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6. โครงการในอนาคต
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มขอบเขตการใหบริการ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินงานภายใตนโยบายการ
บริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวแบบครบวงจร (One Stop Service) ดังนี้
1)

ธุรกิจการปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน

บริษัทมีแผนที่ จะประกอบธุร กิจ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ไมใชแ ลวเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
สังเคราะห (Synthetic Fuel) หรือเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาซีเมนต และเตาเผาอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งจะเปนการสราง
รายไดใหแกบริษัท เนื่องจากที่ผานมา กลุมบริษัทตองวาจางโรงปูนซีเมนตใหเปนผูกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีเผาในเตาเผา
ปูนซีเมนต แตหากบริษัทสามารถปรับปรุงคุณภาพของสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาวใหเปนเชื้อเพลิงสังเคราะหได จะทําใหบริษัท
สามารถจําหนายสิ่งปฏิกูลฯ ที่มีการปรับปรุงคุณภาพแลวใหแกโรงปูนซีเมนต เพื่อใชทดแทนน้ํามันเตาซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่มี
ราคาสูงได ทั้งนี้ การปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็ง ซึ่งเรียกวา
Solid Blending และ สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของเหลว ซึ่งเรียกวา Liquid Blending โดยขั้นตอนและวิธีการจัดหาสิ่งปฏิกูลฯ ทั้ง 2
ประเภท เริ่มเชนเดียวกับการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการฝงกลบ เพียงแตสิ่งปฏิกูลฯ ที่นํามาปรับคุณภาพไดจะตอง
ถูกทดสอบองคประกอบ (Parameter) ดานคาพลังงานเพิ่มเติม เชน จุดวาบไฟ คาความรอน คาความเปนกรด-ดาง คาความหนืด
อัตราสวนผสมของน้ําในสิ่งปฏิกูลฯ เปนตน
การทดสอบองคประกอบดังกลาวจะทําใหสามารถกําหนดสูตรเคมีผสมของสิ่งปฏิกูลฯ แตละประเภท โดยสิ่งปฏิกูลฯ
ที่เปนของแข็งที่มีโลหะผสมอยูจะถูกทําการคัดแยก กอนลําเลียงเขาสูกระบวนการบดยอยโดยเครื่องมือบดยอย และจะถูกแยก
โลหะอีกครั้งกอนนําไปสูกระบวนการผสมที่มีสูตรเคมีในการประสานของแข็งตามที่ไดกําหนดไวแลว สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่
เปนของเหลว ไดแก น้ํามันเครื่องใชแลว แว็กซ จาระบี กากตะกอนปนเปอนน้ํามัน ตัวทําละลาย เปนตน การวิเคราะห
องคประกอบของเหลวแต ละชนิ ด จะมีการกํ าหนดมาตรฐานแตกต างกันออกไป โดยขั้น ตอนในการปรั บ ปรุงคุ ณภาพฯ
ของเหลวมีลักษณะคลายกับของแข็ง คือจะตองมีการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อคัดแยกองคประกอบของของเหลวแตละประเภทที่
มีคุณสมบัติใกลเคียงกันบรรจุลงในแท็งก ซึ่งในแตละแท็งกจะมีการแยกของเหลวแตละประเภทวามีคาพลังงานหรือไม
ตอจากนั้นของเหลวแตละแท็งกจะถูกสงผานทอไปยังถังกวนผสม ซึ่งมีการกําหนดสูตรเคมีและระยะเวลาในการกวนผสม
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพไวเปนที่เรียบรอยแลว กอนจะนําไปเก็บยังที่เก็บเชื้อเพลิงสังเคราะหที่ไดคุณภาพเพื่อรอการสง
จําหนายตอไป สวนตะกอนที่เกิดจากการรวบรวม หรือกวนผสมจะถูกนําไปเขาสูกระบวนการปรับคุณภาพฯ ของแข็งตอไป
ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการวาจางบริษัทรับเหมากอสรางจากภายนอก ซึ่งไมมีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับบริษัท เพื่อ
กอ สรา งและทดสอบระบบปรั บ คุ ณภาพสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน ของเหลว และที่ เปน ของแข็ง โดยมีมูลคากอ สรางรวมทั้งสิ้ น
ประมาณ 47 ลานบาท และ 25 ลานบาท ตามลําดับ โดยปจจุบันไดดําเนินการกอสรางและทดสอบระบบปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ
ที่เปนของเหลวแลวเสร็จแลวและไดเริ่มดําเนินการใหบริการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกันยายน 2550 และสําหรับระบบปรับ
คุณภาพสิ่ งปฏิ กูลฯ ที่เปนของแข็ง บริษัทคาดวาจะกอสรางและทดสอบระบบแลว เสร็จ พรอมใหบริการเชิงพาณิชยได
ประมาณตนป 2551
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2)

