ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์
เป็ นองค์ ก รชันนํ า ในการบริ ห ารและจัด การกากของเสี ย อุต สาหกรรมเพื ออนุรั ก ษ์ สิงแวดล้ อ มและธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์

•
•

•
•
•
•

พันธกิจ
ธํารงรักษาชือเสียงของบริ ษัทฯ ในความเป็ นผู้นําของการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม
รั กษามาตรฐานในการบําบัดและกํ าจัดของเสียอุตสาหกรรมให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับของ
หน่วยงานราชการทีกํากับดูแล
ธํารงรักษาชือเสียงของผู้พฒ
ั นาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาสายธุรกิจใหม่ทีมีความเกียวข้ องกับสายธุรกิจปั จจุบนั เพือให้ บริการอย่างครบวงจร
ดําเนินธุรกิจบนพืนฐานของความเป็ นธรรม สามารถสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ ธุรกิจเติบโตต่อเนืองอย่างยังยืน
ดําเนินธุรกิจด้ วยความห่วงใยต่อสิงแวดล้ อม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีแก่ชมุ ชนและสังคม

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี
•
บริษัทฯ มุง่ มันทีจะเป็ นผู้นําด้ านการให้ บริการบําบัดและกําจัดกากของเสียอย่างครบวงจร ด้ วยการให้ บริ การที
มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงได้ นําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ซึงบริ ษัทฯ
ได้ รับการรั บรองมาตรฐานทังระบบมาใช้ เพือสร้ างความพึงพอใจสูง สุดแก่ลูกค้ า สามารถแข่งขันได้ และปรั บปรุ ง
โครงสร้ างองค์ กรให้ มีความเหมาะสมกับธุรกิ จมากยิงขึน สามารถลดและควบคุมต้ น ทุน รวมถึง ค่าใช้ จ่า ยในการ
ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
•
บริ ษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการจัดการทีมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะ
ด้ าน
•
บริ ษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริ ษัทฯเป็ นผู้นําในการให้ บริ การบําบัดและกําจัดกากของเสีย ดังนันบริ ษัทฯ จะ
ไม่ดําเนินการใดๆ ทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน และจะเป็ นแบบอย่างของธุรกิจทีทํา
เพือสังคมและประเทศชาติ
•
บริ ษั ท ฯ มุ่ง จัด หาเทคโนโลยี ใ หม่ เพื อพัฒ นาให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถรองรั บ การกํ า จัด ของเสี ย ชนิ ด ใหม่ จ าก
อุตสาหกรรมประเภทใหม่ทีเกิดขึน และสามารถลดต้ นทุนในการกําจัดของเสียปั จจุบนั
•
บริ ษัทฯ จะให้ ความสําคัญต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มากยิงขึน เพือเสริ มสร้ างรายได้ ให้ เจริ ญเติบโต เนืองด้ วย
ผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานทางด้ านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•
บริ ษัทฯ มุ่งสร้ างรายได้ และมีผลกําไรในระดับทีพึงพอใจของผู้ถือหุ้น รวมทังคํานึงถึงสวัสดิการทีดีและความ
พึงพอใจของลูกจ้ างด้ วยเช่นกัน
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1.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ

จากการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาทางด้ านอุตสาหกรรมและการเพิมจํ านวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็ วก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษอันเนืองจากของเสียและสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้
ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความจําเป็ นในการจัดตังศูนย์กําจัดกากของเสียขนาดใหญ่เพือรองรับและ
กําจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงประกาศเชิญชวนให้ เอกชนยืนข้ อเสนอโครงการจัดตังศูนย์กําจัดของเสีย
จากอุตสาหกรรม โดยให้ รัฐเข้ าร่วมถือหุ้นบางส่วนเพือกํากับดูแลและสร้ างความเชือมันให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมทีจะ
มาใช้ บริการและประชาชนทัวไป
บริ ษั ท บริ ห ารและพัฒ นาเพื อการอนุรั ก ษ์ สิงแวดล้ อ ม จํ า กัด จึ ง ถูก จัด ตังขึ นเพื อดํ า เนิ น โครงการจัด ตัง
ศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และบริ ษัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิง จํ ากัด (ปั จจุบัน
เปลียนชือเป็ น บริ ษัท หนึงดิน จํากัด) ได้ ลงนามในสัญญาเข้ าร่ วมถือหุ้นในบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อม จํากัด เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2537 โดยบริ ษัทฯ มีการเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญในช่วงทีผ่าน
มา สรุปโดยย่อได้ ดงั นี
ปี 2539
เดือนเมษายน บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าทีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม 2539 จนถึงวันที 1
พฤษภาคม 2569
เดื อ นตุล าคม บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า สัญ ญาเช่ า และให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น งานศูน ย์ บ ริ ก ารกํ า จัด กาก
อุตสาหกรรมแสมดํา และศูนย์วิจยั และพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม มีกําหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2539 จนถึงวันที 30
กันยายน 2549 เพือดําเนินการในระบบบําบัดนําเสีย ระบบปรับเสถียร และหลุมฝั งกลบของเสีย
อันตราย
ปี 2540
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ได้ เริ มเปิ ดดําเนินการในระบบปรับเสถียร ระบบเชือเพลิงผสม และหลุมฝั ง
กลบของเสียอันตราย ทีศูนย์บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เดื อนสิงหาคม บริ ษั ทฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษั ทมหาชนจํ า กัด ทังนี เพื อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงในสัญญาเข้ าร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ ซึงกําหนดให้ บริษัทฯ ต้ องดําเนินการแปรสภาพเป็ นบริษัท
มหาชนจํากัดภายใน 3 ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา รวมทังให้ ดําเนินการนําหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว
ปี 2543
เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ นําหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ด้ วยทุนจดทะเบียน 700 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 70 ล้ านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท
ปี 2544
เดือนมีนาคม บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าทีดินส่วนขยาย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่วนั ที 5 มีนาคม 2544 จนถึงวันที 4
มีนาคม 2574
เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น โดยลดมูลค่าหุ้น จาก 10 บาท เป็ น 1 บาท
โดยมีทนุ จดทะเบียน 700 ล้ านบาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 700 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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ปี 2545
ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550
ปี 2552
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เดือนมกราคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการรับซือหุ้นคืนจํานวน 70 ล้ านหุ้นในราคาหุ้น 1.60 บาท รวม
เป็ นเงิน 112 ล้ านบาท
เดือนกันยายน บริ ษัทฯ ได้ ทําการขายหุ้นสามัญเดิมทีได้ จากการซือคืนโดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ทัวไป จํานวน 70 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็ นเงิน 126 ล้ านบาท
เดือนพฤศจิกายน บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 700 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 900 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็ นเงิน 500 ล้ านบาท โดยเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนซึงเป็ นบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement)
เดื อ นกัน ยายน บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า สัญ ญาแก้ ไ ขเพิ มเติ ม สัญ ญาเช่ า และให้ ใ ช้ สิท ธิ ใ นการดํ า เนิ น งาน
ศูน ย์ บ ริ การกํ า จัดกากอุตสาหกรรมแสมดํ า และศูน ย์ วิจัยและพัฒ นาเพื อการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อ ม
จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ ตกลงให้ บริ ษัทฯสามารถเข้ า
ดําเนินการและใช้ สิทธิ ในศูนย์แสมดําส่วนขยายได้ มีกําหนดระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2547
จนถึงวันที 30 กันยายน 2549
เดือนเมษายน บริ ษัทฯ ได้ เพิมเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือเปิ ด
โอกาสให้ บ ริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ในด้ า นซื อ ขาย และพัฒ นาอสัง หาริ มทรั พ ย์ และเริ มดํ า เนิ น ธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์ เชียล 1 ตังอยูใ่ นเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เดือนกันยายน บริ ษัทฯ ได้ ลงนามต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและให้ ใช้ สิทธิในการดําเนินงานศูนย์บริ การกําจัด
กากอุตสาหกรรมแสมดํา และศูนย์วิจยั และพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2549 จนถึง
วันที 30 กันยายน 2559
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ทาวน์เฮ้ าส์บ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์ -บางบัวทอง) และ
โครงการบางบัวทองโฮมออฟฟิ ศ จังหวัดนนทบุรี
บริษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเดอะเพลนเนอรี ตังอยูใ่ นเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จากเดิม 900 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 1,080 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 180 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพือรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 1
เดือนมิถุนายน บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยบี-ลีฟ ตังอยู่ในเขตปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี และ โครงการอาคารพาณิ ชย์ร่วมสมัย ซี-สเปซ สามโคก ตังอยู่ในเขตสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
เดือนมีนาคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จากเดิม 1,080 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 2,230 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,150 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 2,300 ล้ านบาท โดยเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนซึงเป็ น
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จากเดิม 2,230 ล้ านบาท เป็ นทุน
จดทะเบียน 1,092 ล้ านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญทียังไม่ได้ ออกจําหน่ายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
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จํานวน 1,138 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากนันได้ เพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จาก 1,092
ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,190 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 98 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 1
เดือนกันยายน บริ ษัทฯ ได้ ลงนามต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและให้ ใช้ สิทธิในการดําเนินงานศูนย์บริ การกําจัด
กากอุตสาหกรรมแสมดํา และศูนย์วิจยั และพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2559 จนถึง
วันที 30 กันยายน 2569
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จาก 1,190 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 1,428 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 238 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพือรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 2
เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดดํ า เนิ น การในระบบผลิต เชื อเพลิง ผสมจากกากอุต สาหกรรมไม่
อันตราย SRF ทีศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จาก 1,428 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 1,122 ล้ านบาท โดยตัดหุ้นสามัญทีหมดอายุและยังไม่ได้ จําหน่ายออก

