decline in value of real
estate development estates
Short - term provision
Loss on written - off witholding tax
Employee benefit obligations
Dividend income
Interest income
Finance cost
Profit from operating activities before change in
operating assets and liabilities
Decrease (Increase) in operating assets
Trade and other receivables
Real estate development cost
Supplies
Other current assets
Other non - current assets
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade and other payables
Cash generated (paid) from operations
Interest paid
Income tax paid
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
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Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

2016

2016

2015

2015

(19,049,074)

(1,841,723)

1,082,934

4,434,461

32,691,471
52,132
128,550

33,612,670
1,930,312
2,678,163
37,069

27,877,407
52,132
128,550

32,465,865
1,390,357
2,678,163
870,420
37,068

9,706,312
15,703,939

-

9,706,312
11,333,806

-

(6,074,712)
8,084,506
656,974
268,353
(116,354)
(327,548)
13,108,211

643,500
(152,156)
(674,108)
11,229,768

(6,074,712)
8,084,506
260,215
(116,354)
(6,602,804)
6,749,171

629,453
(152,156)
(519,701)
7,414,309

54,832,760

47,463,495

52,481,163

49,248,239

(9,414,299)
10,081,964
(49,540)
564,872
(41,478)

(8,876,651)
(270,618,449)
251,012
(11,840,540)
242,543

486,189
42,217,426
(49,540)
(57,018)

(11,951,509)
(2,010,812)
251,012
(10,065,600)
(258,564)

(1,446,166)
54,528,113
(15,481,071)
(10,025,544)
29,021,498

12,547,065
(230,831,525)
(10,673,830)
(8,641,122)
(250,146,477)

(6,112,266)
88,965,954
(8,671,534)
(9,792,617)
70,501,803

10,032,964
35,245,730
(8,259,846)
(8,329,246)
18,656,638

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF CASH FLOWS

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

(In Baht)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Interest received
Dividend received
Increase in deposit at financial institution
pledged as collateral
Increase in short-term loan to related parties
Cash paid for investment in subsidiary
Purchases of land held for development
Cash paid for investment property
Deposits for purchase of land
Proceeds from sales of equipment
Cash paid for acquisitions of intangible assets
Cash paid for acquisitions of property, plant,
and equipment
Net Cash Used in Investing Activities

Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

2016

2016

2015

2015

339,968
116,354

815,816
152,156

241,465
116,354

503,394
152,156

(1,200,000)
(5,361,390)
2,763,344
(4,198,268)

(8,170,288)
(12,535,529)
-

(1,200,000)
(65,000,000)
(27,999,940)
2,763,344
(4,198,267)

(60,000,000)
(200,000,000)
-

(114,603,154)

(122,143,146)

(22,368,149)
(42,105,994)

(114,433,572)
(209,710,616)

(18,540,809)
(277,885,259)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from short-term loans
397,000,000
Repayment of short-term loans
(387,000,000)
Increase in long-term loans from financial institutions
67,000,000
Repayment of liabilities under finance leases contracts
(121,860)
Proceeds from increase in share capital
31,589
Net Cash Provided by Financing Activities
76,909,729

360,000,000
(397,000,000)
(102,017)
142,483,962
105,381,945

245,000,000
(205,000,000)
67,000,000
(121,860)
31,529
106,909,669

250,000,000
(300,000,000)
(102,017)
142,483,962
92,381,945

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

(16,211,919)

(186,870,526)

(32,299,144)

(166,846,676)

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

76,876,039

263,746,565

60,449,030

227,295,706

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

60,664,120

76,876,039

28,149,886

60,449,030

Supplemental Disclosure of Cash Flow Information
Non - cash transactions
1) Tranfer land and structures held for development
from real estate development costs
2) Tranfer investment property from real estate
development costs

287,798,144

-

101,713,609

-

13,433,082

-

13,433,082

-
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Notes to Financial Statements

GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

These notes form are an integral part of the financial statements.
The financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on February 24, 2017.

1. GENERAL INFORMATION
General Environmental Conservation Public Company Limited (“the Company”) was incorporated in Thailand on
August 8, 1997. The Company’s offices located at the following addresses:
Head office
: 447 Bondstreet Rd., Bangpood, Parkkred, Nonthaburi 11120
Industrial Waste Facility : 68/39 Moo 3 Samaedam Rd., Bangkhuntien, Bangkok 10150
at Samaedam Center
Industrial Waste Facility : 5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Hauypong,
at Map Ta Phut Center
Muang Rayong, Rayong 21150
The Company and its subsidiaries (“the Group”) operate in Thailand and principally activity is the treatment of
industrial waste and unavoidable by - products of manufacturing processes and real estate business.
Details of the Company’s subsidiaries which were included in the consolidated financial statements for the years
ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Name of Companies

Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management
(Asia) Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co., Ltd.
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Type of business

Buy, sale, and land
development
Industrial waste treatment
Renewable energy power
plants
Renewable energy power
plants

Percentages of
In Thousand Baht
direct and
Paid-up share capital indirect holdings (%)
2016
2015
2016
2015

430,000

430,000

100

100

200,000

200,000

100

100

14,000

-

100

-

14,000

-

100

-

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION
The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of
the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language.
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”); guidelines
promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and regulations of the Thai
Securities and Exchange Commission.
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as disclosed in the accounting
policies.
The financial statements are presented in Thai Baht which is the Group’s functional currency unless otherwise stated.
All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the
nearest thousand Baht unless otherwise stated.

3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Group has adopted the revised (revised 2015) and new financial reporting standards and
accounting treatment guidance issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal
years beginning on or after January 1, 2016. These financial reporting standards 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 financial reporting standards does not have any significant impact on the Group’s financial statements.

(b) Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
A number of new and revised TFRS have been issued but are not yet effective and have not been applied in preparing
these financial statements. Those new and revised TFRS that may be relevant to the Group’s operations, which
become effective for annual financial periods beginning on or after January 1, 2017, are set out below. The Group
does not plan to adopt these TFRS early.
TFRS

TAS 1 (revised 2016)
TAS 2 (revised 2016)
TAS 7 (revised 2016)
TAS 8 (revised 2016)
TAS 10 (revised 2016)
TAS 12 (revised 2016)
TAS 16 (revised 2016)
TAS 17 (revised 2016)
TAS 18 (revised 2016)
TAS 19 (revised 2016)
TAS 21 (revised 2016)
TAS 24 (revised 2016)
TAS 27 (revised 2016)
TAS 33 (revised 2016)

Topic

Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events After the Reporting Period
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Related Party Disclosures
Separate Financial Statements
Earnings Per Share
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TFRS

TAS 34 (revised 2016)
TAS 36 (revised 2016)
TAS 37 (revised 2016)
TAS 38 (revised 2016)
TAS 40 (revised 2016)
TAS 105 (revised 2016)
TAS 107 (revised 2016)
TFRS 2 (revised 2016)
TFRS 8 (revised 2016)
TFRS 10 (revised 2016)
TFRS 13 (revised 2016)
TSIC 27 (revised 2016)

