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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1  วิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
  

  วิสัยทัศน์   
  เป็นองค์กรช้ันน ำในกำรบริหำรและจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์
 

 พันธกิจ   
• ธ ำรงรักษำช่ือเสียงของบริษัทฯ ในควำมเป็นผู้น ำของกำรบ ำบัดและก ำจัดกำกอุตสำหกรรม 
• รักษำมำตรฐำนในกำรบ ำบัดและก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับของหน่วยงำน

รำชกำรที่ก ำกับดูแล 
• ธ ำรงรักษำช่ือเสียงของผู้พัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่มีคณุภำพ 
• พัฒนำสำยธุรกิจใหม่ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับสำยธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้บริกำรอย่ำงครบวงจร 
• ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนท่ีดีให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
• ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมห่วงใยต่อสิง่แวดล้อม มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดแีก่ชุมชนและสังคม 

 

 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้
• บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรบ ำบัดและก ำจัดกำกของเสียอย่ำงครบวงจร ด้วยกำรให้บริกำรที่มี

คุณภำพ รวมถึงได้น ำระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนท้ังระบบมำใช้เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ สำมำรถแข่งขันได้ และปรับปรุงโครงสร้ำง
องค์กรให้มีควำมเหมำะสมกับธุรกิจมำกยิ่งขึ้น สำมำรถลดและควบคุมต้นทุน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล    

• บริษัทฯ มุ่งพัฒนำระบบกำรจัดกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
• บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำ บริษัทฯเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรบ ำบัดและก ำจัดกำกของเสีย ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่

ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน และจะเป็นแบบอย่ำงของธุรกิจที่ท ำเพื่อ
สังคมและประเทศชำติ 

• บริษัทฯ มุ่งจัดหำเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนำให้บริษัทฯ สำมำรถรองรับกำรก ำจัดของเสียชนิดใหม่จำก
อุตสำหกรรมประเภทใหม่ท่ีเกิดขึ้น และสำมำรถลดต้นทุนในกำรก ำจัดของเสียปัจจุบัน 

• บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มำกยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ให้เจริญเติบโต  เนื่องด้วย
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ยำวนำนทำงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์   

• บริษัทฯ มุ่งสร้ำงรำยได้และมีผลก ำไรในระดับที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค ำนึงถึงสวัสดิกำรที่ดีและควำมพึง
พอใจของลูกจ้ำงด้วยเช่นกัน 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

  จำกกำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำทำงด้ำนอุตสำหกรรมและกำรเพิ่มจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว
ก่อให้เกิดปัญหำมลพิษอันเนื่องจำกของเสียและสำรพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรม   กระทรวงอุตสำหกรรมได้ตระหนักถึง
ปัญหำดังกล่ำว และเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดกำกของเสียขนำดใหญ่เพื่อรองรับและก ำจัดกำกของเสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม จึงประกำศเชิญชวนให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรม  โดย
ให้รัฐเข้ำร่วมถือหุ้นบำงส่วนเพื่อก ำกับดูแลและสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรมที่จะมำใช้บริกำรและประชำชน
ทั่วไป   
 บริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินโครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำร
ก ำจัดกำกอุตสำหกรรมดังกล่ำวโดยกระทรวงอุตสำหกรรม และบริษัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง จ ำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท หนึ่งดิน จ ำกัด) ได้ลงนำมในสัญญำเข้ำร่วมถือหุ้นในบริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2537 โดยบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ สรุปโดยย่อได้ดังนี ้
ปี 2539   เดือนเมษำยน บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดกับกำรนคิมอุตสำหกรรม 
  แห่งประเทศไทย มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี ตั้งแต่วันท่ี 2 พฤษภำคม 2539 จนถึงวันท่ี 1  
  พฤษภำคม 2569  

เดือนตุลำคม บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำและให้ใช้สิทธิในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม
แสมด ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  

  กระทรวงอุตสำหกรรม มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2539 จนถึงวันท่ี 30  
  กันยำยน 2549 เพื่อด ำเนินกำรในระบบบ ำบัดน ้ำเสีย ระบบปรับเสถียร และหลุมฝังกลบของเสีย 
  อันตรำย 
ปี 2540 เดือนพฤษภำคม บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดด ำเนินกำรในระบบปรับเสถียร ระบบเชื้อเพลิงผสม และหลุมฝังกลบ

