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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
บริษัทและบริษัทยอย มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดังนี้
มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)
31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550
ที่ดิน และสวนปรับปรุง
• อ.แกงคอย จ.สระบุรี 271-1-6 ไร
(เปนทีต่ ั้งศูนยบริหารและจัดการฯ)
• อ.ตาพระยา จ.สระแกว 26-2-0 ไร
(ปจจุบัน ยังไมไดใชประโยชน) 1/

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเปนเจาของ

ติดภาระจํานอง2/

14.89

14.89

0.26

0.26

ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่
เปนอันตราย

17.07

16.39

บริษัทเปนเจาของ

หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ

97.86

94.36

บริษัทเปนเจาของ

241.89

246.03

บริษัทเปนเจาของ

ไมมี

38.87
0.16

35.81
0.48

บริษัทเปนเจาของ
บริษัทยอยเปนเจาของ

ไมมี
ไมมี

เครื่องใชสํานักงาน

3.17
0.63

3.81
0.99

บริษัทเปนเจาของ
บริษัทยอยเปนเจาของ

ไมมี
ไมมี

ยานพาหนะ

5.55
9.06

7.43
15.28

บริษัทเปนเจาของ
บริษัทยอยเปนเจาของ

ติดภาระตามสัญญาเชาซื้อ3/

6.76

49.28

บริษัทเปนเจาของ

ไมมี

436.18

485.01

อาคารสํานักงาน
(ที่ศนู ยบริหารและจัดการฯ”)
เครื่องจักรและอุปกรณ

งานระหวางกอสราง
รวม

ติดภาระตามสัญญาเชาซื้อ3/

1/

เดิมบริษัทมีนโยบายที่จะใชที่ดินดังกลาวในการขยายการประกอบธุรกิจอีกแหงหนึ่ง แตตอมาไดยกเลิกแผนการดังกลาว เนื่องจากพิจารณาแลวเห็น
วายังไมใชระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหในปจจุบันยังไมไดใชประโยชนใดๆ จากที่ดินดังกลาว

2/

ที่ดินสวนหนึ่งถูกใชค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวธนาคารพาณิชย ซึ่งมียอดคงคาง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550 จํานวน 119.87 ลานบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2549 บริษัทซื้อที่ดินโดยการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 1.5 ลานบาท โดยมีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินมีกําหนด 30
ป ตอมา เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2550 บริษัทไดจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินและไดจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินมีกําหนด 30 ป และจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน เมื่อพนกําหนดการหามโอนที่ดินดังกลาวในป 2553 โดยบริษัทไดบันทึกที่ดินดังกลาวเปนสินทรัพยในงบการเงินตั้งแตป 2549

3/

ยานพาหนะสวนหนึ่งถูกใชเปนหลักประกันกูยืมตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งมียอดคงคาง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550 จํานวน 4.72 ลานบาท
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5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ
5.2.1 สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน
สรุปสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน ซึ่งบริษัทเชาเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยมีสรุปรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
คูสัญญา
:
นายสมชาย ธนบัตรชัย (ในฐานะ “ผูใหเชา”) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
:
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูเชา”)
สถานที่เชา
:
อาคารเลขที่ 2674/1 ซอยไดรฟอิน 2 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 838 ตารางเมตร
ระยะเวลา
:
3 ป ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2548 ถึง 30 เมษายน 2551
อัตราคาเชา
:
46,000 บาทตอเดือน สําหรับพื้นที่เชาทั้งอาคาร (ไมรวมคาใชจายสาธารณูปโภค ซึ่ง
บริษัทมีหนาที่จายตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
เงื่อนไขการตอสัญญา :
ไมไดระบุไวในสัญญา
5.2.2 สัญญากิจการรวมคา
คูสัญญา
:

ลักษณะความสัมพันธ :

วันที่ทําสัญญา
:
สาระสําคัญของสัญญา :

การสิ้นสุดของสัญญา :