Topic

Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
Share-based Payment
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Fair Value Measurement
Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a
Lease
TSIC 31 (revised 2016)
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
TSIC 32 (revised 2016)
Intangible Assets - Web Site Costs
TFRIC 4 (revised 2016)
Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
TFRIC 10 (revised 2016)
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 18 (revised 2016) FAP Announcement Transfers of Assets from Customers Accounting guidance for
no. 5/2016
derecognition of financial assets and financial liabilities
The Group has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the consolidated and separate
financial statements of these new and revised TFRS and expects that there will be no material impact on the financial
statements in the period of initial application.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries.
Business combinations
The Company applies the acquisition method for all business combinations other than those with entities under
common control.
Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its
activities. In assessing control, the Company and its subsidiary take into consideration potential voting rights that
currently are exercisable. The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer. Judgment
is applied in determining the acquisition date and determining whether control is transferred from one party to another.
The Company uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred and the
equity interests issued by the Company. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability
resulting from a contingent consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable
assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at
their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Company recognises any noncontrolling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s proportionate share of the
acquiree’s net assets.
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The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the
acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Company’s share
of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If this is less than the fair value of the net assets of the
subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in the profit or loss.
Subsidiary
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or has rights to,
variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over
the entity. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date
on which control commences until the date on which control ceases.
Losses applicable to non-controlling interests in a subsidiary are allocated to non-controlling interests even if doing
so causes the non-controlling interests to have a deficit balance.
Loss of control
Upon the loss of control, the Company derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, any non-controlling
interests and the other components of equity related to the subsidiary. Any surplus or deficit arising on the loss of
control is recognised in the statement of comprehensive income. If the Company retains any interest in the previous
subsidiary, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost. Subsequently it is accounted
for as an equity-accounted or as an investment available-for-sale investment depending on the level of influence
retained.
Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any revenue and expense, are eliminated in full in preparing the
consolidated financial statements.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original
maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
Trade and Other Receivables
Trade and other receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. The allowance for
doubtful accounts is an estimate of those amounts which may prove to be uncollectible based on a review of the
current status of the existing receivables. Bad debts are written off when incurred.
Real Estate Development Cost
Real estate development cost is stated at the lower of cost or net realisable value. Cost of property development
is netted of cost of sales. Project costs consisting of acquisition cost of land, development expenses, design fees
and construction costs, utilities and direct expenses of the project including interest expense of borrowing for the
acquisition of project development before the project is completed.
The details of cost calculation
Land
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.
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Net realisable value represents the estimated normal selling price less estimated costs to sell. Direct selling expenses
such as specific business tax and transfer fee are recognized when sale incurres.
The Group recognizes loss on diminution in value of projects and loss on impairment (if any) in profit or loss.
In determining the cost of sales of property development, the anticipated total development costs (taking into account
actual costs incurred to date) are attributed based on the basis of the salable area.
Cost of project sold estimates these costs based on their business experience and revisit the estimations on a
periodical basis or when the actual costs incurred significantly vary from the estimated costs.
stessa esoht fo tsoc eht fo trap sa dezilatipac saw, stcejorp eht fo noitcurtsnoc ni esu rof, gniworrob fo tsoc tseretnI
eb llahs tseretni fo noitazilatipac ehT. dednepsus saw noitcurtsnoc eht nehw ro detelpmoc saw stcejorp eht litnu
detavitca-er si tcejorp eht nehw demuser
Supplies
Supplies are stated at the lower of cost (moving-average method) 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.
Investments
Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost
method less allowance for impairment losses (if any).
Investments in equity securities
Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at fair value, with any
resultant gain or loss recognized in profit or loss.
Marketable equity securities, other than those securities held for trading are classified as available-for-sale investments.
Available-for-sale investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other
than accumulated impairment losses are recognized directly in equity. Impairment losses are recognized in profit or
loss. When these investments are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized directly in equity
is recognized in profit or loss.
The fair value of financial instruments classified as held-for-trading and available-for-sale is determined as the quoted
bid price at the reporting date.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with
the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognized in profit or loss.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined
using the weighted average method applied to the carrying amount of the total holding of the investment.
Land and Structures Held for Development
Land and Structures held for development is stated at cost less allowance for impairment losses (if any).
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Investment Properties
Investment properties is defined as land or a building or part of a building, or both, held to earn rental or for capital
appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods and services, for administrative purposes,
or for making sales in the ordinary course of business.
Investment properties of the Group are measured initially at cost. Subsequent to initial recognition, investment
properties are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment (if any).
Depreciation of building and building improvements is calculated by reference to their costs on the straight-line basis
over estimated useful lives of 10 - 20 years. Depreciation is recognised in profit or loss.
No depreciation is provided on investment properties - land and construction in progress.
On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of
the asset is recognized in profit or loss in the period when the asset is derecognized.
Property, Plant and Equipment and Depreciation
Owned assets
Land is stated at cost less allowance for impairment losses (if any). Buildings and equipment are stated at cost net
of accumulated depreciation and impairment loss (if any).
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed
assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to bringing the assets to a
working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on
which they are located and capitalized borrowing costs.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate
items (major components) of property, plant and equipment.
Additions to plant and equipment under operating rental and exclusive right agreement
Additions to plant and equipment under operating rental and exclusive right agreement to operate in the Industrial
Waste Facility are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any) which are presented
including in plant and equipment. The Company must transfer the rights on factory building improvement and
machinery which the Company repairs and maintenance or construct on the area of the Industrial Waste Facility at
Samae Dam including the Research and Development Center for Environmental Conservation (Ratchaburi) to the
owner, the Department of Industrial Works, when the operating right expires. The company therefore, depreciates
these assets over the remaining term of the operating agreement.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognized in the carrying amount of
the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group and the
Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs
of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognized in profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount
substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of
an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
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Improvements for rental land
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Transportation
Containers

No. of Years
Remaining period of operating rental and exclusive right
agreement (10, 16 and 30)
20 and 25
5, 10, 15 and 20
5
5
5 and 10

