บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
1.1

ความเสี่ยงจากคดีขอพิพาทที่บริษัทอยูในฐานะเปนผูรองสอด

จากการที่มีกลุมบุคคลไดรวมกันฟองคดีตอศาลปกครองกลางในป 2546 โดยมีหนวยงานทางราชการและเจาหนาที่ของ
รั ฐเปนผูถูกฟอ งคดี ซึ่งกลาวหาวาผูถูกฟอ งคดีกระทําการโดยไมช อบดวยกฎหมาย และละเลยตอ หน าที่ ตามที่ก ฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และขอใหศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน
รับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย และใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ และใหบริษัทชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหกับราษฎรที่เดือดรอน โดยศาลปกครองกลางกําหนดใหบริษัท
เปนผูรองสอดในฐานะคูกรณีฝายที่ 3
ตอมา ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษายกฟองคดีดังกลาวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีไดยื่น
อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดไดรับคําอุทธรณดังกลาวไว
พิจารณาเปนคดี โดยมีหนังสือแจงมายังบริษัทใหยื่นคําแกอุทธรณดังกลาว บริษัทในฐานะคูกรณีฝายที่ 3 (ผูรองสอด) ไดยื่นคํา
แกอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เพื่อขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามศาลปกครอง
กลาง โดยใหยกฟองอุทธรณของผูฟองคดี ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดรับคําแกอุทธรณของบริษัทไวพิจารณาแลว
บริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทไดใหความเห็นทางคดีดังกลาวเมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2550 และวันที่ 30 สิงหาคม 2550 วาหากศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี ผลของคดีอาจ
สงผลกระทบทางกฎหมายตอการประกอบธุรกิจ และความรับผิดทางกฎหมายของบริษัท ดังนี้
ก) ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
หากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวา ผูถูกฟองคดีกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ซึ่งหมายความวาขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการของหนวยงานราชการใหแก
บริษัทมีความไมถูกตอง จึงมีผลทําใหตองเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพของบริษัท บริษัทจะตองหยุดดําเนินกิจการโรงงานรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวไว
ชั่วคราวจนกวาบริษัทจะไดรับใบอนุญาตใหม ซึ่งจะมีผลทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายในสวนที่เปนตนทุนคงที่ อัน
ไดแก คาใชจายดานบุคลากร คาเสื่อมราคา คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน และคาสาธารณูปโภค เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวน
รวมในปจจุบัน ประมาณ 9 ลานบาทตอเดือน ทั้งนี้ ในกรณีเกิดเหตุการณดังกลาวนี้ขึ้นจริง บริษัทเชื่อวา บริษัทสามารถที่
จะดําเนินการขอรับใบอนุญาตดังกลาวใหมตามกฎหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของได เนื่องจากคําพิพากษาที่สันนิษฐาน
ขึ้นในกรณีรุนแรง (Worst Case) ดังกลาวเปนเพียงการตัดสินวาขั้นตอนการออกใบอนุญาตฉบับเดิมไมถูกตองในบาง
ขั้นตอนของการขออนุญาตเทานั้น จึงไมนาเปนการตัดสิทธิการขอใบอนุญาตฉบับใหมของบริษัท เพราะในการขอ
อนุญาตในขณะนั้น บริษัทไดยื่นเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางถูกตองและครบถวนแลว ทั้งนี้
ตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 ได
กําหนดระยะเวลาดําเนินการพิจารณาอนุมัติและแจงผลการพิจารณาไวภายในประมาณ 90 วัน อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวา
บริษัทจะใชระยะเวลาดําเนินการในการขอใบอนุญาตฉบับใหมจนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียง 30 วัน เนื่องจากบริษัทมี
เอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตครบถวนแลว กอปรกับบริษัทไดเริ่มประกอบกิจการมาตั้งแตป 2541 ไมใชบริษัท
จัดตั้งใหมที่ไมเคยประกอบธุรกิจมากอน และหากบริษัทตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อ
