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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยนายสุวัฒน เหลืองวิริยะ เปนผูเริ่มกอตั้ง เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว ซึ่งในชวงแรกเปนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายเปนหลัก บริษัทมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 2674/1
ซอยไดรฟอิน 2 หมูที่ 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ และมีศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยูเลขที่ 140 หมูที่ 8 ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 271 ไร
ในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทมีการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ โดยการลงทุนซื้อหุนในบริษัทตางๆ จากผูถือหุนเดิมซึ่ง
เปนกลุมผูถือหุนและผูบริหารของบริษัท บริษัทดังกลาวมีการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว ไดแก
1) บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนตัวกลางในการรับสิ่งปฏิกูลฯ ไปจัดการดวยวิธีการตางๆ
2) บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการดานการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ
3) บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนตัวกลางในการรับสิ่งปฏิกูลฯ ไปจัดการดวยวิธีรีไซเคิล (Recycle)
ทําใหบริษัทมีฐานะเปนผูถือหุนใหญในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 99.94 ของจํานวนหุนทั้งหมดของแตละบริษัท
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะใหการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยเหลานี้มีสวนในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทซึ่ง
กันและกัน อันเปนการเพิ่มความสามารถใหบริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ของกลุมบริษัทไดอยางครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ตอมา ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทไดขยายขอบเขตการใหบริการเพิ่มเติม คือ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
อันตราย ที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท และในเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดเริ่มใหบริการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ
ที่เปนของเหลวเพื่อใชเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน และคาดวาจะสามารถใหบริการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
ของแข็งเพื่อใชเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนไดประมาณตนป 2551 นอกจากนี้ บริษัทไดรวมกับผูรวมคา 3 รายยื่นขอเสนอ
ในรูปของกลุมกิจการรวมคาตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอสัมปทานเปนผูบริหารและจัดการโครงการศูนยบริหาร
จัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (“เตาเผาขยะอุตสาหกรรม”) ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เปนระยะเวลา 20 ป และตอขยายได
อีก 10 ป ซึ่งบริษัทไดรับแจงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2550 วาขอเสนอของกลุมกิจการรวมคาของ
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนลําดับที่ 1 โดยปจจุบันอยูระหวางดําเนินการในรายละเอียด ซึ่งคาดวาจะไดขอสรุปภายในป 2550
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
1) ธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตราย (Non-Hazardous Waste)
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายดวยวิธีฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ตั้งแตตนป 2541 โดยหลุมฝงกลบหลุมแรกมีขนาดพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ตั้งอยูภายในศูนยบริหารและจัดการกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และเมื่อบริษัทไดใหบริการจนเต็มความสามารถของหลุมฝงกลบดังกลาว โดยมีปริมาณ
สิ่งปฏิกูลฯ ที่บรรจุประมาณ 68,000 ตัน จึงไดปดทับชั้นสุดทายลงในเดือนธันวาคม 2544 และใหบริการสําหรับหลุม
ฝงกลบที่ 2 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 140,000 ตร.ม. โดยแบงพื้นที่ออกเปน 5 เฟส ซึ่งตั้งอยูภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน
บริษัทเริ่มใหบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2545 จนถึงปจจุบัน ซึ่งหลุมฝงกลบที่ 2 นี้สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม
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อันตรายซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระคิดเปนปริมาตรที่บรรจุไดประมาณ 2.32 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนน้ําหนักบรรจุ
ไดประมาณ 2.32 ลานตัน (คํานวณความหนาแนนในอัตราสวน 1 ลบ.ม. ตอ 1 ตัน) โดยจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2550 มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบไปแลวประมาณ 0.65 ลานตัน และยังคงเหลืออีกประมาณ 1.67 ลานตัน ซึ่งบริษัท
คาดวา จะสามารถรองรับ การใหบ ริก ารไดอี ก ประมาณ 11 ป จากการประเมิน ปริม าณสิ่ งปฏิ กูลฯ ที่ ให บ ริก ารได
ประมาณ 0.15 ลานตันตอป ทั้งนี้ หากความสามารถในการใหบริการจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว จะมีผล
ทําใหระยะเวลาและความเพียงพอของที่ดินที่มีอยูสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายเปลี่ยนแปลงไป
ดวย โดยสัดสวนรายไดจากธุรกิจนี้ คิดเปนประมาณรอยละ 48 และรอยละ 31 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้ง
กลุมบริษัทในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 ตามลําดับ
2) ธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย (Hazardous Waste)
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายดวยวิธีฝงกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) ตั้งแต
เดือนเมษายน 2548 (โปรดดูรายละเอียดประเภทสิ่งปฏิกูลฯ ที่บริษัทสามารถใหบริการได ในสวนที่ 2 ขอ 3 การ
ประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หัวขอธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย) โดย
บริษัทมีพื้นที่หลุมฝงกลบขนาดประมาณ 70,000 ตร.ม. แบงพื้นที่ออกเปน 3 เฟส ภายในศูนยบริหารและจัดการกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระคิดเปนปริมาตร
บรรจุไดประมาณ 1.26 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนน้ําหนักบรรจุไดประมาณ 1.64 ลานตัน (คํานวณความหนาแนนใน
อัตราสวน 1 ลบ.ม. ตอ 1.3 ตัน) โดยจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบไปแลวประมาณ
0.14 ลานตัน และยังคงเหลืออีกประมาณ 1.50 ลานตัน ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถรองรับการใหบริการไดอีกประมาณ
21 ป จากการประเมินปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ใหบริการไดประมาณ 0.07 ลานตันตอป ทั้งนี้ หากความสามารถในการ
ใหบริการจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว จะมีผลทําใหระยะเวลาและความเพียงพอของที่ดินที่มีอยูสําหรับ
ใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยสัดสวนรายไดจากธุรกิจนี้ คิดเปนประมาณรอยละ
36 และรอยละ 60 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 ตามลําดับ
3) ธุรกิจใหบริการบําบัดน้ําเสีย
บริษัทมีการใหบริการบําบัดน้ําเสียทางเคมีและชีวภาพแกโรงงานอุตสาหกรรม ภายในศูนยบริหารและจัดการกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี โดยระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัทมีความสามารถในการใหบริการไดประมาณ 450 ลบ.ม.