Costs of landfills are amortized by the proportion of quantities of buried wastes to the waste capacity of each landfill.
No Depreciation is provided on land and construction in progress.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are
expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when
the asset is derecognised.
Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Group, which have definite useful lives, are stated at cost less accumulated
amortization and allowance for impairment losses (if any).
Amortization
Amortization is charged to profit or loss on a straight-line basis from the date that intangible assets are available for
use over the estimated economic useful lives of the assets. The estimated economic useful lives are as follows:
Computer software 3 and 5 Years
Borrowing costs
Borrowing costs are recognized as expenses in the period when incurred except the borrowing costs that are directly
attributable to the acquisition, construction or production of asset as part of the cost of that asset. The capitalization
of borrowing costs is ceased when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use
or sale are complete. The Company shall suspend capitalization of borrowing costs during extended periods in which
it suspends active development of asset.
Impairment of Assets
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each statements of financial position date to determine
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated.
Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment
annually and as when indicators of impairment are identified.
An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its
recoverable amount. The impairment loss is recognized in profit or loss.
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Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of other assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that
does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined
for the cash-generating unit to which the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying
amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been
recognized.
Trade and Other Payables
Trade and other payables are stated at cost.
Loan
Loan is initially recognized by fair value of the remuneration received deducted by cost of transactions preparation
incurred. Later, loan value is measured by amortization of cost price method. The discrepancy between remuneration
(deducted by cost of transaction preparation incurred) when compared against the repayable value to repay debt will
be recognized in profit or loss. Fees for providing loans are amortized to financial costs by over the period of the
borrowings by using the effective rate method.
Provisions
A provision is recognized in the statements of financial position when the Group has a present legal or constructive
obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle
the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions
are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market
assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.
Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group applies a quoted market price
in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant
financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted
market price is not available, the Group measures fair value using valuation technique that are appropriate in the
circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required
to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised
within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as
follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
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At the end of each reporting period, the Group determines whether transfers have occurred between levels within the
fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on
a recurring basis.
Long-term leases		
Leases of property or equipment which substantially transfer all the risks and rewards of ownership to the lessees
are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair
value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned
between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the
remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss. When a sale and
leaseback results in a finance lease, any gain on the sale is deferred and recognized as income over the lease term.
The property or equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified as
operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over
the period of the lease.
When an operating lease is terminated before the lease period expires, any payment required to be made to the
lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which the termination takes place.
Employee Benefit
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognized as expenses when incurred.
Post - employment benefits under defined benefit plans
The Group has obligations in respect of the severance payments, they must make to employees upon retirement
under labor law and other employee benefit plans. The Group treats these severance payment obligations as a defined
benefit plan.
The obligation under the defined benefit plans is determined by a professionally qualified actuary based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method on a regular basis. The projected unit credit method considers
each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to
build up the final obligation. Past service costs are recognized on a straight-line basis over the average period until
the amended benefits become vested.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognized immediately in other comprehensive
income in the period in which they arise.
Revenue
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.
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Revenues from sale of real estate
Sales of real estate 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.
Expenses
Expenses are recognized on an accrual basis.
Lease payments
Payments made under operating leases are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the term of the
lease.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of
the lease when the lease adjustment is confirmed.
Finance costs
Finance costs comprise interest expense on borrowings, unwinding of the discount on provisions and contingent
consideration.
Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset
are recognized in profit or loss using the effective interest method.
Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based
on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts at the end of each reporting period. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have
been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related
deferred tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.
The Group recognizes deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognize deferred tax
assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that
future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried
forward can be utilized.
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At each reporting date, the Group review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent that
it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be
utilized.
The Group record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded directly to
shareholders’ equity.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against
current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same
taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle
the balances on a net basis.
Earnings (Loss) per Share
Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year attributable to equity holders of the
Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of common shares in issue
during the year.
Diluted earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year attributable to equity holders of the
Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of common shares in issue
during the year plus the weighted average number of common shares which would need to be issued to convert all
dilutive potential common shares into common shares. The calculation assumes that such conversion took place
either at the beginning of the period or on the date the potential common shares were issued.
Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management
to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and
estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant judgments and estimates
are as follows:
Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required
to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred,
taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based
upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic
condition.
Impairment of investments
The Group treats investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair value
below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or
“prolonged” requires judgment of the management.
Property, plant and equipment / Investment property
In determining depreciation of plant and equipment/investment property, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment/investment property and to review estimate
useful lives and residual values when there are any changes.
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In addition, the management is required to review property, plant and equipment / investment property for impairment
on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount
is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses
relating to the assets subject to the review.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is
made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff
turnover rate.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it
is probable that taxable profit will be available against which can be utilized. Significant management judgment is
required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and
level of estimate future taxable profits.

5. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
A portion of the Company’s assets, liabilities, revenues, costs and expenses arose from transactions with related
companies. Related parties are those parties controlled by the Company, directly or indirectly or significant influence,
to govern the financial and operating policies of the Company.
Types of relationship of related companies are as follows:
The Company’s name
The Department of Industrial Works
Industrial Estate Authority of Thailand
Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia)
Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.

Type of business
The Government enterprise
The Government enterprise
Buy, sale, and land or real estate development
Industrial waste treatment

Type of relationship
Shareholders and co director
Shareholders and co director
Subsidiary
Subsidiary

Renewable energy power plants
Renewable energy power plants
Transportation service

Subsidiary
Subsidiary
Shareholder is a director of
related party
Director (Director until
August 19, 2015)
Director (Director until
July 11, 2016)
Director (Director until
June 7, 2016)
Close member of the
subsidiary's executive's family
Member of Director’s family
Director

Mrs. Atchaka Sibunruang

-

Mr. Pasu Loharjun

-

Mr. Arthit Wuthikaro

-

Mrs. Nichchanan Suksukol

-

Mr. Piyawit Wipoosiri
Mr. Itthirit Wipoosiri

-
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Pricing policies for each transaction are described as follows:
Transactions

Pricing policies

Revenues from sales
Interest income
Rental and royalty fee
Cost of Service
Other expenses
Consultant fee

Same price and condition as normal business
Interest at the finance cost of lender
Contractually agreed prices
Contractually agreed prices
Contractually agreed prices
Contractually agreed prices

Significant revenues and expenses derived from transactions with related parties for the years ended December 31,
2016 and 2015 are summarized as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Revenues from sales
Mr. Piyawit Wipoosiri
Interest income
Asia Patana Land Co., Ltd.
Rental and royalty fee
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Other expenses
Industrial Estate Authority of Thailand
Cost of service
General Logistic Co., Ltd.
Rental expense
General Logistic Co., Ltd.
Consultant fee
Mr. Arthit Wuthikaro
Mr. Pasu Loharjun
Mrs. Nichchanan Suksukol
Mr. Somchai Hanhiran
Mr. Mongkon Phuksawattana
Mrs. Atchaka Sibunruang
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Separate
Financial Statements
2016
2015

-

8,717

-

8,717

-

-

6,361

894

4,026
4,140

5,348
4,343

4,026
4,140

5,348
4,343

1,815

1,838

1,815

1,838

79,339

68,876

79,339

68,876

2,953

4,182

2,953

4,182

1,500
1,350
832
610
300
-

210
600
416
560

1,500
1,350
610
300
-

210
600
560
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Key management’s personnel compensation and directors remuneration for the years ended December 31, 2016 and
2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Key managements personnel compensation
and directors remuneration
Short-term employment benefits
Post-employment benefits
Total

9,317
34
9,351

7,880
7,786
15,666

Separate
Financial Statements
2016
2015

9,317
34
9,351

7,160
7,786
14,946

The balances of receivables from and payables to related parties as of December 31, 2016 and 2015 are summarized
as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Short - term loans and interest receivable
Asia Patana Land Co., Ltd.
Short-term loans to
Interest receivable
Long - term loans and interest receivable
Asia Patana Land Co., Ltd.
Short-term loans to
Interest receivable
Other receivables
Prepaid transportation charge
General Logistics Co., Ltd.
Advance Payment
Mr. Itthirit Wipoosiri
Others
Asia Patana Land Co., Ltd.
Deposit for rent/Deposit
Industrial Estate Authority of Thailand
General Logistics Co., Ltd.
Trade and other payables
Industrial Estate Authority of Thailand
The Department of Industrial Works
Asia Patana Land Co., Ltd.
General Logistics Co., Ltd.
Total

Separate
Financial Statements
2016
2015

-

-

-

-

-

5,393

5,735

5,393

5,735

1,000

1,000

-

-

6,393

6,735

15
5,408

2
5,737

34
2,000
2,034

34
2,000
2,034

34
2,000
2,034

34
2,000
2,034

3,606
350
7,642
11,598

4,033
475
4,665
9,173

3,606
350
7,642
11,598

4,033
475
255
4,665
9,428

125,000
7,255
132,255

60,000
894
60,894
-

I 209 I

รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

The significant movements of short-term loans and interest receivable to related parties for the years ended December
31, 2016 and 2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Separate Financial Statements
January 1, 2016

Asia Patana Land Co., Ltd.
Loans
Interest receivable

60,000
894
60,894

Increase

Decrease December 31, 2016

65,000
6,361
71,361

-

125,000
7,255
132,255
(In Thousand Baht)