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ประกอบการขอรับใบอนุญาตใหม ซึ่งตาม พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาอนุมัติไวภายในประมาณ 75 วัน อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเตรียม
รายงานจนไดรับอนุญาตไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากบริษัทไดเคยทําการศึกษาขอมูลดังกลาว ซึ่งปรากฏ
อยู ในรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอ มเพื่อใชประกอบในการขอรับ ใบอนุญาตใหขยายโรงงานครั้งที่ 3
(ใบอนุญาตการปรับคุณภาพของเสียรวมและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายและบําบัดน้ํา
เสียรวม) และไดผานการพิจารณาและอนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลว
นอกจากนี้ เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวา การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหมของ
บริษัท จะไดรับการพิจารณาและอนุมัติโดยเร็วจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผานมา รัฐบาลมี
นโยบายในการสงเสริมใหมีการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปและกระจายอยูตาม
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศอยางถูกวิธีดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย แตเนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับการจัดหา
สถานที่ตั้งศูนยกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ตลอดจนยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน รวมถึงปจจัย
ความเสี่ยงอื่นๆ จึงทําใหไมมีผูสนใจที่จะลงทุนในกิจการประเภทนี้ ดังนั้นหากบริษัทตองถูกเพิกถอนใบอนุญาตดวย
สาเหตุจากขั้นตอนการออกใบอนุญาตไมถูกตอง จนทําใหบริษัทไมสามารถประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ได และทํา
ใหโรงงานตางๆ ที่ใชบริการกับบริษัทไดรับความเดือดรอน บริษัทเชื่อมั่นวาทางหนวยงานราชการจะตองเรงดําเนินการ
ออกใบอนุญาตใหมที่ถูกตองตามกฎหมายใหกับบริษัทเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินกิจการตอไปได
ข) ความรับผิดทางกฎหมายในเรื่องคาเสียหาย
ในคดีดังกลาว ผูฟองคดีไดขอใหศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหบริษัทชดใชคาเสียหายใหกับราษฎรที่
เดือดรอน อยางไรก็ตาม ในคดีนี้ ศาลปกครองกลางไดพิพากษายกฟองและวินิจฉัยในประเด็นนี้วา คําขอของผูฟองที่ได
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหบริษัทชดใชคาเสียหายใหกับราษฎรที่เดือดรอนนั้น ไมไดระบุจํานวนความเสียหาย
หรือระบุผูไดรับความเสียหาย เพียงแตกลาวรวมๆ เทานั้น อีกทั้งไมไดระบุวาเปนความเสียหายแกผูฟองคดีรายใด จํานวน
เทาใด โดยระบุแตเพียงวาชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหกับราษฎรที่เดือดรอน กรณีนี้จึงไมมีลักษณะเปนคําขอที่ศาลจะ
พิจารณาใหได
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ไดมีความเห็นวา คดีนี้เปนคดีปกครองที่ผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชนขอใหศาลปกครองเพิกถอน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนคดีพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ จึงไมเกี่ยวของกับการพิพากษาให
บริษัทซึ่งเปนเอกชนและเปนผูรองสอดในคดีนี้ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีไดแตอยางใด อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีหรือ
ผูเสียหาย (ถามี) อาจฟองบริษัทเปนคดีละเมิดตอศาลยุติธรรมในสวนของคดีแพงที่มีเขตอํานาจเพื่อเรียกคาเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนอีกคดีหนึ่งแยกตางหาก แตท้ังนี้ ผูเสียหายจะตองใชสิทธิฟองคดีละเมิดภายใน
กําหนดอายุความ 1 ปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน แตตองไมเกิน 10 ป
นับแตวันทําละเมิด ซึ่ง ณ วันที่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทใหความเห็น ยังไมปรากฏวามีบุคคลใดฟองบริษัทเปนคดี
ละเมิดตอศาลยุติธรรมในสวนของคดีแพง ทั้งๆ ที่ควรไดรูเหตุละเมิดดังกลาวนั้นกอนแลว
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1.2