ตอวัน ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาบริษัทยังไมมีรายไดจากการใหบริการบําบัดน้ําเสียแกลูกคาภายนอก เนื่องจากเปนการใช
งานภายในโครงการเปน หลัก อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทเริ่ม มีกําลังการผลิตเหลือ จึงมีการ
ใหบริการแกลูกคาภายนอก โดยมีรายไดคิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในงวด 6
เดือน ป 2550 แตคาดวาหากเปนชวงฤดูที่มีฝนตกพอสมควร บริษัทอาจตองหยุดการใหบริการแกลูกคาภายนอกเพื่อ
กลับมาใชงานภายในโครงการเปนหลักตามเดิม
4) ธุรกิจการปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน
บริษัทมีแผนการที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อเปนเชื้อเพลิงสังเคราะห (Synthetic
Fuel) หรือเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาซีเมนต และเตาเผาอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งระบบปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ
ดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็ง (Solid Blending) และสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
ของเหลว (Liquid Blending) ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการกอสรางและทดสอบระบบปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
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ของเหลวแลวเสร็จ และไดเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยไดตั้งแตเดือนกันยายน 2550 และสําหรับระบบปรับคุณภาพสิ่ง
ปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็ง คาดวาจะกอสรางและทดสอบระบบแลวเสร็จพรอมทั้งเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยไดประมาณตน
ป 2551
5) ธุรกิจสนับสนุนการใหบริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ
5.1) ธุรกิจการเปนตัวกลาง (Broker) ในการรับสิ่งปฏิกูลฯ ไปบริหารจัดการดวยวิธีการตางๆ โดยมีบริษัท เบตเตอร
เวสท แคร จํากัด (“BWC”) ซึ่งเปนบริษัทยอย ทําหนาที่เปนตัวกลางดังกลาว โดย BWC จะทําหนาที่ดานการตลาด
ในการนําเสนอบริการใหแกโรงงานอุตสาหกรรม และใหคําแนะนําในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เหมาะสม
โดยในการรับสิ่งปฏิกูลฯ จากลูกคามาจัดการนั้น หากเปนสิ่งปฏิกูลฯ ที่บริษัทสามารถกําจัดไดดวยตนเอง เชน การ
ฝงกลบ BWC จะสงใหบริษัทเปนผูดําเนินการ แตหากตองนําไปกําจัดดวยวิธีอื่นซึ่งบริษัทไมสามารถดําเนินการ
เองได เชน การเผา BWC จะสง (Outsource)ใหผูประกอบการรายอื่นเปนผูกําจัด ดังนั้น รายไดหลักของ BWC จึง
มาจากคาบริการจากการเปนตัวกลางดังกลาว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายไดจากการบริการของทั้งกลุมบริษัท รายไดใน
ธุรกิจนี้ถูกรวมอยูในรายไดการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยคิดเปนรอยละ 15 และรอยละ 7 ของรายไดจากการ
บริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในป 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 ตามลําดับ
5.2) ธุรกิจการบริหารจัดการดานขนสงสิ่งปฏิกูลฯ โดยมีบริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด (“BWT”) ซึ่งเปน
บริษัทยอย เปนผูใหบริการ โดย BWT จะเปนผูดําเนินการดวยรถขนสงของ BWT และของบริษัท ซึ่งปจจุบันมี
รวมกันจํานวน 18 คัน รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอกเพิ่มเติม โดยจะพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบการขนสงภายนอกจากคุณภาพของรถขนสงและผูขับรถที่ตองเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสง
ทางบก ซึ่งในปจจุบันมีรถของผูประกอบการขนสงภายนอกขึ้นทะเบียนกับ BWT ประมาณ 200 คัน โดย BWT
จะเปนผูวางแผนและกําหนดเสนทางการขนสงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน BWT ไมมีรายไดจากการใหบริการขนสงแกลูกคาภายนอก เนื่องจากเปนการใชงานภายในกลุม
บริษัทเปนหลัก ทําใหไมมีรายไดจากการใหบริการในสวนนี้
5.3) ธุรกิจการใหบริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือรีไซเคิล (Recycle) โดยมี
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (“E-Tech”) ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูใหบริการ โดย E-Tech จะเปนผู
รวบรวมสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อผานกระบวนการและนํากลับมาใชประโยชนใหม และใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการ
บริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ภายในโรงงาน ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน E-Tech ยังไมมีรายไดจากการ
ประกอบธุรกิจมากนัก เนื่องจากสวนใหญไดทําหนาที่เปนตัวแทนใหบริการเพื่อนํามาฝงกลบในศูนยบริหารและ
จัดการฯ ของบริษัท โดยรายไดในธุรกิจนี้ถูกรวมอยูในรายไดการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ซึ่งคิดเปนประมาณ
รอยละ 1 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550
โครงการในอนาคต
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มขอบเขตการใหบริการ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินงานภายใตนโยบายการ
บริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ แบบครบวงจร (One Stop Service) ดังนี้
1) ธุรกิจการปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน เปนการปรับคุณภาพของสิ่ง
ปฏิกูลฯ ดวยการใชกระบวนการผสม (Blending) กับสูตรเคมี เพื่อใหมีคาความรอน และเปนผลิตภัณฑซึ่งสามารถ
นําไปจําหนายตอ และใชเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาซีเมนตหรือเตาเผาอื่นๆ แทนการใชน้ํามันเตาที่มี
