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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 110 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 202 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
404 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 160 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 320 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท บริษัทมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 792 หมู 2 ซอย 1 ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประวัติความเปนมาของบริษัท เริ่มมาจากกิจการรวมคา บีวายเอสซี ซึ่งประกอบดวย บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด
(มหาชน) บริษัท ยามาเซ็นโฮลดิ้งส จํากัด บริษัท ไซตามะยามาเซ็น จํากัด และบริษัท ซียูบี จํากัด (ตอมากลุมกิจการรวมคา ได
เปลี่ ย นชื่ อ เป น บริ ษั ท อั ค คี ป ราการ จํ า กั ด ) เพื่ อ ยื่ น ข อ เสนอเข า ประกวดราคาสํ า หรั บ โครงการนํ า ร อ งในการกํ า จั ด
กากอุตสาหกรรมอันตรายใหเปนไปอยางถูกวิธี ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ตามประกาศเชิญชวนเอกชนเขาดําเนินการบริหาร
และประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยฯ)
ของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ศู น ย ฯ แห งนี้ จั ด สร า งโดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม มู ล ค า
โครงการฯ รวมที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1,408 ลานบาท ซึ่งการบริหารและประกอบการศูนยฯ อยูภายใตสัญญาสัมปทานซึ่งมี
ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปแ ละมีสิ ทธิข อให ตออายุสัญญาไดอีก 10 ป โดยกลุมกิจ การรวมคา บี วายเอสซี เปนผู ไดรั บการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเ อกชนเขารวมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2535 ใหเ ปนผูได รับสิทธิ บริหารและประกอบการศูนย ฯ
ดังกลาว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหบริษัท อัคคีปราการ จํากัด เปนผูไดรับสิทธิบริหารและประกอบการศูนยฯ
แหงนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะ “ผูใหใชสิท ธิ” และบริษัทในฐานะ “ผูได รับสิทธิ” ไดรว มลงนามสัญญาฯ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 และเริ่มใหบริการในเชิงพาณิชยไดในเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา
เนื่องจากการกําจัดกากอุตสาหกรรมโดยวิธีการเผาทําลายเปนวิธีการกําจัดในรูปแบบใหม ดังนั้น การเผยแพรขอมูล
เพื่อใหความรูความเขาใจตามประกาศกระทรวงอุตสาหรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฎิกุลฯ รวมทั้งขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
โดยการเผาทํ าลายจึ งต อ งใชร ะยะเวลา ซึ่ งบริ ษั ท ฯ ได ดํ าเนิ น การเผยแพร ค วามรู ตลอดจนขั้ น ตอนการปฎิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง
เมื่อจะนํากากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานเพื่อไปกําจัดโดยเตาเผาขยะอุตสาหกรรม (ศูนยฯ) แหงนี้รวมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) และรวมกับการนิคมอุตสาหกรรม
ตลอดจนกรุงเทพมหานคร (หนวยงานที่รับผิดชอบขยะพิษและขยะติดเชื้อ) จนเปนผลใหผูประกอบการโรงงาน ตลอดจน
หนวยงานรัฐ และสถานพยาบาลตางๆ เขาใจในกระบวนการ และใชบริการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยเตาเผาอุณหภูมิสูง
แหงนี้และขยายปริมาณผูสนใจใชบริการเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตอมาในการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554 ที่ประชุม
ไดมีมติพิเศษพิจารณาแปรสภาพจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด และจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดทํา การกอสรา งศูนยบริหารจัดการวัส ดุเหลือใชอุ ตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัด สมุ ทรปราการ (“ศู นย” ) เพื่อใชเ ปนโครงการนํ าร องในการกําจั ดวั สดุเ หลื อใช
ทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของเสียอันตรายที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมที่ยังขาดการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม โดยการเผาที่