ความเสี่ยงจากคดีอาญาที่ฟองบริษัทและผูบริหารในฐานะรวมกันไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่

ไดมีกลุมบุคคลจํานวน 5 คนรวมกันฟองคดีอาญาตอศาลจังหวัดสระบุรี คดีหมายเลขดําที่ 2754/2550 ลงวันที่ 27
กรกฎาคม 2550 โดยมีบริษัท และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทจํานวน 3 ทาน เปนผูถูกฟองคดี โดยกลาวหาวาใน
ระหวางวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ผูถูกฟองคดีไดรวมกันไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหผูถูกฟองคดีระงับการนํากากอุตสาหกรรม
เขามาฝงกลบในพื้นที่เขตตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย และตําบลกุดนกเปลา ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ซึ่งการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น น้ําเนาเสีย กอใหเกิดอันตรายความเสียหายและ
ความเดือดรอนแกโจทกที่พักอาศัยอยูใกลชิดหรือติดตอกับพื้นที่ที่ผูถูกฟองคดีนํากากอุตสาหกรรมเขามาฝงกลบ ทั้งนี้ ศาลได
มีคําสั่งนัดไตสวนมูลฟองในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จึงไดกําหนดนัดไตสวนครั้งตอไปในวันที่ 4
ธันวาคม 2550 และหากพิจารณาปรากฏวาคดีมีมูลแลว ศาลจึงจะประทับฟองไวเพื่อพิจารณาและสืบพยานโจทกตอไป
ดังนั้ น คดี ดัง กล าวจึ งอาจเป นความเสี่ ย งตอ บริ ษัท เกี่ย วกั บ ความสามารถในการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ในอนาคต
เนื่องจากหากศาลพิจารณารับฟองคดีดังกลาว และพิพากษาวาบริษัทหรือกรรมการบริษัทมีความผิดตามมูลฟอง จะทําให
บริษัทหรือกรรมการบริษัทตองรับโทษตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน กลาวคือ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับเงินไม
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําคุกและปรับเงิน และปรับเงินอีกวันละไมเกิน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไม
ปฏิบัติใหถูกตอง อยางไรก็ตาม บริษัท และบริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดชี้แจง
วา ณ ขณะนี้ คดีดังกลาวมีสถานภาพเปนเพียงการลงรับคดีเขาสูสารบบของศาลเทานั้น ซึ่งศาลจะตองทําการไตสวนมูลฟอง
ตามขั้นตอนกอนรับเปนคดี จึงยังไมสามารถยืนยันไดวา ศาลจะรับคดีดังกลาวไวพิจารณาหรือไม ซึ่งในขณะที่ศาลยังไม
ประทับฟองไวเพื่อพิจารณานั้น บริษัทยังไมมีฐานะเปนจําเลยแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจวาจะสามารถชี้แจงและ
แสดงหลักฐานใหศาลพิจารณาไดวา บริษัทและกรรมการของบริษัทไมไดฝาฝนคําสั่งตามที่กลาวหาในคําฟองแตประการใด
เนื่องจากตลอดระยะเวลาดําเนินงานที่ผานมา บริษัทไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโรงงานอยางเครงครัดมาโดยตลอด โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทเปนประจําและสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไมเคยปรากฏวา บริษัทไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่
วา บริษัทไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ดังที่โจทกกลาวอางแตอยางใด อยางไรก็ตาม หากศาลไมไดพิจารณาหรือ
พิพากษาไปในทางที่บริษัทคาดหวัง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดประเมินผลกระทบดังกลาวและมีความเห็นไวเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2550 วา หากผลคดีนี้ถึงที่สุดวาบริษัทหรือกรรมการบริษัทไดกระทําผิดตามคําฟอง ผลทางคดีโดยหลักแลว มีเพียง
การเสีย คาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ และใหถือ วาคดีเลิ กกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 65 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 37(4))
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1.3