Separate Financial Statements
January 1, 2015

Asia Patana Land Co., Ltd.
Loans
Interest receivable

-

Increase

Decrease December 31, 2015

60,000
894
60,894

-

60,000
894
60,894

On December 12, 2016 the Company and its subsidiary entered into an addendum loan agreement to repay principal
and interest within three years since received such loan and the right to extend the period of payment for another
period of one year.
Significant contracts with related parties are as follows:
a) Rental and exclusive right agreement (Note 27 (1))
b) Land lease agreement (Note 27 (2))
In addition, the Company opened a presale condominium and commercial buildings which has a transaction with a
related party, as at December 31, 2016 with the sale amount and price condition as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements

Projects

C - Space

Value of contract

Advance received

19,200

Price condition

500 Same price and condition as normal business

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Bank deposits

60,664

76,876

Separate
Financial Statements
2016
2015

28,150

60,449

As at December 31, 2016 and 2015, the Group has bank deposits in saving accounts, bearing the interest rates at
0.375% per annum. (Separate Financial Statements: at 0.375% per annum).
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7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Other receivables - Related parties (Note 5)
Trade and other receivables - Other par-ties
Trade receivables
Less Allowance for doubtful accounts
Trade receivables - Net
Other receivables
Accrued income
Others
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Other receivables - Net
Total

6,393

6,735

5,408

5,737

32,888
(929)
31,959

49,702
(6,669)
43,033

32,888
(929)
31,959

49,702
(6,669)
43,033

16,414
27,532
43,946
(1,477)
42,469
80,821

17,984
5,116
23,100
(1,396)
21,704
71,472

16,414
17,630
34,044
(1,477)
32,567
69,934

17,984
5,114
23,098
(1,396)
21,702
70,472

As at December 31, 2016 and 2015, trade receivables are classified by aging as follows:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Current
Overdue
Less than 3 months
Over 3 months to 6 months
Over 6 months to 12 months
Over 12 months
Total

Separate
Financial Statements
2016
2015

(In Thousand Baht)
Separate
Financial Statements
2016
2015

21,803

34,237

21,803

34,237

10,156
284
7
638
32,888

8,463
343
28
6,631
49,702

10,156
284
7
638
32,888

8,463
343
28
6,631
49,702

Movements of allowance for doubtful accounts for the years ended December 31, 2016 and 2015 were as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Balance as at January 1,
Add Doubtful accounts (Reversal)
Less A written off bad debts which provision for
doubtful debts in full amount (not effect to profit or
loss for the year 2016)
Balance as at December 31,

Separate
Financial Statements
2016
2015

8,065
(116)

7,261
997

8,065
(116)

7,261
997

(5,543)
2,406

(193)
8,065

(5,543)
2,406

(193)
8,065
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8. REAL ESTATE DEVELOPMENT COST
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Commercial building for sales
Condominium for sales
Construction in progress
Total
Less allowance for decline in value of
real estate development cost
Net

Separate
Financial Statements
2016
2015

145,660
189,336
219,787
554,783

157,996
243,063
465,037
866,096

146,160
115,794
261,954

159,482
158,835
101,002
419,319

(23,629)
531,154

(14,000)
852,096

(19,259)
242,695

(14,000)
405,319

Movements of real estate development cost for the years ended December 31, 2016 and 2015 were as follows:
(In Thousand Baht)
Net book value as at January 1, 2015
Purchases/transfer in
Disposals
Net book value as at December 31, 2015
Purchases
Disposals
Transfer out
Loss on impairment of real estate development cost
Net book value as at December 31, 2016

Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

577,745
351,398
(77,047)
852,096
57,262
(67,344)
(301,231)
(9,629)
531,154

399,576
69,567
(63,824)
405,319
10,744
(52,962)
(115,147)
(5,259)
242,695

9. DEPOSIT FOR PURCHASE OF LAND
At the Board of Director’s Meeting No.3/2016 held on September 11, 2016, the meeting approved for its subsidiary
to acquire a plot of land with total area of 29-3-14.2 Rai with a non-related party (seller) amounting to Baht 107.2
million. On September 14, 2016, such subsidiary paid for a deposit amounting to Baht 5.4 million. The remaining
amount will be paid when the ownership is transferred to its subsidiary within December 2016. On December 28,
2016, the subsidiary and the seller agreed to extend the term of land use rights and land acquisition for a period of
60 days, until March 2017.

10. DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTION PLEDGED AS COLLATERAL
As at December 31, 2016 and 2015, the Company used its saving accounts and fixed deposit account totaling Baht 2.0
million and Baht 0.8 million, respectively to secure credit facilities of import machinery and utility usage.
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11. LONG - TERM INVESTMENTS - AVAILABLE - FOR - SALES
(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
2016
2015
Cost

Available-for-sale securities :
Investment in marketable equity securities
Purchases during the year
Sales during the year
Loss from impairment recognized in profit or loss
Unrealized loss recognized in shareholders’ equity
Net

18,696
(9,706)
(538)
8,452

Fair Value

-

8,452

8,452

Cost

18,696
(11,401)
7,295

Fair value

-

7,295

7,295

Fair value
The fair value measurements of available-for-sale investments has been categorised as a level 1 fair value based
on the quoted price in active markets and the Company can access at the measurement date. During the period,
there were no transfers within the fair value hierarchy.
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100
100
-

100

100
100
100
200,000
14,000
14,000

430,000

2016

200,000
-

430,000

2015

200,000
14,000
14,000
658,000

430,000

2016

200,000
630,000

430,000

2015

Investment

(79,892)
(79,892)

-

2016

(79,892)
(79,892)

-

2015

Allowance for
impair-ment loss

(In Thousand Baht)

Separate Financial Statements

120,108
14,000
14,000
578,108

430,000

2016

Net

120,108
550,108

430,000

2015

-

-

2016

-

-

2015

Dividend

At the Board of Directors’ Meetings No. 7/2016, held on July 12, 2016, approved to incorporate Genco Renewable Co., Ltd. and Genco Clean Energy Co., Ltd. newly established subsidiaries with the registered share capital of Baht 1.0 million divided by 100,000 common shares at Baht 10 par value and were 100% held by the Company.
The Company had fully paid-up shares in the amount of Baht 1.0 million and such subsidiaries were incorporated on July 14, 2016. Subsequently, at the Board of Directors’
Meeting No. 9/2016, held on September 30, 2016, approved such 2 subsidiaries increased their registered share capital by Baht 49 million divided by 4,900,000 shares at
Baht 10 par value and 26.5% paid-up share of par value, totaling of Baht 13.0 million. The Company invested in a whole amount of such increase shares.

Asia Patana Land Co., Ltd.
Industrial Waste Management (Asia)
Co., Ltd.
Genco Renewable Co., Ltd.
Genco Clean Energy Co., Ltd.
Total

2015

2016

Percentage of holdings Paid - up share capital

12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
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13. LAND AND STRUCTURES HELD FOR DEVELOPMENT
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

At Cost
Balance as at January 1,
Acquisition
Transfer from real estate development cost
Transfer to investment property
Balance as at December 31,
Impairment loss
Balance as at January 1,
Increase (decrease)
Balance as at December 31,
Net book value as at December 31,

Separate
Financial Statements
2016
2015

383,899
287,798
671,697

379,461
8,170
(3,732)
383,899

167,482
101,714
269,196

171,214
(3,732)
167,482

(51,900)
(51,900)
619,797

(51,900)
(51,900)
331,999

269,196

167,482

As at December 31, 2016, the Company mortgaged its 2 plots of land held for development for guarantee loan
agreement from a local financial institution with net book value amounting to Baht 68.9 million.