ธุรกิจการรับสัมปทานเปนผูบริหารจัดการในโครงการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรมของกรมโรงงานฯ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดตั้งโครงการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)
(“ศูนยบริหารจัดการฯ”) ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1/1C อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ประมาณ 18 ไร
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2541 โดยไดมีการกอสรางขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2544 และกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 มีมูลคาโครงการประมาณ 1,486 ลานบาท เพื่อใชเปนโครงการนํารองในการแกไขปญหาของเสีย
อุตสาหกรรมหรือกําจัดวัสดุเหลือใชทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของเสียอันตรายที่เปนพิษตอสภาพแวดลอมที่ยังขาดการ
จัดการอยางถูกตองเหมาะสม เนื่องจาก ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดของเสียอันตรายในประเทศไทยประมาณ
20,000 กวาโรงงาน โดยสวนใหญอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมปละ
ประมาณ 1.3 ลานตัน และที่จะตองทําลายโดยวิธีการเผาดวยเตาเผาอุณหภูมิสูงปละประมาณ 74,000 ตัน
เตาเผาขยะอุตสาหกรรมจะดําเนินการเผาวัสดุเหลือใชดังกลาวที่อุณหภูมิสูงไมนอยกวา 1,100 องศาเซลเซียส ดวย
เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ซึ่งมีอุปกรณฟอกอากาศที่ทันสมัย และควบคุมการทํางานทั้งหมดโดยระบบ PLC
(Programmable Logic Controller) และระบบบําบัดกากเถาลอยเถาหนัก โดยการปรับเสถียรทําใหเปนกอนแข็งแลวนําไปฝง
กลบยังหลุมฝงกลบตอไป โดยโครงการประกอบดวยระบบหลักๆ ไดแก ระบบจัดเก็บของเสีย (Waste Storage), ระบบขนยาย
ของเสีย (Waste Handling), ระบบปอนของเสีย (Feeding System), ระบบเตาเผาสวนที่ 1 (Rotary Kiln), ระบบเตาเผาสวนที่ 2
(Secondary Combustion System), ระบบสายพานลําเลียงเถาหนัก (Bottom Ash Conveyor), หอลดอุณหภูมิอากาศ (Partial
Quench Tower), ระบบฟอกอากาศเสีย (Fuel Gas Cleaning), ระบบตรวจวัดตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring),
ระบบปรับเสถียรและทําใหเปนกอนแข็ง (Ash Stabilization and Solidification) โดยศูนยบริหารจัดการฯ ดังกลาวสามารถ
ใหบริการเผากําจัดของเสียอันตราย ทั้งที่อยูในรูปของแข็ง กากตะกอน (Sludge) ของเหลว ตัวทําละลาย น้ํามัน กาซ และมูล
ฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขไดถึง 48 ตันตอวัน หรือ 15,000 ตันตอป ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการบริหาร
และประกอบการของศูนยบริหารจัดการฯ เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความประสงค
ใหเอกชนเขาดําเนินการบริหารและประกอบการในโครงการดังกลาว โดยไดปฏิบัติตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เนื่องจากเปนโครงการที่มีมูลคาเกินกวา 1,000 ลานบาท
และไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ทั้งนี้ เอกชนผูประสงคจะดําเนินการบริหารและประกอบการ
จะตองรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินการในศูนยบริหารจัดการฯ เองทั้งหมด เปนระยะเวลา 20 ป และตอขยายไดอีก 10
ป โดยจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของภายใตการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตองจาย
คาตอบแทนใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการออกประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนเอกชนเขายื่นขอเสนอการเขาดําเนินการบริหารและประกอบการในศูนยบริหารจัดการฯ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด และจะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวยวิธีประมูล โดยไดกําหนดใหผูสนใจสงขอเสนอ
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
บริษัทมีความสนใจเขารวมดําเนินการบริหารและประกอบการโครงการดังกลาว เนื่องจากเปนโครงการที่จะมีสวนใน
การช วยเหลือ ทางดานการจั ดการของเสี ย อุ ต สาหกรรมของประเทศ และเปน การดํา เนิน การอัน เกี่ย วเนื่อ งกับ ธุร กิจ การ
ใหบริการของบริษัทในปจจุบัน ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถเกื้อหนุนตอการดําเนินธุรกิจของ
กลุมบริษัท รวมทั้งสามารถไดรับผลตอบแทนจากการเขารวมบริหารและดําเนินการในโครงการได ซึ่งในเบื้องตนบริษัทได
รวมกับผูรวมคาอีก 3 ราย คือ บริษัท ยามาเซ็น โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ไซตามา ยามาเซ็น จํากัด ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนของ
บริษัท และเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการของเสียในประเทศญี่ปุน และ บริษัท ซียูบี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใน
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ประเทศไทย โดยเขารวมยื่นขอเสนอเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2550 บริษัทไดรับแจงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา ขอเสนอของกลุมกิจการรวมคาของบริษัทไดรับคัดเลือก
คะแนนเปนลําดับที่ 1 และไดเขาเจรจาตอรองและยืนยันขอเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการศูนยบริหารจัดการฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยในขั้นตอนตอไป จะตองนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจึงจะไดมีการทําสัญญากันตอไป ซึ่งคาดวาจะสามารถไดขอสรุปภายในปลายป 2550 ทั้งนี้ หาก
กลุมกิจการรวมคาของบริษัทสามารถเจรจาเปนผลสําเร็จ บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนกิจการรวมคาเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวไมต่ํากวา 100 ลานบาท และมีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาการใหใชสิทธิดําเนินการบริหารและประกอบการ คือ 20 ป และตอขยายไดอีก 10 ป โดยบริษัทจะกําหนดสัดสวนการ
ลงทุน และแหลงเงินทุนที่ใช รวมกับผูรวมคาอื่นๆ ใหมีความเหมาะสมและเปนไปดวยความยุติธรรม
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