ของเสียอันตรำย ทีศู่นย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมมำบตำพุด  จังหวัดระยอง 
เดอืนสิงหำคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อตกลง
ในสัญญำเข้ำร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ  ซึ่งก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัท 
มหำชนจ ำกัดภำยใน 3 ปี นับแต่วันลงนำมในสัญญำ รวมทั้งให้ด ำเนินกำรน ำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้ำ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว  

ปี 2543  เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้น ำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้ำเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย  ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 70 ล้ำนหุ้น มลูค่ำ 
  หุ้นละ 10 บำท  
ปี 2544  เดือนมีนำคม บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินส่วนขยำย ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดกับกำรนิคม

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม  2544 จนถึงวันที่ 4 
มีนำคม 2574  

  เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้น โดยลดมูลคำ่หุ้น จำก 10 บำท เป็น 1 บำท 
  โดยมีทุนจดทะเบยีน 700 ล้ำนบำทแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 700 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  
ปี 2545  เดือนมกรำคม บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำรรับซื้อหุ้นคืนจ ำนวน 70 ล้ำนหุ้นในรำคำหุ้น 1.60 บำท รวม

เป็นเงิน 112 ล้ำนบำท  
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ปี 2546  เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้ท ำกำรขำยหุ้นสำมัญเดิมที่ได้จำกกำรซื้อคืนโดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป 
จ ำนวน 70 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.80 บำท  รวมเป็นเงิน 126 ล้ำนบำท 
เดือนพฤศจิกำยน บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำกเดิม 700 ลำ้นบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 900 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอ
ขำยในรำคำหุ้นละ 2.50 บำท รวมเป็นเงิน 500 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) 

ปี 2547  เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำแก้ไขเพิ่มเติม สัญญำเช่ำและให้ใช้สิทธิในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำร
ก ำจัดกำกอุตสำหกรรมแสมด ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี กับ
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม  โดยได้ตกลงให้บริษัทฯสำมำรถเข้ำด ำเนินกำรและใช้
สิทธิในศูนย์แสมด ำส่วนขยำยได้ มีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2547  จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 
2549  

ปี 2548 เดือนเมษำยน บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกำส
ให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจในด้ำนซื้อ ขำย และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และเริ่มด ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
ได้แก่ โครงกำรเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 ตั้งอยู่ในเขตบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ปี 2549 เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้ลงนำมต่ออำยุสัญญำเช่ำและให้ใช้สิทธิในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรก ำจัดกำก
อุตสำหกรรมแสมด ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี กับกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2549 จนถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2559 

ปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ทำวน์เฮ้ำส์บ้ำนนวรัตน์ (รัตนำธิเบศร์-บำงบัวทอง) และ
โครงกำรบำงบัวทองโฮมออฟฟิศ จังหวัดนนทบุรี 

ปี 2552 บริษัทฯ ไดเ้ปิดตัวโครงกำรคอนโดมิเนียมเดอะเพลนเนอรี่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร  
ปี 2557  เดือนพฤษภำคม บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำกเดิม 900 ล้ำนบำท เป็นทุนจด

ทะเบียน 1,080 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 180 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 

  เดือนมิถุนำยน บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยบี-ลีฟ ตั้งอยู่ในเขตปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
และ โครงกำรอำคำรพำณิชย์ร่วมสมัย ซี-สเปซ สำมโคก ตั้งอยู่ในเขตสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี 

ปี 2558  เดือนมีนำคม บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำกเดิม 1,080 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 2,230 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 1,150 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  
เสนอขำยในรำคำหุ้นละ 2.00 บำท รวมเป็นเงิน 2,300 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็น
บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

ปี 2559  เดือนพฤษภำคม บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำกเดิม 2,230  ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,092 ล้ำนบำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด จ ำนวน 
1,138 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จำกนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำก 1,092 ล้ำนบำท 
เป็นทุนจดทะเบียน 1,190 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 98 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 
บำท  เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 
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 เดือนกันยำยน บริษัทฯ ได้ลงนำมต่ออำยุสัญญำเช่ำและให้ใช้สิทธิในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรก ำจัดกำก
อุตสำหกรรมแสมด ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี กับกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2569 

ปี 2560  เดือนพฤษภำคม บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำก  1,190 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,428 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 238 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 2 

ปี 2561  เดือนกุมภำพันธ์ บริษัทฯ ได้เปิดด ำเนินกำรในระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจำกกำกอุตสำหกรรมไม่อันตรำย 
SRF ทีศู่นย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมมำบตำพุด 

  เดือนพฤษภำคม บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำก 1,428 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,122 ล้ำนบำท โดยตัดหุ้นสำมัญทีห่มดอำยุและยังไม่ได้จ ำหน่ำยออก 