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ราคาสูง ซึ่งบริษัทไดเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยในสวนที่เปนการปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของเหลวตั้งแตเดือน
กันยายน 2550 และสําหรับการปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็งคาดวาจะเริ่มใหบริการประมาณตนป 2551
2) ธุรกิจการรับสัมปทานเปนผูบริหารจัดการในโครงการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยโครงการดังกลาวไดกอสรางแลวเสร็จเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2547 มูลคาโครงการประมาณ 1,486 ลานบาท
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการออกประกาศเชิญชวนใหเอกชน
เขาดําเนินการบริหารและประกอบการในโครงการดังกลาว เปนระยะเวลา 20 ป และตอขยายไดอีก 10 ป โดยใหยื่น
ขอเสนอภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
บริษัทไดรวมกับผูรวมคาอีก 3 ราย คือ บริษัท ยามาเซ็น โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ไซตามา ยามาเซ็น จํากัด ซึ่งเปน
กลุมผูถือหุนของบริษัทและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการของเสียในประเทศญี่ปุน และบริษัท ซียูบี จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทในประเทศไทย โดยเขารวมยื่นขอเสนอเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยข อ เสนอของกลุม กิจ การรว มคาของบริษัท ไดรับ คั ดเลื อกดว ยคะแนนเปนลํา ดับ ที่ 1 และปจ จุบัน อยูร ะหว า ง
ดําเนินการในรายละเอียด ซึ่งคาดวาจะสามารถไดขอสรุปภายในป 2550 ทั้งนี้ หากกลุม กิจการรวมคาของบริษัท
สามารถเจรจาเปนผลสําเร็จ บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนกิจการรวมคาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยมีทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลวไมต่ํากวา 100 ลานบาท และมีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศไทยเปนผูถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ตลอดระยะเวลาของสัญญาการให
ใชสิทธิดําเนินการบริหารและประกอบการ โดยบริษัทจะกําหนดสัดสวนการลงทุนและแหลงเงินทุนที่ใชรวมกับผูรวม
คาอื่นๆ ใหมีความเหมาะสมและเปนไปดวยความยุติธรรม ภายหลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศใหกลุม
กิจการรวมคาของบริษัทเปนผูไดรับคัดเลือกใหดําเนินการในโครงการดังกลาว
การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

งบเสมือน
2547
159.53
162.31
67.83
42.52%
0.36
0.22%
345.59
213.04
127.40

2548
273.58
276.04
122.10
44.63%
51.06
18.50%
482.62
249.00
233.61

งบรวม
2549
466.85
467.62
166.46
35.66%
70.15
15.00%
573.87
237.09
336.76

6 เดือน ป 2550
301.10
302.01
111.43
37.01%
53.41
17.68%
645.09
222.91
422.17

ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอยนั้น เนื่องจากบริษัทได
มีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยในวันที่ 15 มีนาคม 2548 ดังนั้นเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามโครงสรางใหมในชวง 3 ปยอนหลัง บริษัทจึงไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนของบริษัทและบริษัท
ยอยทั้ง 3 บริษัท สําหรับป 2547 โดยเสมือนวาบริษัทไดมีการรวมธุรกิจกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ในขณะที่ป 2548
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บริษัทพิจารณาใชขอมูลตามงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสําหรับป 2548 ซึ่งรวมผลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท ตั้งแตวันที่บริษัทไดมีการเขาซื้อหุนสามัญจริงในวันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา
ในชวงที่ไมไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยเขามาในงบการเงินรวม คือ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 14 มีนาคม 2548 นั้น
บริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทยังไมมีผลการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัท จึงไดใชขอมูล
จากงบการเงินรวมดังกลาวสําหรับการวิเคราะหผลการดําเนินงานป 2548 และสําหรับป 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 บริษัท
ใชขอมูลจากงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบบัญชีตามลําดับ
ในป 2547 - 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 บริษัทมีรายไดจากการบริการ 159.53 ลานบาท 273.58 ลานบาท 466.85
ลานบาท และ 301.10 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากการบริการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป เนื่องจากบริษัทสามารถ
ขยายฐานลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตเดือนเมษายน 2548 จากการที่บริษัทไดมีการขยายธุรกิจและใหบริการ
เพิ่มเติมสําหรับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย (เพิ่มเติมจากธุรกิจเดิม คือ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม
อันตรายเพียงอยางเดียว) จึงทําใหบริษัทสามารถใหบริการไดหลากหลายมากขึ้น โดยบริษัทคาดการณวาแนวโนมปริมาณสิ่ง
ปฏิกูลฯ ในประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หนวยงานราชการยังจะ
เพิ่มความเขมงวดตอโรงงานอุตสาหกรรมใหกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ อยางถูกวิธี ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถขยายการใหบริการไดเพิ่ม
มากขึ้นอีกตอไป
ในป 2547 - 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 0.36 ลานบาท 51.06 ลานบาท 70.15 ลานบาท และ
53.41 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 0.22 รอยละ 18.50 รอยละ 15.00 และรอยละ 17.68 ตามลําดับ โดย
กําไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป เปนผลมาจากความสามารถในการขยายฐานลูกคาซึ่งทําใหมีรายไดจาก
การบริการเพิ่มสูงขึ้น โดยตนทุนการบริการของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามการใหบริการ ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิที่ลดลงในป 2549
เนื่องจากผลกระทบของคาน้ํามันเชื้อเพลิง และมีตนทุนเพิ่มขึ้นในการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากในป 2549 มีปริมาณน้ําฝน
มากกวาปกติ ซึ่งระบบบําบัดน้ําเสีย เดิมที่มี อยู ไมส ามารถรองรับไดทั้งหมด จึงจําเปนตอ งนําไปกําจัดภายนอก และมีคา
ซอมแซมระบบบําบัด รวมไปถึงบริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยใหสวนลดอัตราคาบริการเพื่อขยายฐานลูกคาใหม
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทรับสิ่งปฏิกูลฯ มาฝงกลบในศูนยบริหารและจัดการฯ เพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการเชาเครื่องจักรและ
อุปกรณบางสวนเพิ่มเติม ซึ่งไดแก รถแบ็คโฮ รถตักหนาขุดหลัง ภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลฯ เปนตน เพื่อรองรับตอการดําเนินการ
และเสร็จใหทันตามกําหนดเวลาที่สามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได ซึ่งบริษัทยังมีอัตรากําไรเปนที่นาพอใจสําหรับ
การขยายการใหบริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ในงวด 6 เดือน ป 2550 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลง
เล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากเริ่มรับรูคาเสื่อมราคาในสินทรัพยถาวรที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น และมี
การตัดจําหนายหนี้สูญของลูกหนี้บางราย รวมถึงการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ทั้ งนี้ บริษัท มี น โยบายบัญ ชีในการตัด จําหนายเงินลงทุนสําหรับ กอ สรางหลุม ฝงกลบทั้งสําหรับ สิ่งปฏิกูลฯ ที่ไ ม
อันตรายและที่เปนอันตราย ตามปริมาณน้ําหนักของสิ่งปฏิกูลฯ (ตัน) ที่ฝงกลบจริง ในขณะที่เงินลงทุนในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของ
หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย บริษัทจะตัดจําหนายตามปริมาณน้ําหนักของสิ่งปฏิกูลฯ (ตัน) ที่ฝงกลบจริง เนื่องจาก
บริษัทเชื่อวานโยบายนี้จะสะทอนในเรื่องของการใชประโยชนทางเศรษฐกิจของสินทรัพยไดใกลเคียงในความเปนจริง
เนื่องจากที่ดินนี้อาจไมสามารถนําไปใชประโยชนอื่นไดหลังปดหลุมฝงกลบแลว ในขณะที่เงินลงทุนในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของ
หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย บริษัทไมมีนโยบายตัดจําหนาย เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา ที่ดินดังกลาวยังสามารถ
นํามาใชประโยชนใหมในอนาคตได แตทั้งนี้ บริษัทจะใหมีการเทียบกับราคาประเมินยุติธรรมของที่ดินหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ
ทั้งที่ไมอันตรายและที่เปนอันตรายเพื่อพิจารณาในเรื่องของการดอยคาของสินทรัพยดวย
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 645.09 ลานบาท หนี้สินรวม 222.91 ลานบาท และสวนของผูถือหุน
ของบริษัทใหญ 422.17 ลานบาท เทียบกับ ณ สิ้นป 2549 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 573.87 ลานบาท หนี้สินรวม 237.09 ลานบาท
และสวนของผูถือหุนของบริษทั ใหญ 336.76 ลานบาท โดยสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ป 2550 เนื่องมาจากบริษัทมี
การลงทุนเพิ่มเติมในหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ และอาคารบมกากอุตสาหกรรม ในขณะที่สวนของผูถือหุนมีจํานวนเพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากผลกําไรสุทธิและการเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
1) ความเสี่ยงจากคดีขอพิพาทที่บริษัทอยูในฐานะเปนผูรองสอด
จากการที่มีกลุมบุคคลไดรวมกันฟองคดีตอศาลปกครองกลาง โดยมีหนวยงานทางราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนผู
ถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ ง กล า วหาว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ก ระทํ า การโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย และละเลยต อ หน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และขอใหศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงาน และใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และใหบริษัทชดใชคาเสียหายทั้งหมด
ใหกับราษฎรที่เดือดรอน โดยศาลปกครองกลางกําหนดใหบริษัทเปนผูรองสอดในฐานะคูกรณีฝายที่ 3
ตอมา ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษายกฟองคดีดังกลาวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดไดรับคําอุทธรณดังกลาวไว
พิจารณาเปนคดีโดยมีหนังสือแจงมายังบริษัทใหยื่นคําแกอุทธรณดังกลาว บริษัทในฐานะคูกรณีฝายที่ 3 (ผูรองสอด)
ไดยื่นคําแกอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เพื่อขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตาม
ศาลปกครองกลาง โดยใหยกฟองอุทธรณของผูฟองคดี อยางไรก็ตาม บริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ จํากัด ในฐานะที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดใหความเห็นทางคดีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และวันที่ 30 สิงหาคม 2550 วาหากศาล
ปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี ผลของคดีอาจสงผลกระทบทางกฎหมายตอการประกอบธุรกิจ และ
ความรับผิดทางกฎหมายของบริษัท ดังนี้
ก) ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
หากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพของบริษัท บริษัทจะตองหยุดดําเนินกิจการโรงงานรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ไวชั่วคราวจนกวา
บริ ษั ท จะได รับ ใบอนุญ าตใหม ซึ่ ง จะมีผ ลทํา ใหบ ริษั ท ต องรั บ ภาระคา ใชจ ายในส วนที่เป นต นทุน คงที่ อั น ไดแ ก
คาใชจายดานบุคลากร คาเสื่อมราคา คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน และคาสาธารณูปโภค เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนรวม
ในป จ จุ บั น ประมาณ 9 ล า นบาทต อ เดื อ น ทั้ ง นี้ ในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วนี้ ขึ้ น จริ ง บริ ษั ท เชื่ อ ว า จะสามารถ
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหมตามกฎหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของได โดยคาดวาจะใชระยะเวลาดําเนินการในการ
ขอใบอนุญาตจนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน เนื่องจากบริษัทมีเอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตครบถวนแลว กอปรกับ
บริษัทไดเริ่มประกอบกิจการมาตั้งแตป 2541 ไมใชบริษัทจัดตั้งใหมที่ไมเคยประกอบธุรกิจมากอน และหากบริษัทตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใหม บริษัทคาดวาจะ
สามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน เนื่องจากขอมูลตางๆ ของการจัดทํารายงานการวิเคราะหนี้ บริษัทไดเคย
ทําการศึกษา และปรากฏในรายงานเพื่อใชประกอบในการขอรับใบอนุญาตใหขยายโรงงานครั้งที่ 3 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาและอนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวแลว
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ข) ความรับผิดทางกฎหมายในเรื่องคาเสียหาย
ในคดีดังกลาว ผูฟองคดีไดขอใหศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหบริษัทชดใชคาเสียหายใหกับราษฎรที่
เดือดรอน อยางไรก็ตาม ศาลปกครองกลางไดพิพากษายกฟองและวินิจฉัยในประเด็นนี้วา คําขอของผูฟองนั้น ไมได
ระบุจํานวนความเสียหาย หรือระบุผูไดรับความเสียหาย เพียงแตกลาวรวมๆ เทานั้น อีกทั้งไมไดระบุวาเปนความ
เสียหายแกผูฟองคดีรายใด จํานวนเทาใด ระบุแตเพียงวาชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหกับราษฎรที่เดือดรอน กรณีนี้จึงไม
มีลักษณะเปนคําขอที่ศาลจะพิจารณาใหได
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดมีความเห็นวา คดีนี้เปนคดีปกครองที่ผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชนขอใหศาลปกครองเพิก
ถอนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนคดีพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ จึงไมเกี่ยวของกับการพิพากษา
ใหบริษัทซึ่งเปนเอกชนและเปนผูรองสอดในคดีน้ชี ดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีไดแตอยางใด
อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีหรือผูเสียหาย (ถามี) อาจฟองบริษัทเปนคดีละเมิดตอศาลยุติธรรมในสวนของคดีแพงที่มีเขต
อํานาจเพื่อเรียกคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนอีกคดีหนึ่งแยกตางหาก แตทั้งนี้ ผูเสียหายจะตอง
ใชสิทธิฟองคดีละเมิดภายในกําหนดอายุความ 1 ปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองใชคา
สินไหมทดแทน แตตองไมเกิน 10 ปนับแตวันทําละเมิด ซึ่ง ณ วันที่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทใหความเห็น ยังไม
ปรากฏวามีบุคคลใดฟองบริษัทเปนคดีละเมิดตอศาลยุติธรรมในสวนของคดีแพง ทั้งๆ ที่ควรไดรูเหตุละเมิดดังกลาวนั้น
กอนแลว
2) ความเสี่ยงจากคดีอาญาที่ฟองบริษัทและผูบริหารในฐานะรวมกันไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ในเดือนกรกฎาคม 2550 ไดมีกลุมบุคคล 5 คนรวมกันฟองคดีอาญาตอศาลจังหวัดสระบุรี โดยมีบริษัท และกรรมการผู
มีอํานาจลงนามของบริษัทจํานวน 3 ทาน เปนผูถูกฟองคดี โดยกลาวหาวาในระหวางวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 จนถึง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ผูถูกฟองคดีไดรวมกันไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับ
การนํากากอุตสาหกรรมเขามาฝงกลบในพื้นที่สวนหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ซึ่งการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกลาว ทําใหเกิดความเสียหายและเดือดรอนแกโจทกที่พักอาศัยอยูใกลชิดกับพื้นที่ ทั้งนี้ ศาลไดมีคําสั่งนัดไตสวนมูล
ฟองในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จึงไดกําหนดนัดไตสวนครั้งตอไปในวันที่ 4 ธันวาคม 2550
และหากพิจารณาปรากฏวาคดีมีมูลแลว ศาลจึงจะประทับฟองไวเพื่อพิจารณาและสืบพยานโจทกตอไป
ดังนั้น คดีดังกลาวจึงอาจเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต เนื่องจากหากศาล
พิจารณารับฟองคดีดังกลาว และพิพากษาวาบริษัทหรือกรรมการบริษัทมีความผิดตามมูลฟอง จะทําใหบริษัทหรือ
กรรมการบริษัทตองรับโทษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กลาวคือ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับเงินไมเกิน
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเงินอีกวันละไมเกิน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติ
ใหถูกตอง อยางไรก็ตาม บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดชี้แจงวา ณ ขณะนี้ คดีดังกลาวมีสถานภาพเปนเพียง
การรับคดีเขาสูสารบบของศาลเทานั้น ซึ่งศาลจะตองทําการไตสวนมูลฟองตามขั้นตอนกอนรับเปนคดี ซึ่งในขณะที่
ศาลยังไมประทับฟองไวเพื่อพิจารณานั้น บริษัทยังไมมีฐานะเปนจําเลยแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจวาจะสามารถ
ชี้แจงและแสดงหลักฐานใหศาลพิจารณาไดวา บริษัทและกรรมการบริษัทไมไดฝาฝนคําสั่งตามที่กลาวหาแตประการ