อุณหภูมิสูง ภายในศูนยฯประกอบดวยเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนเตาเผาแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่
สามารถเผาขยะอุตสาหกรรมอันตรายทั้งที่อยูในรูปของกาซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และ ขยะติดเชื้อ ดวยอุณหภูมิสูง
ไมนอยกวา 1,100 องศาเซลเซียส และสามารถใหบริการกําจัดขยะอุตสาหกรรมอันตรายไดไมนอยกวา 48 ตันตอวัน หรือไม
นอยกวา 15,000 ตันตอป ลักษณะของเตาเผาเปนเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) มีระบบบําบัด และฟอกอากาศที่ทันสมัยและ
สมบูรณแบบ คุณสมบัติของอากาศกอนปลอยออกสูภายนอกมีลักษณะเปนไอน้ําที่อุณหภูมิ 85 C ซึ่งเตาเผาแบบหมุนอุณหภูมิ
สูงแหงนีน้ ี้มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกที่ปรับอัตราการหมุนรอบใหสัมพันธกับประสิทธิภาพในการผสมขยะอุตสาหกรรม
สามารถควบคุมระยะเวลาการเผาและปริมาณของเสียที่เหมาะสมได เตาเผาแหงนี้กอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2547
และไดดําเนินการทดลองเดินระบบประมาณ 7,200 ชั่วโมง หรือเผาของเสีย (กากอุตสาหกรรมจากโรงงาน) มาแลวประมาณ
10,000 ตัน กอนที่จะประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขาดําเนินการบริหารและประกอบการฯ โดยเอกชนผูประสงคจะดําเนินการ
ตองรับผิดชอบในการบริหารและประกอบการเองทั้งหมด และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของภายใตการ
ควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตองจายคาตอบแทนใหกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
บริษั ทเปนผู ได รับสิ ทธิ เข าบริ หารและประกอบการศูน ยฯ จากกรมโรงงานอุต สาหกรรม เปนเวลา 20 ปนั บแต
วัน ลงนามในสัญญาและมี สิ ทธิ ข อให ต อ อายุ สั ญญาได อี ก 10 ป โดยบริ ษั ทเป น ผู เรี ย กเก็ บ ค า บริ ก ารจากผู ใช บ ริ การและ
มอบผลประโยชนตอบแทนใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (“กรมโรงงานฯ”) ดังนี้
1) ผลประโยชนตอบแทนดานการเงินปกติ เปนจํานวนเงินตามที่บริษัทเสนอแกกรมโรงงานฯ ตามที่กําหนดไว
ตามสัญญาฯ
2) ผลประโยชนตอบแทนดานการเงิน (เพิ่มเติม) ตามสัญญา โดยอัตราดังกลาวจะคํานวณจากรายไดของคาบริการ
กําจัดของเสียตามเกณฑการออกแบบที่กรมโรงงานฯ กําหนด ไดแก คาบริการเผาทําลายของเสีย และคาบริการ
ในกรณีที่มีการลงทุนเพิ่มเติม เปนตน
3) ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติม (พิเศษ) โดยผูไดสิทธิจะชําระตามประเภทและอัตราที่กําหนดไวตามสัญญา โดย
คํานวณจากรายไดตามประเภทในแตละปดังตอไปนี้
- รายไดปริมาณของเสียที่รับเขามากําจัดเกินจากปริมาณสวนที่เกิน 1,440 ตันตอเดือน
- รายไดจากการทํา Waste Blending
- รายไดคาบริการขนสงของเสีย
- รายไดจากการบริการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการวิเคราะห
ทั้งนี้ เมื่อคิดคํานวณรวมผลประโยชนตอบแทนทั้งหมดตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3) แลว ในแตละปกรมโรงงานฯ
จะตองไดรับผลประโยชนตอบแทนอัตรารอยละ 10 ของรายไดทั้งหมดที่บริษัทไดรับในแตละปนั้น และหากผลประโยชน
ตอบแทนที่กรมโรงงานฯไดรับไมถึงรอยละ 10 ในปใด บริษัทจะจายชดเชยใหครบจํานวนรอยละ 10 ของรายไดในปนั้น
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3.2.1 กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
• พัฒนาระบบการลดปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงและวัตถุดิบเพื่อลดตนทุนกระบวนการจัดการโดยรวม
• พัฒนาระบบสารสนเทศที่ สามารถเชื่ อมโยงรายงานขอมูลตา งๆ ตามที่กํ าหนดไวตามกฎหมายของผูใชบริการ
ผูขนสง และผูรับกําจัดกากอุตสาหกรรม
• ติดตั้ งเครื่อ งจั กรและอุปกรณ ที่ร องรั บการใหบ ริการที่ ปลอดภั ยต อคุณ ภาพสิ่งแวดล อม และสามารถยกระดั บ
มาตรฐานการปองกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง
• สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อเขาถึงความตองการ และสามารถตอบสนองความตองการทางการตลาดให
มากขึ้น ในดานการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ฉับไว เปนมิตร และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