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

ในการดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย มีความเสี่ยงตอ
การกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีตอชุม ชนใกลเคียง ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ย งทางดานนี้เปนอยางยิ่ง
เนื่องจากหากเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม อันเปนผลมาจากการดําเนินการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ
ของบริษัท บริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบโดยดําเนินการแกไขและจัดการกับปญหาดังกลาว รวมทั้งอาจถูกรองเรียนจากผูที่
ไดรับความเสียหาย ซึ่งอาจมีผลทําใหบริษัทตองชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือตองหยุดการใหบริการจนกวาบริษัท
จะสามารถแกไขในเรื่องที่ถูกรองเรียนได ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานตางๆ และมีการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดลอมตามที่หนวยงานราชการกําหนด เพื่อไมใหเกิดผลกระทบดาน
มลภาวะตอชุมชน และควบคุมปญหาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ดังนี้
1) จัดตั้งพื้นที่โครงการ ตามขอกําหนดของกรมควบควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตามพระราชบั ญ ญัติการอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติข อง
สหรัฐอเมริกา (Resources Conservation and Recovery Act : EPA)
2) กําหนดนโยบายและคูมือปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองตามมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3) กํากั บดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท โดยจัดตั้งหนวยงานฝายวิ ศวกรรมและ
สิ่งแวดลอมคอยตรวจสอบและติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และใหหนวยงานภายนอกอิสระเขา
ตรวจสอบเปนประจําทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานดานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 และ
มาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จาก SGS (Thailand) Limited
4) พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม และการเขาสัมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ เปนตน
อยางไรก็ ตาม ในการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดรับ ขอรองเรียนจากประชาชน และไดรับหนังสือแจงจาก
หนวยงานที่ควบคุมดูแล เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน แจงใหบริษัท
ดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับกลิ่น และการปองกันการรั่วไหลของมลพิษไปยังพื้นที่ภายนอก ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
ความเดือดรอนแกบุคคลที่อยูใกลเคียงได (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสาย
ผลิตภัณฑ หัวขอ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของบริษัทพบวา มีการเกิดปญหาเกี่ยวกับกลิ่นบางใน
บางครั้ ง โดยสวนใหญ กลิ่น ดังกล าวเกิ ด จากการแพร ก ระจายของกา ซซึ่ง เกิดจากปฏิกิ ริย าธรรมชาติ ภายในหลุม ฝงกลบ
นอกจากนี้ ในชวงหนาฝนจะมีน้ําฝนเติมลงไปในบอฝงกลบ ทําใหมีปริมาณน้ําชะกากมากกวาปกติ ซึ่งอาจจะทําใหมีกลิ่น
ออกไปในบริเวณใกลเคียงบาง ดังนั้น โดยปกติ บริษัทจะพยายามปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาว โดยการปดคลุมผิวหนาบอ
ฝงกลบดวยดินและแผนพลาสติกอยางมิดชิด และใชสารเคมีฉีดพนรวมกับการโรยปูนขาวบนกองสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อปองกันกลิ่น
ที่เกิดจากบอฝงกลบภายหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยในแตละวัน และเมื่อพบปญหาหรือไดรับการรองเรียนดังกลาว
บริษัทไดรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข รวมทั้งชี้แจงขอรองเรียนนั้นๆ โดยไมชักชา เพื่อลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมให
เหลือนอยที่สุด ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทไมเคยมีการจายคาเสียหายทางดานผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอชุมชน อยางไรก็ตาม
เพื่อใหบริษัทและชุมชนอยูรวมกันอยางสมานฉันท บริษัทไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดลอม โครงการศูนยบริหาร
และจัดการฯ ในป 2546 โดยไดนําเงินเขากองทุนเพื่อเปนทุนเริ่มตนจํานวน 500,000 บาท และจะนําเงินเพิ่มเขากองทุนอีกจาก
การใหบริการแกลูกคาในสวนของการรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายในอัตราตันละ 10 บาท ซึ่งในป 2549 บริษัทไดนํา
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เงินเขากองทุนนี้ประมาณ 0.47 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะนําเงินเขากองทุนไปตลอดระยะเวลาที่บริษัทเปดใหบริการ
โดยที่บริษัทยังเปนผูบริหารกองทุนเพียงผูเดียว แตหากไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชนในบริเวณใกลเคียงศูนยบริหารและจัดการฯ และตัวแทนของบริษัท เพื่อทําหนาที่ติดตาม
ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน และมีความโปรงใสและเปน
ธรรมแลว บริษัทจะมอบหมายใหคณะทํางานนี้เปนผูบริหารกองทุนแทน ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาแตงตั้งโดย
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
1.4