ใด และไมเคยปรากฏวาบริษัทไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่วาบริษัทไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ดังที่
โจทกกลาวอางแตอยางใด อยางไรก็ตาม หากศาลไมไดพิจารณาหรือพิพากษาไปในทางที่บริษัทคาดหวัง ที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทไดประเมินผลกระทบวา ผลทางคดีโดยหลักแลว มีเพียงการเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30
วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ และใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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3) ความเสี่ยงจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย มีความเสี่ยงตอ
การกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชนใกลเคียง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงทางดานนี้เปนอยางดี
เนื่องจากหากเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม อันเปนผลมาจากการดําเนินการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลฯ ของบริษัท บริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบโดยดําเนินการแกไขและจัดการกับปญหาดังกลาว รวมทั้งอาจถูก
รองเรียนจากผูที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งอาจมีผลทําใหบริษัทตองชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือตองหยุดการ
ใหบริการจนกวาบริษัทจะสามารถแกไขในเรื่องที่ถูกรองเรียนได ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท ดังนั้น บริษัท
จึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดลอมตามที่หนวยงานราชการกําหนดเพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบดานมลภาวะตอชุมชน และควบคุมปญหาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 1 ปจจัยความเสี่ยง)
อยางไรก็ตาม ในการประกอบธุรกิจ ที่ผานมา บริษัทไดรับขอ รองเรียนจากประชาชน และไดรับหนังสือแจ งจาก
หนวยงานที่ควบคุมดูแล เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน แจงให
บริษัทดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับกลิ่น และการปองกันการรั่วไหลของมลพิษไปยังพื้นที่ภายนอก ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือความเดือดรอนแกบุคคลที่อยูใกลเคียงได (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 การประกอบ
ธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หัวขอ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของบริษัทพบวา มีการเกิด
ปญหาเกี่ยวกับกลิ่นบางในบางครั้ง ซึ่ง บริษัทไดรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขและชี้แจงขอรองเรียนนั้นๆ โดยไมชักชา
รวมทั้งพยายามปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาวอีก โดยการปดคลุมผิวหนาบอฝงกลบดวยดินและแผนพลาสติกอยาง
มิดชิด และใชสารเคมีฉีดพนรวมกับการโรยปูนขาวบนกองสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อปองกันกลิ่นที่เกิดจากบอฝงกลบภายหลัง
จากการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยในแตละวันเพื่อลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด ทั้งนี้ ที่ผานมา
บริษัทไมเคยมีการจายคาเสียหายทางดานผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอชุมชน อยางไรก็ตาม เพื่อใหบริษัทและชุมชน
อยูรวมกันอยางสมานฉันท บริษัทไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดลอม โครงการศูนยบริหารและจัดการฯ ใน
ป 2546 โดยไดนําเงินเขากองทุนเพื่อเปนทุนเริ่มตนจํานวน 500,000 บาท และจะนําเงินเพิ่มเขากองทุนอีกจากการ
ใหบริการแกลูกคาในสวนของการรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายในอัตราตันละ 10 บาท ซึ่งในป 2549 บริษัทได
นําเงินเขากองทุนนี้ประมาณ 0.47 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะนําเงินเขากองทุนไปตลอดระยะเวลาที่บริษัทเปด
ใหบริการ โดยที่บริษัทยังเปนผูบริหารกองทุนเพียงผูเดียว แตหากไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชนในบริเวณใกลเคียงศูนยบริหารและจัดการฯ และตัวแทนของบริษัท
เพื่อทําหนาที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน
และมีความโปรงใสและเปนธรรมแลว บริษัทจะมอบหมายใหคณะทํางานนี้เปนผูบริหารกองทุนแทน ปจจุบันอยูใน
ระหวางการพิจารณาแตงตั้งโดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
4) ความเสี่ยงจากขอจํากัดทางดานการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเปนที่จะตองใชที่ดินเพื่อจัดการกับสิ่งปฏิกูลฯ ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงใน
การจัดหาที่ดินเพื่อใหบริการเพิ่มเติมเมื่อที่ดินที่มีอยูในปจจุบันไดถูกฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งหมดแลว อยางไรก็ตาม ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทยังคงมีที่ดินและหลุมฝงกลบที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายไดประมาณ 1.67
ลานตัน และสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายประมาณ 1.50 ลานตัน ซึ่งหากคํานวณตามประมาณการของบริษัทที่จะสามารถ
ใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายไดประมาณปละ 0.15 ลานตัน และสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย ประมาณปละ
0.07 ลานตัน จะทําใหบริษัทมีที่ดินเพียงพอสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายประมาณ 11 ป และสิ่ง
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ปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายประมาณ 21 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใชในการขยาย
ธุรกิจของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากความสามารถในการใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ประมาณการไว อาจมี ผลทํ าให ร ะยะเวลาและความเพีย งพอของที่ดิน ที่ มี อ ยูสํา หรับ ใชใ นการฝง กลบสิ่งปฏิกูล ฯ
เปลี่ยนแปลงไปดวย
5) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหวางการขนสง
ในขั้นตอนของการรับสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานของลูกคามาบําบัดและฝงกลบในศูนยบริหารและจัดการฯ บริษัทได
มอบหมายใหบริ ษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอ ย เปนผูบ ริหารและจัดการเกี่ ยวกับการ
ใหบริการดวยรถขนสงของตนเองและของบริษัท ซึ่งมีจํานวนรวม 18 คัน รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสง
ภายนอกเพิ่มเติม ซึ่งมีทั้งในรูปของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยในปจจุบันมีผูประกอบการขนสงภายนอกที่ขึ้น
ทะเบียนกับกลุมบริษัทประมาณ 200 คัน ทั้งนี้ บริษัท/บริษัทยอย หรือผูประกอบการขนสงภายนอกในฐานะเปนผู
ใหบริการดานการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จะตองรับผิดชอบความเสียหายรวมกับลูกคาตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด ตั้งแตเมื่อไดรับมอบสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานของลูกคาจนสิ้นสุดการขนสงที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจําเปนที่จะตองควบคุมไมใหสิ่งปฏิกูลฯ สงผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทมี
แนวทางตางๆ ในการลดความเสี่ยง ตั้งแตการคัดเลือกพนักงานขับรถ จัดจางบริษัทขนสงที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งให
ความรูถึงความสําคัญของขั้นตอนการเคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นได
นอกจากนี้ ในสัญญาวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก บริษัทไดกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการขนสงภายนอก
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของหนวยงานราชการ รวมทั้งจะตองใชความระมัดระวังปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายจากการรับจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาว และหากเกิดความเสียหายขึ้น ผูประกอบการขนสงภายนอก
จะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายดังกลาวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว และบริษัทไดกําหนดใหผูประกอบการขนสง
ภายนอกทุกรายทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ทุกคัน และในอนาคตเมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัย
ความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใชในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีการกําหนดรูปแบบ
เบี้ยประกันภัยสําหรับสิ่งปฏิกูลฯ แตละประเภทที่ชัดเจน บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีการทําประกันภัยความเสียหาย
ตามกฎหมายดังกลาวโดยทันที เพื่อคุมครองและลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหวาง
ขนสงหรือการแพรกระจายของสิ่งปฏิกูลฯ ระหวางขนสง ทั้งนี้ ในเบื้องตนกรณีที่เกิดเหตุรายแรงระหวางขนสง บริษัท
มีหนวยฉุกเฉินที่จะคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือตางๆ แกผูขับรถ เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให
เหลือนอยที่สุด ซึ่งตั้งแตบริษัทเปดดําเนินการจนถึงปจจุบันบริษัทไมเคยประสบปญหาทางดานอุบัติเหตุหรือการ
แพรกระจายของสิ่งปฏิกูลฯ ระหวางขนสง นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมโครงการของสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร เพื่อใหรถขนสงทุกคันของบริษัท บริษัทยอย และผูประกอบการขนสงภายนอก ติดตั้งระบบ GPS
เพื่อใชติดตามและตรวจสอบเสนทางรถวิ่ง ความเร็ว และระยะเวลาในการขนสงไดตลอดเวลา ซึ่งในปจจุบัน อยู
ระหวางการดําเนินการติดตั้งระบบดังกลาวใหครบทุกคัน
6) ความเสี่ยงในการจัดหาลูกคา
จากการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทมีจํานวนลูกคาที่ใชบริการของบริษัทรวมประมาณ 1,000 รายในแตละป โดย
บริษัทไมเคยมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ ทั้งนี้ ลูกคา 10 รายแรกในป 2549 มีสัดสวนรวมกันประมาณ
รอยละ 30 ของรายไดจากการบริการทั้งหมด ซึ่งโดยปกติ ลูกคาจะใชวิธีแจงยืนยันการใหบริการผานใบเสนอราคาของ
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บริษัทเปนครั้งคราวไป เนื่องจากลูกคาสวนใหญไมตองการผูกมัดทําเปนสัญญาระยะยาว ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่
ลูกคาจะไมกลับมาใชบริการกับบริษัทอีก ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวนี้ และไดพยายามสงเสริมและ
ชักชวนใหลูกคาทําสัญญาระยะยาวกับบริษัทมาโดยตลอด ซึ่งโดยทั่วไป สัญญาจะมีกําหนดระยะเวลาประมาณ 1 ป
โดยในปจจุบัน บริษัทมีลูกคาที่ทําสัญญาแลวคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของจํานวนลูกคาที่ใชบริการทั้งหมด อยางไรก็
ตาม กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมมี ข อ กํ า หนดให ผู ป ระกอบการที่ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนประจําทุกป และตองแจงรายชื่อผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ของตนเอง ดังนั้น จึงเปรียบเสมือนวา
ลูกคาไดทําสัญญาอยางไมเปนทางการเปนระยะเวลา 1 ปกับบริษัทผานการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ลูกคาที่ตองการเปลี่ยนผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ใหม สามารถขึ้นทะเบียนและทําเรื่องแจงขอเปลี่ยนรายชื่อผู
ใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ใหมได