• ใชระบบบริการขอมูลลูกคาเพื่อรักษาลูกคาหลัก สนับสนุนกิจกรรมขยายฐานลูกคาใหม
• จัดเตรียมทีมฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งตอบุคคลภายนอก และภายในโรงงาน
• จัดระบบการบริหารงานลูกคาที่ครอบคลุมการใหบริการ เชน ระบบการขนสง ระบบการประสานงานหนวยงาน
ภาครัฐ ระบบการสงเสริมกิจกรรมภายในโรงงาน เปนตน เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานที่สราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
• สนับสนุนและเสริมสรางองคค วามรูดานการจัดการกากอุต สาหกรรมอยางถูกวิ ธี โดยจัด การบรรยายร วมกั บ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อสรางจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี
• พัฒนาและปรับปรุงระบบมาตรฐานตามหลักสากลอยางตอเนื่อง
• พัฒนาระบบการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน ใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติแทนการใชสารเคมีในระบบ
การกําจัด ลดการปลอยมลพิษโดยการใชเทคโนโลยีขั้นสูง ประหยัดพลังงานโดยการใชกากอุตสาหกรรมทดแทน
วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง เปนตน
นโยบายดานราคา
เนื่องจากการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ เปนกลุมการใหบริการเฉพาะ ดังนั้นนอกจากการคิดคาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ
แลว ยังมีการคิดคาบริการใหครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุกขั้นตอน นับตั้งแตการเคลื่อนยายของเสียหรือสิ่งปฏิกูลฯออก
จากโรงงานจนกระทั่งเดินทางสูสถานที่รับกําจัดอยางถูกตอง ดังนั้น นโยบายดานราคาจําเปนตองประกอบดวยหลายสวนที่
เกี่ยวของ อันไดแก
• การคิดคาบริการในการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของเสีย
การคิดคาบริการในการวิเคราะหจะแปรผันไปตามความยากงายและคาใชจายในการวิเคราะห เชน คาเสื่อมราคาอุปกรณ
คาวัสดุสิ้นเปลือง คาสารเคมี คากาซ คาแรงงาน ตลอดจนคาบํารุงรักษา เปนตน
• การคิดอัตราคาบริการกําจัด
สําหรับนโยบายการกําหนดอัตราคาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ นั้นบริษัทไดกําหนดจากชนิดคุณลักษณะและองคประกอบ
ของสิ่งปฏิกูลฯแตละชนิด โดยกรมโรงงานไดกําหนดเกณฑของเสียสําหรับคิดคาบริการในอัตรามาตรฐานไวดังนี้
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1)
2)
3)
4)

ลักษณะของเสีย: Solid, Organic Sludge & Liquid
มีคาความรอน (Calorific Value) อยูระหวาง 5,000-6,000 k-cal/kg
ความชื้นอยูระหวางรอยละ 12-16
องคประกอบของเสียเปนน้ําหนักแหงจะตองมี
กํามะถัน < รอยละ 2, คลอรีน < รอยละ 5,ไนโตรเจน< รอยละ 4, ปรอท < รอยละ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม(mg/kg waste)
5) ลักษณะทางกายภาพ
- ประเภทของแข็งในสภาวะเครื่องปกติและเดินระบบสูงสุดแบบชั่วคราวอยูระหวางรอยละ 20-40
- กากตะกอนอินทรีย ในสภาวะเครื่องปกติและเดินระบบสูงสุดแบบชั่วคราวอยูระหวางรอยละ 60-90
- ประเภทของเหลวในสภาวะเครื่องปกติและเดินระบบสูงสุดแบบชั่วคราวอยูระหวางรอยละ 20-40

นอกจากการคิดอัตราคาบริการกําจัดสําหรับการเผาทําลายสิ่งปฏิกูลฯโดยตรงแลว บริษัทสามารถนําสิ่งปฏิกูล ฯ
บางชนิดมาใชประโยชนในรูปแบบของพลังงานทดแทนได แตตองนํามาผานกระบวนการผสม (Blending) เพื่อใหไดคุณภาพ
เหมาะแกการนําไปใชประโยชน ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดการคิดอัตราคาบริการแยกออกจากการคิดอัตราคาบริการกําจัด
ตามเกณฑการออกแบบโดยจะมีการปรับปรุงอัตราคาบริการใหเปนไปตามกลไกของตลาด
• การคิดราคาคาการผสมกากเชื้อเพลิง (waste blending)
ของเสียอันตรายที่ไมเปนไปตามเกณฑออกแบบ เชน มีคาความรอน (Calorific value) ต่ํากวา 5,260 K-cal/kg-waste
หรือมีองคประกอบของของเสียคิดเป นน้ําหนักแหงจําพวกกํามะถันเกินกว ารอยละ 2 คลอรีนเกินกวารอยละ 5 ไนโตรเจน
เกินกวารอยละ 4 หรือมีปรอทเกินกวา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปนของเสียที่จําเปนตองนําไปเพิ่มคาความรอนหรือลดปริมาณ
องคประกอบที่เกินเกณฑตามที่ออกแบบโดยนําไปผสมกับของเสียอื่นที่มีคุณสมบัติไปเพิ่มหรือลดองคประกอบตางๆ เพื่อใหได
เกณฑตามที่ออกแบบไวและจะมีการปรับราคาคาบริการใหเปนไปตามกลไกตลาด
• การคิดคาอัตราคาบริการขนสง