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยามาเซ็น โฮลดิ้งส จํากัด
บริษัท ไซตามา ยามาเซ็น จํากัด และ
บริษัท ซียูบี จํากัด
(คูสัญญาทั้งหมด รวมเรียกวา “กลุมผูรวมคา บี วาย เอส ซี”)
บริษัท ยามาเซ็น โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ไซตามา ยามาเซ็น จํากัด ซึ่งเปนกลุม
บริษัทในเครือเดียวกัน ตั้งอยูที่ประเทศญี่ปุน ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 2.25 ของ
ทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
30 เมษายน 2550
กลุมผูรวมคา บี วาย เอส ซี ตกลงที่จะยื่นขอเสนอเขาประกวดราคาตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการใหเอกชนเขารวมการบริหารและจัดการศูนยบริหารจัดการวัสดุ
เหลื อ ใช อุ ต สาหกรรม (เตาเผาขยะอุ ต สาหกรรม) บางปู จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
(“โครงการฯ”) และจะดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมตามกฎหมายไทยโดย
มีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 100 ลานบาทใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากไดรับ
หนังสือแจงการไดรับคัดเลือก โดยบริษัทจะเปนแกนนําของกลุมผูรวมคา บี วาย เอส ซี
และนายสุวัฒน เหลืองวิริยะ ไดรับมอบอํานาจเปนผูกระทําการแทนกลุมผูรวมคา บี
วาย เอส ซี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ในสวนที่ 2 ขอ 6 โครงการ
อนาคต)
สัญญาฉบับนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง คือ
ก) กรณีไดรับหนังสือแจงการไดรับคัดเลือกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุมผู
รวมคา บี วาย เอส ซี ไดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมแลว หรือ
ข) กรณีสิ้นสุดโดยการตกลงรวมกันของผูรวมคาทุกรายหลังจากไดรับการแจงวา
ไมไดรับคัดเลือกในการเขาประมูล
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5.2.3 สัญญากับลูกคา
บริษัทมีนโยบายที่จะทําสัญญาใหบริการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ กับลูกคา ซึ่งโดยปกติ สัญญาจะมีกําหนดระยะเวลา 1
ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถตออายุสัญญาไดคราวละ 12 เดือน ทั้งนี้ ลูกคาตกลงที่จะสงสิ่งปฏิกูลฯ ใหแก
บริษัทตามประเภทและชนิดที่ระบุไวในใบเสนอราคา และจะแยกสิ่งปฏิกูลฯ แตละประเภทมิใหปะปนหรือผสมเขา
ดวยกัน มิฉะนั้น ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบและชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากเหตุดังกลาว ในขณะที่บริษัท
ตกลงที่จะจัดหายานพาหนะในการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการของลูกคามายังศูนยบริหารและจัดการฯ ของ
บริษัท รวมทั้งจะปฏิบัติตามสัญญาใหบริการดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักการและสอดคลองกับกฎหมาย
ตลอดจนขอบังคับและกฎระเบียบของหนวยงานราชการ
5.2.4 สัญญากับผูประกอบการใหบริการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ
บริษัทและ BWT ซึ่งเปนบริษัทยอย มีการทําสัญญาจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯ กับผูประกอบการขนสงภายนอกทุกราย โดยมี
กําหนดระยะเวลาของสัญญาเปนเวลา 1 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ผูประกอบการขนสงภายนอกตกลงรับจาง
ขนยายสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการที่บริษัทหรือ BWT กําหนด มายังศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบของหนวยงานราชการทั้งที่มีอยูแลวและหรือที่จะมีขึ้นตอไปทุกประการ
รวมทั้งจะใชความระมัดระวังปองกันไมใหเกิดความเสียหายจากการรับจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาว และหากเกิดความ
เสียหายขึ้น ผูประกอบการขนสงภายนอกยินยอมที่จะรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายดังกลาวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว
5.3 นโยบายการลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอย
บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัท หรือ เปนธุรกิจที่อยูใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนเพื่อประโยชน
ตอผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทเขา
ไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน และหากเปนบริษัทรวม บริษัทจะไมเขาไปควบคุมดูแลมากนัก เพียงแตจะสงผูที่ไดรับ
มอบหมายของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้จํานวนผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทที่เขาไปเปนกรรมการจะ
ขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท
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