ปี 2562
สําหรับในปี 2562 บริษัทฯ มีการเปลียนแปลงและพัฒนาสําคัญ รวมถึงการได้ รับรางวัล ประกาศนียบัตร และ
ได้ รับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี
•
บริษัทฯ ได้ เปิ ดดําเนินการหลุมฝั งกลบกากของเสียไม่อนั ตราย ทีศูนย์วิจยั และพัฒนาเพือการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี ตามหนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที 7 มีนาคม 2562
•
บริษัทฯ ได้ รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2562 ของสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
•
ศูนย์แสมดํา เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-2/38 ได้ รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรี ยญทอง” ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ 2562 ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภาพของเสียรวม (บําบัด
นําเสียรวมสําหรับนําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
•
ศูนย์แสมดํา เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/47 ได้ รับประกาศนียบัตรมีความมุง่ มันในการพัฒนา
ศักยภาพโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ
ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ 2562 ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภาพของเสีย
รวม (บําบัดนําเสียรวมสําหรับนําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
•
ศูนย์ราชบุรี เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ ได้ รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรี ยญทอง” ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ 2562 ประเภทกิจกรรม ฝั งกลบสิงปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้ แล้ ว
ทีเป็ นของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ศูนย์มาบตาพุด เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2540-ญนพ. ได้ รับมาตรฐานโรงงานจัดการกาก
อุตสาหกรรม “ระดับเหรี ยญทอง” ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
อันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ 2562 ประเภทกิจกรรม ทําเชือเพลิงเหลวผสม
(Liquid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์มาบตาพุด ได้ รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ออกให้ ณ วันที 11
มกราคม 2562 มีผลถึงวันที 10 มกราคม 2565
ศูนย์มาบตาพุด ได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้ อม ISO14001: 2015 ออกให้ ณ วันที 24
มกราคม 2562 มีผลถึงวันที 24 มกราคม 2565
ศูนย์มาบตาพุด ได้ รับรางวัลโรงงานดีเด่น (ธงขาวดาวเขียว) จากโครงการการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการกํากับโรงงาน จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกให้ ณ วันที 25
กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์แสมดําและศูนย์ราชบุรี ได้ รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ออกให้
วันที 9 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที 8 กันยายน 2563
ศูนย์แสมดําและศูนย์ราชบุรี ได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้ อม ISO14001: 2015 ออกให้
ณ วันที 14 ตุลาคม 2560 มีผลถึงวันที 13 ตุลาคม 2563
ศูนย์แสมดําและศูนย์ราชบุรี ได้ รับการรับรองระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.
18001-2554 ออกให้ ณ วันที 26 ธันวาคม 2561 มีผลถึงวันที 25 ธันวาคม 2564
ศูนย์แสมดําและศูนย์ราชบุรี ได้ รับการรับรองระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS
OHSAS 18001:2007 ออกให้ ณ วันที 26 ธันวาคม 2561 มีผลถึงวันที 25 ธันวาคม 2564
ศูนย์แสมดํา ศูนย์ราชบุรี และศูนย์มาบตาพุด ได้ รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 3 ระบบ
สีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิงแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง จากกระทรวงอุตสาหกรรม ออกให้ ณ วันที 22 มีนาคม
2562
ศูนย์ราชบุรี ได้ รับการรับรองการเป็ นผู้บําบัดและกําจัดสิงปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้ แล้ วเพือการ
อนุญาตนําสิงปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผา่ นระบบ
ั 8 พฤษภาคม 2561 ถึง
อิเล็กทรอนิกส์ (วิธีการกําจัด 072 และ 073) มีผลบังคับใช้ ตงแต่
7 พฤษภาคม 2564
ศูนย์มาบตาพุด ได้ รับการรับรองการเป็ นผู้บําบัดและกําจัดสิงปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้ แล้ วเพือการ
อนุญาตนําสิงปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผา่ นระบบ
ั 16 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2565
อิเล็กทรอนิกส์ (วิธีการกําจัด 042) มีผลบังคับใช้ ตงแต่
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี

ตารางโครงสร้ างและสัดส่ วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชือย่ อ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชําระแล้ ว
(บาท)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อหน่ วย
(บาท)

บมจ.บริ หารและ
พัฒนาเพือการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อม
บริ ษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จํากัด
บริ ษัท อินดัสเทรี ยล
เวสต์เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จํากัด
บริ ษัท เจนโก้
รี นิวเอเบิล จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงาน
สะอาด จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ โอตานิ
จํากัด

ประกอบธุรกิจให้ บริ การบําบัดและ
กําจัดกากอุตสาหกรรม

GENCO

1,122,297,625

1,122,297,625

1

-

AP

630,000,000

530,000,000

10

99.99

IWMA

200,000,000

200,000,000

10

99.99

GR

50,000,000

14,000,000

10

99.99

GC

50,000,000

14,000,000

10

99.99

GO

30,000,000

30,000,000

10

59.99

ประกอบกิจการซือขาย และ
พัฒนาทีดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์
ประกอบกิจการให้ บริ การบําบัด
และกําจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงงงาน
Pretreatment นําเสียชุบโลหะ

สัดส่ วน
การ
ถือหุ้น
(%)

หมายเหตุ ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มี
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