ในการขนสงของเสียนั้นจําเปนที่จะตองใชรถขนสงเฉพาะ ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดเตรียมรถขนสงที่เหมาะสมกับการ
บรรทุกของเสียที่เปนของแข็ง กากตะกอนอินทรีย หรือของเหลว ฯลฯ โดยรถขนสงดังกลาวจะตองมีคุณลักษณะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการวั ต ถุอั น ตราย เรื่ องการขนส งของเสี ย อัน ตรายทางบก พ.ศ.2546 โดยบริ ษั ทจะเลือ กใช ร ถบรรทุ ก
(พิเศษเฉพาะ) ที่สามารถเคลื่อนยายภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (Roll-off Box) ภาชนะรูปทรงสามเหลี่ยมคางหมู (Lugger
Box) นอกจากนี้ยังจัดใหมีรถสิบลอ (Truck) รถแทงค (Tanker) ตลอดจนรถชนิดพิเศษที่ใชบรรทุกขยะติดเชื้อ โดยหลักการคิดอัตรา
คาบริ การจะคํานวณจากประเภทของรถขนส ง และระยะทางการขนสงเป นหลั ก ทั้ งนี้ โรงงานผูใช บริ การจะเป นผู รั บผิ ดชอบ
คาใชจายดังกลาว
ชองทางการจําหนาย
บริษัททําการตลาดโดยตรงผานทางพนักงานขายของบริษัท โดยมีการแบงพนักงานขายออกเปนแตละทีมเพื่อดูแลใน
พื้นที่ตางๆแยกตามภูมิภาค พนักงานขายจะไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจในลักษณะและขั้นตอนการใหบริการเปน
อย า งดี สามารถให คํ า ปรึ ก ษาที่ ส อดคล อ งและเป น ไปตามเงื่ อ นไขทางกฎหมาย ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการให แ ก โ รงงาน
อุตสาหกรรมได ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานขายโดยการจายคาคอมมิชชั่นใหแกพนักงานขายที่
สามารถทํายอดรายไดไดตามเกณฑที่กําหนด โดยมีการกําหนดอัตราที่เปนไปตามระเบียบของบริษัท และมีการอนุมัติจากผูมี
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อํานาจอนุมัติในเรื่อ งดั งกล าว ทั้งนี้ นอกจากการทํา การตลาดผ านพนัก งานขายแล ว ด วยผลงานและความสัมพัน ธอัน ดีกั บ
หนวยงานราชการตา งๆ เชน กรมโรงงานอุต สาหกรรม อุต สาหกรรมจั งหวั ด การนิค มอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม
ศุ ล กากร สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด โรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร สํ า นั ก รั ก ษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ทําใหชื่อเสียงของบริษัท เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในภาคราชการ ซึ่งจะชวยในการประชาสัมพันธ และ
สนับสนุนการใชบริการของบริษัทอีกชองทางหนึ่งดวย
3.2.3 กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทไดมีการจัดกลุมผูใชบริการเปาหมาย โดยแบงตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห พลาสติก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ํามันชักเงา เชแล็ก แล็กเกอร
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑปโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลตางๆ
กลุมของเสียที่เกิดจากภาคเกษตรกรรม
ของเสียจากกลุมโรงงานในเขตอาเซียนที่ตองสงมากําจัดเผาทําลายในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกระจายรายไดของลูกคาทั้งดานทําเลที่ตั้ง และประเภทอุตสาหกรรม เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูก คากลุมใดกลุ มหนึ่ งเปน พิเศษ โดยในอนาคต บริ ษัทมี นโยบายในการขยายฐานลู กคา ไปยั งโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมใหมากขึ้น
แผนภูมิวงกลมแสดงสัดสวนการใหบริการป 2554 โดยแยกลูกคาตามภูมิภาคตางๆ

ภาค
ตะวันออก 32%
ภาคกลาง
61%

ภาคใต
1%

ภาคตะวันตก
2%

ภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ3%
ภาคเหนือ
1%

ที่มา : บริษัท

ในป 2554 บริษัทมีลูกคาที่ใชบริการ 779 ราย โดยที่ลูกคา 10 รายแรก มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 36.80 ของ
รายไดจากการบริการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีลูกคาที่ทําสัญญาใหบริการ จํานวน 135 ราย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ17.33
ของลูกคาที่ใหบริการทั้งหมด อยางไรก็ตาม เนื่องจากเงื่อนไขในการกําจัดกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหหกรรม
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เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ระบุใหผูใชบริการ(ลูกคา) ตองดําเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กอนทําการเคลื่อนยายกากอุตสาหกรรมเพื่อไปกําจัด ซึ่งใบอนุญาตในแตละคราวมีกําหนดระยะเวลาการไดรับอนุญาต 1 ป