14. INVESTMENT PROPERTY

(In Thousand Baht)
งบการเงินรวม
Land

At Cost
Balance as at January 1, 2015
Acquisitions
Transfer in /(out)
Balance as at December 31, 2015
Acquisitions
Transfer in /(out)
Balance as at December 31, 2016
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2015
Depreciation for the year
Balance as at December 31, 2015
Depreciation for the year
Balance as at December 31, 2016
Net book value
December 31, 2015
December 31, 2016
Fair value at December 31, 2016

13,660
13,660
6,417
20,077
13,660
20,077

Buildings Construction in progress

68,350
68,350
7,016
75,366
-

-

55,814
12,536
(68,350)

Total

69,474
12,536
82,010
13,433
95,443

667
667
3,668
4,335

-

-

667
667
3,668
4,335

67,683
71,031

-

81,343
91,108
91,940
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(In Thousand Baht)
Separate Financial Statements
Land
Buildings
Total

At Cost
Balance as at January 1, 2015
Acquisitions
Transfer in /(out)
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2015
Acquisitions
Transfer in /(out)
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2016
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2015
Depreciation for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2015
Depreciation for the year
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2016
Net book value
December 31, 2015
December 31, 2016
Fair value at December 31, 2016

-

6,417
6,417

-

-

6,417

-

7,016
7,016

191
191
6,825

13,433
13,433
-

191
191

13,242
12,320

Its fair value assessed by professional appraisers is as the reports dated October 22, 2016, January 24, 2017 and
January 26, 2017. The fair value measurement for investment property has been categorised as a Level 2 to use of
other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly.
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Cost
Balance as at January 1, 2015
Acquisitions
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2015
as previous reported
Reclassification
Balance as at December 31, 2015
as reclassification
Acquisitions
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2016
102,358
7,306
(209)
109,455
140
109,595
(5,347)
104,248

230,000
(140)
229,860
(1,889)
227,971

Buildings and
building
improvements

220,257
9,743
-

Land and
improvements
for rental land

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

283,216

286,255
711
(3,750)

286,255
-

289,838
434
(4,017)
-

43,225

40,727
3,759
(1,261)

40,727

36,123
5,581
(977)

Machinery and
Furniture, fixtures
equipment
and office equipment

28,190
859
29,049

27,012
1,178

24,822
2,396
(206)

Vehicles

Consolidated Financial Statements

39,258
(4,916)
34,342

39,258
-

40,062
385
(1,189)

Containers

1,036
109,274
110,310

2,214
(1,178)

3,924
956
(2,666)

Construction
in progress

734,921
114,603
(17,163)
832,361

734,921
-

717,384
26,801
(9,264)

Total

(In Thousand Baht)
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Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2015
141,568
Depreciation for the year
5,389
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2015 as
previous reported
146,957
Reclassification
12,387
Balance as at December 31, 2015 as
reclassification
159,344
Depreciation for the year
13,115
Disposal/written-off
(1,168)
Balance as at December 31, 2016
171,291
Net book value
December 31, 2015
70,516
December 31, 2016
56,680
Depreciations included in profit or loss for the years
2015
2016

Land and
improvements
for rental land

278,818
5,239
(3,980)
280,077
280,077
5,042
(3,539)
281,580
6,178
1,636

82,457
(12,328)
70,129
4,578
(3,387)
71,320
39,466
32,928

6,601
8,571

34,126
1,788
(1,260)
34,654

34,188
(62)

34,041
1,124
(977)

Machinery and
Furniture, fixtures
equipment
and office equipment

65,613
17,053
(209)

Buildings and
building
improvements

9,773
6,630

18,417
4,002
22,419

18,417
-

14,201
4,422
(206)

Vehicles

Consolidated Financial Statements

1,919
1,443

37,339
476
(4,916)
32,899

37,336
3

37,039
297
-

Containers

1,036
110,310

-

-

-

Construction
in progress

33,524
29,001

135,489
218,198

599,432
29,001
(14,270)
614,163

599,432
-

571,280
33,524
(5,372)

Total

(In Thousand Baht)
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Cost
Balance as at January 1, 2015
Acquisitions
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2015 as
previous reported
Reclassification
Balance as at December 31, 2015 as
reclassification
Acquisitions
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2016
102,358
7,306
(209)
109,455
140
109,595
(5,347)
104,248

230,001
(140)
229,861
(1,890)
227,971

Buildings and
building
improvements

220,258
9,743
-

Land and
improvements
for rental land

286,255
711
(3,750)
283,216

286,255
-

289,838
434
(4,017)
35,924
3,589
(1,260)
38,253

35,924

35,727
1,174
(977)

Machinery and
Furniture, fixtures
equipment
and office equipment

25,572
859
26,431

25,572
-

23,180
2,397
(5)

Vehicles

Separate Financial Statements

39,258
(4,916)
34,342

39,258
-

40,062
385
(1,189)

Containers

1,036
109,274
110,310

1,036
-

2,746
956
(2,666)

Construction
in progress

727,501
114,433
(17,163)
824,771

727,501
-

714,169
22,395
(9,063)

Total

(In Thousand Baht)
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Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2015
141,568
Depreciation for the year
5,389
Disposal/written-off
Balance as at December 31, 2015 as
previous reported
146,957
Reclassification
12,387
Balance as at December 31, 2015 as
reclassification
159,344
Depreciation for the year
13,115
Disposal/written-off
(1,168)
Balance as at December 31, 2016
171,291
Net book value
December 31, 2015
70,517
December 31, 2016
56,680
Depreciations included in profit or loss for the years
2015
2016

Land and
improvements
for rental land

278,819
5,239
(3,980)
280,078
280,078
5,042
(3,540)
281,580
6,177
1,636

82,457
(12,328)
70,129
4,578
(3,387)
71,320
39,466
32,928

2,639
5,345

33,285
883
(1,260)
32,908

33,348
(63)

33,646
679
(977)

Machinery and
Furniture, fixtures
equipment
and office equipment

65,613
17,053
(209)

Buildings and
building
improvements

8,509
5,797

17,063
3,571
20,634

17,063
-

13,260
3,808
(5)

Vehicles

Separate Financial Statements

1,919
1,443

37,339
476
(4,916)
32,899

37,335
4

37,038
297
-

Containers

1,036
110,310

-

-

-

Construction
in progress

32,465
27,665

130,263
214,139

597,238
27,665
(14,271)
610,632

597,238
-

569,944
32,465
(5,171)

Total

(In Thousand Baht)
รายงานประจำ�ปี 2559
Annual Report 2016

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Depreciations included in:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Cost of services
Administrative expenses
Total

16,763
12,238
29,001

20,752
12,772
33,524

Separate
Financial Statements
2016
2015

16,763
10,902
27,665

20,752
11,713
32,465

As at December 31, 2016 and 2015, the Company’s buildings and machineries at Map Ta Phut Industrial Waste
Treatment Facilities are mortgaged as collateral for a letter of guarantee line obtained from a local bank. The net
carrying value of such amounted to approximately Baht 22.6 million and Baht 16.0 million, respectively.
As at December 31, 2016 and 2015, certain buildings and equipment of the Group fully depreciated but are still in
use, their original cost, before deducting accumulated depreciation, of those assets amounted to Baht 268.2 million
and Baht 399.0 million, respectively. (The Company only : Baht 267.8 million and Baht 398.7 million, respectively)