ความเสี่ยงจากขอจํากัดทางดานการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม

เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเปนที่จะตองใชที่ดินเพื่อจัดการกับสิ่งปฏิกูลฯ โดยที่ดินในศูนยบริหารและ
จัดการฯ สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ไดประมาณ 2.32 ลานตัน สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย และประมาณ 1.64 ลานตัน
สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อใหบริการเพิ่มเติมเมื่อที่ดินที่มีอยูปจจุบัน
ของบริษัทไดถูกฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งหมดแลว อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทยังคงมีที่ดินและหลุมฝงกลบที่
สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ไดประมาณ 1.67 ลานตัน สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย และประมาณ 1.50 ลานตัน สําหรับสิ่ง
ปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย ซึ่งหากคํานวณตามประมาณการของบริษัทที่จะสามารถใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ประมาณปละ
0.15 ลานตัน สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย และประมาณปละ 0.07 ลานตัน สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย จะทําให
บริษัทมีที่ดินที่เพียงพอสําหรับใชในการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายประมาณ 11 ป และสําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย
ประมาณ 21 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใชในการขยายธุรกิจของบริษัทตอไป อยางไรก็
ตาม หากความสามารถในการใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการที่กําหนดขางตน จะ
สงผลกระทบตอระยะเวลาและความเพียงพอของที่ดินที่มีอยูสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ (โปรดดูความสามารถในการ
ใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ของบริษัทยอนหลัง 3 ป และงวดลาสุดของปปจจุบันในสวนที่ 2 ขอ 3 การประกอบธุรกิจของแต
ละสายผลิตภัณฑ)
1.5

ความเสี่ยงจากจากอุบัติเหตุระหวางการขนสง

ในขั้นตอนของการรับสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานของลูกคา มาบําบัดและฝงกลบภายในศูนยบริหารและจัดการฯ ของ
บริษัท บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูบริหารและจัดการเกี่ยวกับ
การให บริ การรถขนสงของตนเองและของบริษัท ซึ่งมีจํานวนรวม 18 คัน รวมทั้งจั ดหาและวาจางผูประกอบการขนสง
ภายนอกเพิ่มเติม ซึ่งมีทั้งในรูปของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับศูนยบริหารและจัดการฯ
ของบริษัท โดยในปจจุบัน มีจํานวนรถของผูประกอบการขนสงภายนอกที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับกลุมบริษัทประมาณ 200 คัน
ซึ่งในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 สัดสวนการใหบริการขนสงโดยใชรถขนสงของผูป ระกอบการภายนอก คิดเปน
ประมาณรอยละ 85 - 90 ของมูลคาขนสงรวม และที่เหลือเปนการใชรถขนสงของกลุมบริษัทเอง โดยบริษัทไมไดพึ่งพิง
ผูประกอบการขนสงภายนอกรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ แตจะกระจายและมอบหมายงานใหแกผูประกอบการขนสงภายนอก
ทุกๆ รายที่มีผลการปฏิบัติงานดี เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน ทั้งนี้ บริษัท/บริษัท
ยอย หรือผูประกอบการขนสงภายนอกในฐานะเปนผูใหบริการดานการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นรวมกับลูกคาตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ตั้งแตเมื่อไดรับมอบสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานของลูกคา
จนสิ้นสุดการขนสงที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท (โดยบริษัทในฐานะเปนผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ จะรับผิดชอบ
ตอสิ่งปฏิกูลฯ เมื่อไดรับดําเนินการโดยการลงลายมือชื่อในใบกํากับการขนสงเมื่อมาถึงศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท
สวนที่ 2 หนา 6