 

ปี 2562 
  

• บริษัทฯ ไดเ้ปิดด ำเนินกำรหลุมฝังกลบกำกของเสียไม่อันตรำย ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี ตำมหนังสืออนุญำตของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2562 

• บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมำก” (4 ดำว) จำกผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2562 ของสถำบันกรรมกำร 
 บริษัทไทย (IOD)  

• ศูนย์แสมด ำ เลขทะเบียนโรงงำน  3-101-2/38  ได้รับมำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม  
 “ระดับเหรียญทอง” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำและยกระดับผู้ประกอบกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 
 ภำคอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภำพของเสียรวม (บ ำบัด 
 น ้ำเสียรวมส ำหรับน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

• ศูนย์แสมด ำ เลขทะเบียนโรงงำน  3-101-1/47 ได้รับประกำศนียบัตรมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ 
 ศักยภำพโรงงำนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม ภำยใต้โครงกำรพัฒนำและยกระดับผู้ประกอบกำรจัดกำร 
 ของเสียอันตรำยภำคอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภำพของเสีย 
 รวม (บ ำบัดน ้ำเสียรวมส ำหรับน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

• ศูนย์รำชบุรี  เลขทะเบียนโรงงำน 3-105-14/47 รบ ได้รับมำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม  
 “ระดับเหรียญทอง” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำและยกระดับผู้ประกอบกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 
 ภำคอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ประเภทกิจกรรม ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 ที่เป็นของเสียอันตรำย จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

• ศูนย์มำบตำพุด เลขทะเบียนโรงงำน น.101-1/2540-ญนพ. ได้รับมำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำก 
  อุตสำหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำและยกระดับผู้ประกอบกำรจัดกำรของเสีย 
  อันตรำยภำคอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ประเภทกิจกรรม ท ำเชื้อเพลิงเหลวผสม  
  (Liquid Blending) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

• ศูนย์มำบตำพดุ ไดร้ับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001: 2015 ออกให้ ณ วันที่ 11  
 มกรำคม 2562 มีผลถึงวันท่ี 10 มกรำคม 2565 
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• ศูนย์มำบตำพดุ ไดร้ับกำรรับรองระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 ออกให้ ณ วันที่ 24  
 มกรำคม 2562 มีผลถึงวันท่ี 24 มกรำคม 2565 

• ศูนย์มำบตำพดุ ไดร้ับรำงวลัโรงงำนดีเด่น (ธงขำวดำวเขียว) จำกโครงกำรกำรส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วม 
 ของประชำชนในกำรก ำกับโรงงำน จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ออกให้ ณ วันท่ี 25  
 กุมภำพันธ์ 2562  

• ศูนย์แสมด ำและศูนย์รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001: 2015 ออกให้      
    วันท่ี 9 กันยำยน 2560 มีผลถึงวันท่ี 8 กันยำยน  2563 

• ศูนย์แสมด ำและศูนย์รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 ออกให้  
    ณ วันท่ี 14 ตุลำคม 2560 มีผลถึงวันท่ี 13 ตุลำคม 2563 

• ศูนย์แสมด ำและศูนย์รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  มอก.18001-
 2554 ออกให้ ณ วันท่ี 26 ธันวำคม 2561 มีผลถึงวันท่ี 25 ธันวำคม 2564 
• ศูนย์แสมด ำและศูนย์รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย BS  
        OHSAS 18001:2007 ออกให้ ณ วันท่ี 26 ธันวำคม 2561 มีผลถึงวันท่ี 25 ธันวำคม 2564      

• ศูนย์แสมด ำ ศูนย์รำชบุรี และศูนยม์ำบตำพุด ได้รับกำรรับรอง อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบ 
 สีเขียว (Green System) จำกกำรบริหำรจดักำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเปน็ระบบ มีกำรติดตำมประเมินผล  
 และทบทวนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ออกให้ ณ วันที่ 22 มีนำคม  
 2562  

• ศูนย์รำชบุรี ได้รับกำรรับรองกำรเป็นผู้บ ำบัดและก ำจดัสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อกำร 
 อนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำนแบบอัตโนมัตผิ่ำนระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์  (วิธีกำรก ำจดั 072 และ 073) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภำคม 2561 ถึง  
 7 พฤษภำคม 2564 

• ศูนย์มำบตำพดุ ไดร้ับกำรรับรองกำรเป็นผูบ้ ำบัดและก ำจดัสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วเพื่อกำร 
 อนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำนแบบอัตโนมัตผิ่ำนระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์  (วิธีกำรก ำจดั 042) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ตุลำคม 2562 ถึง 15 ตุลำคม 2565 