16. SHORT-TERM LOANS
(In Thousand Baht)
Interest rate (% p.a.)
2016
2015

Bills of exchange
Less Discounts
Net

4.4 - 5.5

8.5

Consolidated
Financial Statements
2016
2015

210,000
(1,537)
208,463

200,000
200,000

Separate
Financial Statements
2016
2015

130,000
(1,537)
128,463

90,000
90,000

As at December 31, 2016, short term loan is loan from bill of exchange which is 3-6 months term, issue to financial
institution and private placement investor through a financial institution whose recommend the investor for the Group
and no collateral for guarantee.
Movements of short-term loans during the years were as follows:
(In Thousand Baht)

Balance as at January 1,
Increase
Decrease
Balance as at December 31,

Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Separate
Financial Statements
2016
2015

200,000
397,000
(387,000)
210,000

90,000
245,000
(205,000)
130,000

237,000
360,000
(397,000)
200,000

140,000
250,000
(300,000)
90,000
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17. TRADE AND OTHER PAYABLES
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Related parties (Note 5)
Trade payables
Other payables
Total
Other parties
Trade payables
Other payables
Retentions
Accrued expenses
Total

Separate
Financial Statements
2016
2015

8,023
3,575
11,598

5,077
4,096
9,173

8,023
3,575
11,598

5,077
4,351
9,428

16,517
13,636
12,640
29,561
72,354
83,952

18,872
14,706
14,168
21,336
69,082
78,255

9,297
9,419
5,680
28,640
53,036
64,634

15,090
11,461
6,119
21,052
53,722
63,150

18. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
and Separate
Financial Statements
Loan

Credit line
( In Million Baht)

Interest rate
(% p.a.)

1
2

74.0
60.5

MLR-0.5
MLR-0.5

Total
Less Current portion
Net

2016

67,000
67,000
(5,519)
61,481

2015

-

As at May 26, 2016, the Company entered into a loan agreement with a local financial institution totaling of Baht
134.5 million for building construction and machineries. Such loan bears interest at MLR - 0.5% p.a. and loan is
repayable for 72 monthly installments and 96 monthly installments. Such loan is secured by guarantee of land held
for developments as described in note 13 to the financial statements. The loan agreements contain covenant that
among other things require the Company to maintain certain ratios. As at December 31, 2016, the Company has
unused credit line no. 1 amounting to Baht 7.0 million and credit line no. 2 has not been drawdawn.
Movement in the long - term loans from financial institution during the year 2016 are summarized as follows:
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(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements

Balance as at January 1, 2016
Add addition loan
Less repayment
Balance as at December 31, 2016

-

67,000

-

67,000

19. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The Company paid retirement benefits and pension in accordance with the regulation of Labor Protection Act B.E.
2541 for the retirement benefit and other long-term benefit entitled to the employees based on their right and length
of services.
Employee benefit obligations in statements of financial position as at December 31, 2016 and 2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Post-employment benefits Legal severance payment plan

2,960

4,116

Separate
Financial Statements
2016
2015

2,877

4,004

Movement in the present value of the defined benefit obligations as at December 31, 2016 and 2015 is as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
2016
2015
2016
2015

Defined benefit obligations as at Janu-ary 1,
included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Benefits paid during the years
Defined benefit obligations as at December 31,

4,116
268
92

1,093
487
156

4,004
260
89

879
477
153

(1,954)
573
(135)
2,960

125
5
2,250
4,116

(1,905)
430
(1)
2,877

117
4
2,374
4,004

The above expenses recognized in the statements of comprehensive income are recognized in the following line items
for the years ended December 31, 2016 and 2015 as follows:
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(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Cost of service
Selling expenses
Administrative expenses
Total

92
28
148
268

145
231
111
487

Separate
Financial Statements
2016
2015

92
28
140
260

145
231
101
477

As at December 31, 2016, 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 0.43 million.
As at December 31, 2016, the weighted average duration of the liabilities for post-employment benefits of the Group
in the consolidated financial statements and separate financial statements is 16 years.
The principal actuarial assumptions used for the years ended December 31, 2016 and 2015 as follows :
Consolidated Financial Statements
and Separate Financial Statements
2016
2015

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate

(Percentage)
2.92, 3.21
5.61
0

(Percentage)
4.02, 4.28
5.86
0 - 28

(Depend on age of employees) (Depend on age of employees)
Thai Mortality Ordinary Table 2008 Thai Mortality Ordinary Table 2008

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee
benefit obligation as at December 31, 2016 are summarised below:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

Increase 0.5% Decrease 0.5% Increase 0.5% Decrease 0.5%

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate
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2,736
3,049
2,697

3,041
2,728
3,084

2,656
2,961
2,618

2,954
2,648
2,995
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20. SHARE CAPITAL
(In Thousand Baht/In Thousand Shares)
Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements
2016
2015

Share capital as at January 1,
- Common shares
Decrease of share capital
Increase of share capital
As at December 31,
- Common shares
Issued and paid-up share
capital as at January 1,
Increase of share capital
As at December 31,
- Common shares

Number of
Shares

Par value
(Baht)

2,230,000
(1,138,000)
98,000

1.0
1.0
1.0

2,230,000 1,080,000
(1,138,000)
98,000 1,150,000

1.0
1.0

1,080,000
1,150,000

1,190,000

1.0

1,190,000 2,230,000

1.0

2,230,000

1,041,064
31

1.0
1.0

1,041,064
31

910,580
130,484

1.0
1.0

910,580
130,484

1,041,095

1.0

1,041,095 1,041,064

1.0

1,041,064

Amount

Number of
Shares

Par value
(Baht)

Amount

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
common 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 common 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
910.6 million to Baht 997.79 million with the Ministry of Commerce on March 10, 2015.
The Company issued 30,985,750 common 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
997.8 million to Baht 1,028.8 million with the Ministry of Commerce on July 3, 2015.
The Company issued 12,000,000 common 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 1,028.8 million to Baht 1,040.8 million with the
Ministry of Commerce on August 7, 2015.
The Company issued 283,768 common 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
1,040.8 million to Baht 1,041.1 million with the Ministry of Commerce on October 5, 2015.
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Year 2016
The 2016 Ordinary Meeting of Shareholders held on April 27, 2016, approved
a) The Company to reduce its registered capital from Baht 2,230 million to Baht 1,092 million by cancelling the
unissued common shares in total of 1,138 million shares with par value of 1 Baht per share.
b) The Company to increase of its registered capital from Baht 1,092 million to Baht 1,190 million by issuing new
common shares of Baht 98 million shares at par value of Baht 1 to support exercising of GENCO-W1 warrants.
The Company had registered its registered capital with the Ministry of Commerce on May 16, 2016.

21. PREMIUM ON SHARE AND LEGAL RESERVE
Premium on share capital
Section 51 of Public Companies Act. B.E. 2535, Premium on share capital is share subscription monies received in
excess of the par value of the shares. Share premium is not available for dividend distribution.
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act. B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its
annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account
reaches an amount not less than 10% of the registered authorized capital. The legal reserve is not available for
dividend distribution.
The Company appropriated for legal reserve at the rate 5% of net profit for the year 2016 amounting to Baht 285,743.

22. 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 common 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
Type
Term of Warrants
Number of Warrants
Offering Price
Exercise Ratio
Exercise Price
Exercise Period
First Exercise Date
Last Exercise Date
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: Warrants purchasing ordinary shares of General Environmental
Conservation Public Company allocate to existing shareholders
: Specified warrant's holder and transferable.
: 3 years from the issuing date of warrants.
: not exceeding 180,000,000 units
: 0 Baht per unit
: 1 warrant to 1.57649 common shares
(Formerly: 1 warrant to 1 common share)
: Baht 1 (Formerly: Baht 1.10)
: The last business day of each quarter
(March, June, September and December)
: September 30, 2014
: May 18, 2017
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On May 2016, the holders of the warrants exercised 20,000 units of the rights to purchase 31,529 common shares
of the Company. The Company registered the increase of share capital with the Ministry of Commerce on July 21,
2016.
As at December 31, 2016, the unexercised warrants were 94,242,678 units.