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

แลว) ดังนั้น ในระหวางการขนสง บริษัทจําเปนที่จะตองควบคุมไมใหสิ่งปฏิกูลฯ สงผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม
โดยบริษัทมีแนวทางตางๆ ในการลดความเสี่ยงดังกลาว ตั้งแตการคัดเลือกพนักงานขับรถ หรือจัดจางบริษัทขนสงที่มีความ
เชี่ยวชาญในเสนทางของลูกคา รวมทั้งการใหความรูถึงความสําคัญของขั้นตอนการเคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อใหมี
ความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการกําหนดสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานดังกลาวอีกดวย
นอกจากนี้ ในสัญญาวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก บริษัทไดกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการขนสงภายนอกปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของหนวยงานราชการทั้งที่มีอยูแลวตลอดจนที่จะมีขึ้นตอไปทุกประการ รวมทั้งจะตองใช
ความระมัดระวังปองกันไมใหเกิดความเสียหายจากการรับจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาว และหากเกิดความเสียหายขึ้น
ผูประกอบการขนสงภายนอกจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายดังกลาวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดให
ผูประกอบการขนสงภายนอกทุกรายทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ทุกคัน และในอนาคตเมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใชในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีการกําหนด
รูปแบบเบี้ยประกันภัยสําหรับสิ่งปฏิกูลฯ แตละประเภทที่ชัดเจน บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีการทําประกันภัยความเสียหาย
ตามกฎหมายดังกลาวโดยทันที เพื่อคุมครองและลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหวางขนสงหรือ
การแพรกระจายของสิ่งปฏิกูลฯ ระหวางขนสง ทั้งนี้ ในเบื้องตนกรณีที่เกิดเหตุรายแรงระหวางขนสง บริษัทมีหนวยฉุกเฉินที่
จะคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือตางๆ แกผูขับรถ เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งการ
ประกอบธุรกิจในชวงที่ผานมาตั้งแตบริษัทเปดดําเนินการจนถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยประสบปญหาทางดานอุบัติเหตุหรือการ
แพรกระจายของสิ่งปฏิกูลฯ ระหวางขนสง และนอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมโครงการของสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.) เพื่อจะใหรถทุกคันของบริษัท บริษัทยอย และผูประกอบการขนสงภายนอก ติดตั้งระบบ GPS เพื่อ
ใชติดตามและตรวจสอบเสนทางรถวิ่ง ความเร็ว และระยะเวลาในการขนสงไดตลอดเวลา ซึ่งในปจจุบัน อยูระหวางการ
ดําเนินการติดตั้งระบบดังกลาวใหครบทุกคัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสาย
ผลิตภัณฑ หัวขอ ธุรกิจการบริหารจัดการดานขนสงสิ่งปฏิกูลฯ)
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ความเสี่ยงในการจัดหาลูกคา

จากการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทมีจํานวนลูกคาที่ใชบริการของบริษัทรวมประมาณ 1,000 รายในแตละป โดย
บริษัทไมเคยมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ ทั้งนี้ ลูกคา 10 รายแรกในป 2549 มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 30
ของรายไดจากการบริการทั้งหมด ซึ่งโดยปกติ ลูกคาจะใชวิธีแจงยืนยันการใหบริการผานใบเสนอราคาของบริษัทเปนครั้ง
คราวไป เนื่องจากลูกคาสวนใหญไมตองการผูกมัดทําเปนสัญญาระยะยาว ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่ลูกคาจะไมกลับมาใช
บริการกับบริษัทอีก บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวนี้ และไดพยายามสงเสริมและชักชวนใหลูกคาทําสัญญาระยะยาวกับ
บริษัทมาโดยตลอด ซึ่งโดยทั่วไปสัญญาจะมีกําหนดระยะเวลาประมาณ 1 ป โดยในปจจุบันบริษัทมีลูกคาที่ทําสัญญาแลวคิด
เป น ประมาณรอ ยละ 20 ของจํ านวนลูก คาที่ ใช บ ริก ารทั้ งหมด อยา งไรก็ต าม กรมโรงงานอุต สาหกรรมมี ขอ กํ า หนดให
ผูประกอบการที่มีสิ่งปฏิกูลฯ ตองขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนประจําทุกป และตองแจงรายชื่อผูใหบริการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ของตนเอง ดังนั้น จึงเปรียบเสมือนวาลูกคาไดทําสัญญาอยางไมเปนทางการเปนระยะเวลา 1 ปกับบริษัทผาน
การขึ้นทะเบีย นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากลูกคาตองการเปลี่ยนผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ใหม สามารถ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนและทําเรื่องแจงขอเปลี่ยนรายชื่อผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ใหมได
นอกจากนี้ บริษัทพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว โดยมุงเนนการใหบริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพไดมาตรฐานใน
ระดับสากลในราคาที่เหมาะสมและแขงขันได เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทําใหลูกคากลับมาใชบริการ
ของบริษัทอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีฝายบริหารการตลาดที่จะทําการคัดเลือกรายชื่อลูกคาหรือโรงงานอุตสาหกรรม
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เป า หมาย หรื อ ติ ด ต อ ผ า นหน ว ยงานราชการ เพื่ อ ที่ จ ะเข า ไปแนะนํ า บริ ก ารของบริ ษั ท ต อ ลู ก ค า โดยตรง หรื อ จั ด ทํ า
ประชาสัมพันธนอกสถานที่ เพื่อเปนการขยายฐานลูกคา ทําใหในชวงที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาทางดานการจัดหา
ลูกคา และมีรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง
1.7