 
ปี 2563 
 ส ำหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำส ำคัญ รวมถึงกำรได้รับรำงวัล ประกำศนียบัตร และ 
ได้รับกำรประเมินจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ) เลขทะเบียนโรงงำน  3-101-2/38 ได้รับมำตรฐำนโรงงำน
 จัดกำรกำกอุตสำหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง” ประกอบกิจกรรม : ปรับคุณภำพของเสียรวม (บ ำบัด
 น ้ำเสียรวมส ำหรับน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม) 

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ) เลขทะเบียนโรงงำน  3-101-1/47 ได้รับมำตรฐำนโรงงำน
 จัดกำรกำกอุตสำหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง” ประกอบกิจกรรม : ปรับคุณภำพของเสียรวม (บ ำบัด
 น ้ำเสยีรวมส ำหรับน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม) 
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• ศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี  เลขทะเบียนโรงงำน 3-105-14/47 รบ 
 ได้รับมำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม : ฝังกลบสิ่ง
 ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสยีอันตรำย 

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001 : 
 2015) ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยำยน 2563 มีผลถึงวันที่  8 กันยำยน 2566 โดยสถำบันรับรองมำตรฐำน
 ไอเอสโออุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ 

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. 14001 -2559 (ISO 
 14001 : 2015) ออกให้ ณ วันที่ 14  ตุลำคม 2563 มีผลถึงวันที่  13 ตุลำคม 2566 โดยสถำบันรับรอง
 มำตรฐำนไอเอสโออุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธ ิ

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. 
 45001-2561 (ISO 45001 : 2018) ออกให้ ณ วันที่ 22  ตุลำคม 2563 มีผลถึงวันที่  21 ตุลำคม 2566 
 โดยสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโออุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ 

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 รำชบุรี ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. 
 18001-2554 ออกให้ ณ วันที่ 22  ตุลำคม 2563 มีผลถึงวันที่  21 ตุลำคม 2566 โดยสถำบันรับรอง
 มำตรฐำนไอเอสโออุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ 

• ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (แสมด ำ), ศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 รำชบุรี ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) กำรบริหำรจัดกำร
 สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรติดตำมประเมินผล และทบทวนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จำก
 กระทรวงอุตสำหกรรม ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2563 มีผลถึงวันท่ี 23 ธันวำคม 2566 

• ศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุร ีได้รบักำรรบัรองกำรเป็นผู้บ ำบัดและก ำจัด
 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อกำรอนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำนแบบ
 อัตโนมัติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  (วิธีกำรก ำจัด 072 และ 073) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภำคม 2561 
 ถึง 7 พฤษภำคม 2564 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกั ด (มหำชน) ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 เป็นดังนี ้

 
 

ตารางโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชื่อย่อ 

 
 

ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

 

 
ทุนช าระแลว้ 

(บาท) 

มูลค่า 
หุ้น 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

สัดส่วน 
การ 

ถือหุ้น 
(%) 

บมจ.บริหำรและพัฒนำ
เพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม   

ประกอบธุรกิจให้บริกำรบ ำบัดและ
ก ำจัดกำกอุตสำหกรรม 

GENCO 1,122,297,625 1,122,297,625 1 - 

บริษัท เอเซียพัฒนำ 
แลนด์ จ ำกัด   

ประกอบกิจกำรซ้ือขำย และพัฒนำ
ที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย ์  

AP 630,000,000 530,000,000 10 99.99 

บริษัท อินดัสเทรียล 
เวสต์เมเนจเมนท์ 
(เอเซีย) จ ำกัด  

ประกอบกิจกำรให้บริกำรบ ำบัด
และก ำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรม 

IWMA 200,000,000 200,000,000 10 99.99 

บริษัท เจนโก ้ 
รีนิวเอเบิ้ล จ ำกัด 

ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทน 

GR 50,000,000 14,000,000 10 99.99 

บริษัท เจนโก้ พลังงำน
สะอำด จ ำกัด  

ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทน 

GC 50,000,000 14,000,000 10 99.99 

บริษัท เจนโก้ โอตำน ิ
จ ำกัด  

ประกอบกิจกำรโรงงงำน 
Pretreatment น ้ำเสียชุบโลหะ 

GO 30,000,000 30,000,000 10 59.99 

 

หมายเหต ุ   ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2563 
 

1.4 ความสัมพันธก์ับกลุม่ธรุกจิของผู้ถือหุ้นใหญ ่
 ไม่ม ี