23. EXPENSES BY NATURE
The significant expenses classified by nature for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
2016
2015
2016
2015

Costs of sales - real estate development cost
Employee benefit expenses
Management benefit expenses
Depreciation and amortization
Bad debt and doubtful accounts
Transportation expenses
Chemical, supplies and lab analysis ex-penses
Rental Fee
Finance costs
Loss on impairment of investment in subsidiaries
Loss on impairment of investment in available-for-sale
Loss on impairment of real estate devel-opment costs
Other expenses
Total

61,086 71,098
63,580 58,685
9,351
9,177
32,691 33,613
52
1,930
79,038 68,876
40,630 39,567
12,978 11,119
13,108 11,230
9,706
15,704
70,510 62,208
408,434 367,503

46,704
62,368
9,351
27,877
52
79,038
40,630
12,978
6,749
9,706
11,334
59,502
366,289

57,589
57,062
9,177
32,466
1,390
68,876
39,567
11,119
7,414
870
56,381
341,911

24. INCOME TAX
Income tax income (expense) recognised in profit or loss for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as
follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
2016
2015
2016
2015

Current income tax expenses: Income tax expenses for the year
Deferred tax: Relating to origination and reversal of temporary
differences
Income tax income (expenses) reported in profit or loss

(5,146)

(2,294)

(5,145)

(2,295)

374
(4,772)

4,808
2,514

625
(4,520)

3,575
1,280
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Reconciliation of effective tax rate for the years ended December 31, 2016 and 2015 as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
2016
2015
Rate (%)

Accounting loss before tax
Income tax by applicable tax rate
Expenses not deductible for tax purposes
Loss carry forward
Addition expenses deductible for tax purposes
Effects of elimination entries on consolidation
Current tax
Change in temporary differences
Income tax income (expenses) reported in profit or loss

Amount

(19,049)
3,810
(5,991)
(3,210)
245
(5,146)
374
(4,772)

20

27
25

Rate (%)

Amount

(1,842)
368
(1,614)
(1,260)
18
194
(2,294)
4,808
2,514

20

125
137

(In Thousand Baht)
Separate Financial Statements
2016
2015
Rate (%)

Accounting profit before tax
Income tax by applicable tax rate
Expenses not deductible for tax purposes
Addition expenses deductible for tax purposes
Current tax
Change in temporary differences
Income tax income (expenses)

Amount

1,083
(216)
(4,929)
(5,145)
625
(4,520)

20

475
417

Rate (%)

20

52
29

Amount

4,434
(887)
(1,427)
19
(2,295)
3,575
1,280

The amount of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended December
31, 2016 and 2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
2016
2015
2016
2015

Deferred tax relating to
Actuarial (gain) loss from employee benefit plan
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(303)

474

(295)

499
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The components of deferred tax assets as at December 31, 2016 and 2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
(Charged) /
(Charged) /
Credited to:
Credited to:
January Profit or comprehensive December
1, 2015 loss
income
31, 2015

Deferred tax assets
Trade and other receivables
Supply
Real estate development costs
Employee benefits obliga-tions
Short - term provision
Loss carry forward
Others
Total

1,452
42
536
2,800
218 129
129
1,172
649
2,319 4,808

476
476

1,494
536
2,800
823
129
1,172
649
7,603

Profit or
loss

(1,122)
133
72
1,488
(197)
374

comprehen- December
sive income 31, 2016

(303)
(303)

372
536
2,933
592
1,617
1,172
452
7,674

(In Thousand Baht)
Separate Financial Statements
(Charged) /
(Charged) /
Credited to:
Credited to:
January Profit or comprehensive December
1, 2015
loss
income
31, 2015

Deferred tax assets
Trade and other receivables
Supply
Real estate development costs
Employee benefits obligations
Short - term provision
Total

1,453
42
536
2,800
176 126
71
1,629 3,575

499
499

Profit or comprehensive December
loss
income
31, 2016

1,495 (1,123)
536 2,800
133
801
69
71 1,546
5,703
625

(295)
(295)

372
536
2,933
575
1,617
6,033

As at December 31, 2016 and 2015, the Group had temporary differences for future tax deductible which has not
been recognized as deferred tax assets in the Consolidated financial statements amount of Baht 157.3 million and
Baht 150.2 million, respectively (Separate Financial Statements: Baht 95.4 million and Baht 96.8 million, respectively),
since it is not probable that it will be able to utilise the tax benefit in the foreseeable future.
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25. EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Detail of calculation of loss per share for the year ended December 31, 2016 was as follows :
(In Thousand Baht/Thousand shares)
Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

(23,821)

(3,437)

1,041,064
17
1,041,081
(0.023)

1,041,064
17
1,041,081
(0.003)

Profit (loss) for the year attributable
to equity holders of the parent company
Weighted average number of common shares Issued
common share as at January 1,
Effected of shared issued
Total
Loss per share (Baht)

The Company did not calculate diluted loss per share for the year ended December 31, 2016 because the warrants
conversion to common shares would decrease its loss per share.
Details of calculation of basic earnings per share and diluted earnings per share for the year ended December 31,
2015 are as follows :
2558 2015
Consolidated
Financial Statements

Earnings per share
Basic earnings per share
Effect of dilutive ordinary shares
Diluted earnings per share
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Separate
Financial Statements

Thousands
Baht

Thousands
shares

Baht

Thousands
Baht

Profit for
the year

Weighted average
number of
common shares

Earnings
per share

Profit for
the year

672
672

999,490
91,599
1,091,089

0.001
0.001

5,715
5,715

Thousands
shares

Baht

Weighted average
number of
Earnings
common shares per share

999,490
91,599
1,091,089

0.006
0.005
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26. 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.
Major customers
For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Group has revenue from a major customer totalling of Baht
32.4 million and Baht 33.8 million, respectively, from the business primarily related to treatment of industrial waste.
Details of revenues and profit (loss) for each segments of the Group for the years ended December 31, 2016 and
2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31,
Treatment of
industrial waste

2016

External revenue
Cost of sales and services
Gross profit
Unallocated revenue (expens-es)
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on impairment of in-vestments
in available - for - sale
Loss on impairment of
real estate development costs
Finance cost
Loss before income tax
Income tax (expense) income
Profit (Loss) for the year

2015

283,136 264,470
(185,150) (174,763)
97,986
89,707

Property development

Total

2016

2015

2016

95,373
(61,086)
34,287

95,262 378,509 359,732
(71,098) (246,236) (245,861)
24,164 132,273 113,871
10,875
(15,823)
(107,856)

2015

5,929
(14,935)
(95,477)

(9,706)

-

(15,704)
(13,108)
(19,049)
(4,772)
(23,821)

(11,230)
(1,842)
2,514
672
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The segment assets and liabilities as at December 31, 2016 and 2015 are as follows:
(In Thousand Baht)
Treatment of
industrial waste

Asset
Trade and other receivables
Real estate development costs
Supplies
Deposits for purchase of land
Deposits at financial institution
pledged as collaterals
Land and structures held for
development
Investment property
Property, plant and equip-ment
Unallocated assets
Total
Liabilities
Short - term loans
Trade and other payables
Long - term loans from
fi-nancial institution
Other non - current liabilities
Unallocated Liabilities
Total