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน
จํานวน 65,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20.31 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้ง
นี้ เพื่อเสนอขายตอบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อใชเปนเงินลงทุนในโครงการกอสราง
สําหรับการขยายธุรกิจ และในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนในสวนดังกลาวครบ
ตามจํานวน โดยมีผูลงทุนรวมทั้งสิ้น 29 ราย ซึ่งลวนเปนพันธมิตรของผูถือหุนใหญของบริษัท และไมมีสวนเกี่ยวของในการ
บริหารและจัดการใดๆ ในบริษัท อยางไรก็ดี จากการที่บริษัทเสนอขายหุนในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเปน
ราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่
บุคคลที่จองซื้อหุนดังกลาวนําหุนที่ถืออยูออกขาย โดยจะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ประมาณรอยละ 29.89
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ที่ราคา 3.00 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบ
ดังกลาวลดลงในระดับหนึ่ง เนื่องจากตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดหามผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ถือ
หุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 65 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชน ขายหุนสัดสวนดังกลาวเปนเวลา 18
เดือนนับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดรอง ดังนั้น ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว
อาจไมสามารถนําหุนทั้งหมดหรือบางสวนของตนมาขายในตลาดรองในชวงเวลาหามขายหุนดังกลาว
1.8

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 แจงวา หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวน
ตามข อ บั งคั บ ของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยเรื่อ ง การรับ หุนสามั ญ หรือ หุ นบุริม สิ ท ธิเปน หลักทรั พยจ ดทะเบีย น ยกเว น
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงตั้งนายทะเบียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดกําหนด
เงื่อนไขในการรับหลักทรัพยของบริษัท โดยขอใหบริษัทดําเนินการ ดังนี้
1) เสนอขายหุนตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 8 เมษายน 2551) และตองกระจายการถือหุนรายยอย
ใหครบถวนตามขอกําหนด (จํานวนไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว)
2) หามบุคคลตามขอ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการหามผูบริหารหรือผูถือหุนหรือผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด นําหุนและหลักทรัพยจํานวนรวมกันรอยละ 65 ของทุนชําระแลวหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชน ออกขายภายใน 1 ป 6 เดือน นับจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
โดยเมื่อครบกําหนด 6 เดือนแรก และทุกๆ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยไดรอยละ 25 ของหุนหรือ
หลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
3) แตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทใหแลวเสร็จ
กอนการเสนอขายหุนตอประชาชน
ทั้งนี้ บริษัทไดนําสงรายละเอียดการหามผูบริหารหรือผูถือหุนหรือผูที่เกี่ยวของขายหุนภายในระยะเวลาที่กําหนดใหแก
ตลาดหลักทรัพยฯ และไดมอบหมายให TSD เปนนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทแลว ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่
คาดการณไว หากบริษัทไมสามารถกระจายหุนตอประชาชนเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ
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