นอกจากนี้ บริษัทพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว โดยมุงเนนการใหบริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพไดมาตรฐานใน
ระดับสากลในราคาที่เหมาะสมและแขงขันได เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทําใหลูกคากลับมาใช
บริการของบริษัทอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีฝายบริหารการตลาดที่จะทําการคัดเลือกรายชื่อลูกคาหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมเปาหมาย หรือติดตอผานหนวยงานราชการ เพื่อที่จะเขาไปแนะนําบริการของบริษัทตอลูกคาโดยตรง
หรือจัดทําประชาสัมพันธนอกสถานที่ เพื่อเปนการขยายฐานลูกคา ทําใหในชวงที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหา
ทางดานการจัดหาลูกคา และมีรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง
7) ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน
จํานวน 65,000,000 หุน เพื่อเสนอขายตอบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใชเปนเงินลงทุนในโครงการกอสรางสําหรับ
การขยายธุรกิจ และในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนในสวนดังกลาวครบ
ตามจํานวน โดยมีผูลงทุนรวมทั้งสิ้น 29 ราย ซึ่งลวนเปนพันธมิตรของผูถือหุนใหญของบริษัท และไมมีสวนเกี่ยวของ
ในการบริหารและจัดการใดๆ ในบริษัท จากการที่บริษัทเสนอขายหุนในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่ง
เปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลง
จากการที่บุคคลที่จองซื้อหุนดังกลาวนําหุนที่ถืออยูออกขาย โดยจะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution)
ประมาณรอยละ 29.89 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ที่ราคา 3.00 บาทตอหุน อยางไรก็
ตาม ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบดังกลาวลดลงในระดับหนึ่ง เนื่องจากตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กําหนดหามผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 65 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขาย
ตอประชาชน ขายหุนสัดสวนดังกลาวเปนเวลา 18 เดือนนับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดรอง
ดังนั้น ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวอาจไมสามารถนําหุนทั้งหมดหรือบางสวนของตนมาขาย
ในตลาดรองในชวงเวลาหามขายหุนดังกลาว
8) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 แจงวา หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวน
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงตั้งนายทะเบียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ จึงได
กําหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพยของบริษัท โดยขอใหบริษัทดําเนินการ ดังนี้
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

(1) เสนอขายหุนตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 8 เมษายน 2551) และตองกระจายการถือหุน
รายยอยใหครบถวนตามขอกําหนด (จํานวนไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของ
ทุนชําระแลว)
(2) หามบุคคลตามขอ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการหามผูบริหารหรือผูถือหุนหรือผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด นําหุนและหลักทรัพยจํานวนรวมกันรอยละ 65 ของ
ทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน ออกขายภายใน 1 ป 6 เดือน นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ โดยเมื่ อ ครบกํ า หนด 6 เดื อ นแรก และทุ ก ๆ 6 เดื อ น สามารถทยอยขายหุ น หรื อ
หลักทรัพยไดรอยละ 25 ของหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
(3) แตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทใหแลว
เสร็จกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน
ทั้งนี้ บริษัทไดนําสงรายละเอียดการหามผูบริหารหรือผูถือหุนหรือผูที่เกี่ยวของขายหุนภายในระยะเวลาที่กําหนดใหแก
ตลาดหลักทรัพยฯ และไดมอบหมายให TSD เปนนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทแลว ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว หากบริษัทไมสามารถกระจายหุนตอประชาชนเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ
การเสนอขายหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 320,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท โดยมีทุนเรียกชําระแลว 240,000,000 บาท ซึ่งบริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
เปนครั้งแรกจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ใน
ราคาหุนละ 3.00 บาท ซึ่งคํานวณจากวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) โดยพิจารณาจาก
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning per share Approach) ณ ระดับ 9 เทา ทั้งนี้ หากคํานวณตามวิธีคิดสวนลด
ทั้งหมด (Fully diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนในป 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 เทากับ 0.22 บาท และ 0.12 บาท ตามลําดับ
และจะไดมูลคาตามบัญชีตอหุนในป 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 เทากับ 1.05 บาท และ 1.32 บาท ตามลําดับ โดยบริษัทมี
วัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยแลว จํานวน
ประมาณ 229 ลานบาท นําไปใชชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนเพื่อขยายการดําเนินงาน และสําหรับเปนเงินทุน
หมุนเวียน โดยอยูในระหวางขั้นตอนการขออนุมัติจดทะเบียนหุนสามัญทั้งหมดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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