Property development

Total

2016

2015

2016

2015

2016

2015

79,233
800
5,361

61,329
750
-

1,588
531,154
-

10,143
852,096
-

80,821
531,154
800
5,361

71,472
852,096
750
-

756

756

1,956

756

1,200

-

104,804
192,868

104,804
130,470

514,993
91,108
25,330

227,195
81,343
5,019

619,797
91,108
218,198
102,197
1,651,392

331,999
81,343
135,489
109,304
1,583,209

128,463
45,090

90,000
27,349

80,000
38,862

110,000
50,906

208,463
83,952

200,000
78,255

67,000
34,000

34,000

-

67,000
34,000
3,191
396,606

34,000
4,455
316,710

27. AGREEMENTS
The Group entered into the following agreements:
1) Rental and exclusive right agreement with the Department of Industrial Works whereby the Company is granted
the right to operate in the Industrial Waste Facility at Samae Dam including the Research and Development Center
for Environmental Conservation (Ratchaburi) for a period of 10 years. Under the terms of the agreement, the
Company agreed to pay annual rental fee from year 1st to year 5th amounting to approximately Baht 1.1 million
per year, year 6th to year 10th amounting to approximately Baht 1.4 million per year and royalty fee at a certain
percentage of waste served. The agreement is effective from October 1, 2006 to September 30, 2016.
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Subsequently, as at September 30, 2016, the Company renewed a rental and exclusive right agreement with
the Department of Industrial Works whereby the Company is granted the right to operate in the Industrial
Waste Facility at Samae Dam including the Research and Development Center for Environmental Conservation
(Ratchaburi) for a period of 10 years starting from October 1, 2016 to September 30, 2026. The Company is
committed to pay 1) land lease fee to Treasury Department at the rate fixed by Treasury Department. At the
present, it is in process to make an agreement. 2) royalty fee at a certain percentage of waste served.
Future minimum payments under the above rental agreement are as follows:
(In Million Baht)
Less than 1 year
Over 1 year to 5 years

2016

2015

N/A
N/A

1.0
-

2) Three land lease agreements with The Industrial Estate Authority of Thailand (which is one of the Company’s
shareholders) for a period of 30 years up to May 2026, August 2026 and March 2031.The Company is committed
to pay fees at the rate specified in the agreements.
Future minimum payments under the above operating lease agreements are as follows:
(In Million Baht)
Less than 1 year
Over 1 year to 5 years
Over 5 years

2016

2015

5.7
28.6
30.0

4.3
22.7
40.6

Furthermore, as described in the agreement, the lesser has to invest not less than Baht 36 million for maintenance
and developing its operational center which is leased according to a maintenance and developing plan of lessee
or such plan of lesser which has an approval from lessee.
3) Land lease agreements with third party for a period of 16 years. The Company agreed to pay annual rental fee
from 1st year to 4th year amounting to approximately Baht 0.2 million per year, 5th year to 8th year amounting to
approximately Baht 0.2 million per year, 9th year to 12th year amounting to approximately Baht 0.3 million per year
and 13th year to 16th year amounting to approximately Baht 0.3 million per year. The agreement is effective from
September 5, 2012 to September 5, 2028.The Company is committed to pay fees at the rate specified in the
agreements.
Future minimum payments under the above operating lease agreements are as follows:
(In Million Baht)
Less than 1 year
Over 1 year to 5 years
Over 5 years

2016

2015

0.3
1.5
2.0

0.2
1.0
2.6
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Cash in banks
Loan to related parties
Short - term loans

Cash in banks
Short - term loans

76,876
-

2015

28,150
-

2016

60,449
-

2015

Floating Interest Rate

60,664
-

2016

Floating Interest Rate

1,956
128,463

2016

-

2016

756
60,000
90,000

2015

125,000
-

-

2015

Over 1 to 5 Years
2016

-

2016

-

2016

-

2015

More than 5 Years

-

2015

More than 5 Years

Separate Financial Statements

-

2015

Over 1 to 5 Years

In Thousand Baht
Fixed Interest Rate and Maturity in:

756
200,000

2015

1 Year or less

1,956
208,463

2016

1 Year or less

In Thousand Baht
Fixed Interest Rate and Maturity in:

Consolidated Financial Statements

0.38
-

2016

0.38
-

2016

As at December 31, 2016 and 2015, the Group has financial assets and financial liabilities exposed to interest rate risk as follows:

1) Interest Rate Risk

0.38
-

2015

4.4 - 5.5

2016

Fixed

Floating

0.38
-

2015

2015

8.5

2015

5.0 - 7.0 5.5 - 7.0
4.8 - 5.5
8.5

2016

Fixed

Average Interest Rate (%)

Floating

Average Interest Rate (%)

The Group does not engage in any off-statements of financial position transactions concerning the speculation or trading of derivatives.

28. DISCLOSURES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
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2) Credit Risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to meet a financial
commitment entered into with the Group and when the commitment falls due. This risk is controlled by the application
of credit approvals, limits and monitoring procedures. The maximum credit risk exposure is the book value of
receivables after deduction of allowance for doubtful accounts as presented in the statement of financial position.

3) Liquidity Risk
The Group monitors their liquidity risk and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate by
management to finance the Group’s operations and to mitigate the risk of fluctuations in cash flows.

4) Fair Value
Financial instruments include cash and cash equivalents, trade and other receivables, long - term investments available - for - sales, loan to related parties, trade and other payables, short-term loans, liabilities under financial
lease agreement and long - term loan.
The fair values of cash and cash equivalents, trade and other receivables, trade and other payables approximate
carrying value due to the relatively short-term maturity.
The fair values of long-term investment-available-for-sale are estimated based on their quoted market prices.
The fair value of short-term loans and liabilities under finance lease obligations approximates carrying value as
the interest rate of this loan approximates the current market interest rate. Long - term loans are not practicable to
estimate the proper fair values without incurring excessive cost.

29. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure
and preserves the ability to continue its business as a going concern.
As at December 31, 2016 and 2015, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.32:1 and 0.25:1, respectively and the
Company’s debt-to-equity ratio was 0.23:1 and 0.15:1, respectively.

30. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2016 and 2015, the Group had
1) Contingent liabilities to a local bank for letters of guarantee to guarantee rental agreements and treatment service
agreements amounting to Baht 41.5 million and Baht 22.8 million, respectively.
2) Contingent liabilities to a local bank for letter of guarantee to guarantee import machineries and utility usage,
which has secured by company’s saving account and fixed deposit amounting to Baht 13.7 million and Baht 0.8
million, respectively.
3) Capital expenditure commitments amounting to Baht 46.5 million and Baht 41.6 million, respectively.
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31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Certain accounts in the comparative statement of financial position as at December 31, 2015 to conform with the
presentation of the statement of financial position as at December 31, 2016 as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements

Separate Financial Statements

December 31, 2015

December 31, 2015

As previously
reported
Reclassified

Statement of  financial position
Trade and other receivables
Short-term loans and interest
receivables -related parties
Other current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
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61,392

10,080

10,652
67,555
10,501

(9,881)
10,700
(10,501)

As currently As previously
reported
reported

71,472
771
78,255
-

Reclassified

As currently
reported

62,286

8,186

70,472

60,000
8,881
54,250
8,701

894
(8,881)
8,900
(8,701)

60,894
63,150
-

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