นอกจากนี้การขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานนั้น จะมีผูเกี่ยวของ 3 สวนประกอบดวย
ลูกคา ผู รับกําจัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึ งทําใหใ บอนุญาตใหนํากากอุตสาหกรรมไปกําจัดยังสถานที่กํ าจัดนั้น ๆ
เสมือนเปนสัญญาใหบริการดวยเช นกัน ดั งนั้น แม ลูกคาจะไมทําสั ญญากับบริษัท แต ตองดําเนินการส งสิ่งปฏิกู ลฯใหกั บ
บริษัทฯ เปนผูรับกําจัดตามใบอนุญาตที่ไดรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะสอดคลองกับใบกํากับการขนสง (Manifest)
ที่ใชสําหรับการบันทึกขอมูลการเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลฯ ออกนอกบริเวณโรงงานมายังสถานที่กําจัด ซึ่งจะระบุรายละเอียดตางๆ
อาทิ ชนิดสิ่งปฏิกูลฯ , ปริมาณ, ประเภทรถขนสง เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงิน ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลง
ผูใหบริการใหม ลูกคาจะตองขึ้นทะเบียนและทําเรื่องแจงขอเปลี่ยนรายชื่อผูใหบริการใหม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะ
เปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการรายใหมดวย อยางไรก็ตาม ดวยกลยุทธการใหบริการของ
บริษัทที่มุงเนนการสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปนหลัก บริษัทฯ จึงมั่นใจวาจะทําใหลูกคากลับมาใชบริการของบริษัทอยาง
ตอเนื่อง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการ ป 2551 มีจํานวน 13.83 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสีย
ดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 13.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 89.81 ของรายไดรวม และรายไดจากการขนสงกากของเสีย
จํานวน 0.42 ล านบาท คิ ดเปน รอยละ 2.88 ของรายไดร วม บริษั ทไดล งนามในสั ญญาให ใช สิท ธิดํา เนิ นการบริห ารและ
ประกอบการศูนยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนในการทดสอบระบบเตาเผาและการตรวจสอบ
ความพรอมของศูนย จึ งเริ่มใหบริการในเดือนสิงหาคม 2551 ทําใหมีระยะเวลาของการใหบริการเหลือเพียง 5 เดือน ซึ่ ง
สามารถใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลายจํานวน 3,239 ตัน
รายไดจ ากการใหบริ การ สํา หรับ ป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 89.74 ลา นบาท หรือ เพิ่มขึ้นร อยละ 548.88 จากปที่ผ านมา
เนื่องจากใหบริการเต็มปตามปกติ อีกทั้งเริ่มทําการตลาดในเชิงรุกโดยมีการพบปะเยี่ยมเยียนโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทําให
มีลูกคาเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวนโรงงานที่ใชบริการเพิ่มขึ้นเปน 389 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 710.42 จากปที่ผานมา สงผลใหมี
ปริมาณของเสียที่เขามาบําบัดและกําจัด เพิ่มขึ้นเปน 19,586 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 504.69 จากปที่ผานมา โดยเปนรายไดจาก
การใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 80.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 88.57 ของรายไดรวม และ
รายไดจากการขนสงกากของเสีย จํานวน 9.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.67 ของรายไดรวม ซึ่งมาจากการใหบริการบําบัด
และกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลายจํานวน 19,586 ตัน
รายไดจากการใหบริการ สําหรับป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 185.01 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 106.16 จากปที่ผานมา
เนื่องจากบริษัทดําเนินกลยุทธทางการตลาดในดานราคา โดยรายไดเฉลี่ยตอตันของเสียที่บําบัดและกําจัดลดลงจาก 4,088 บาท
ตอตันในปที่ผานมาเปน 3,500 บาทตอตัน หรือลดลงรอยละ 14.38 สงผลใหสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวน
โรงงานที่ใชบริการเพิ่มขึ้นเปน 587 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 50.90 จากปที่ผานมา สงผลใหมีปริมาณของเสียที่เขามาบําบัด
และกําจัด เพิ่มขึ้นเปน 45,486 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 132 จากปที่ผานมา โดยเปนรายไดจากการใหบริการบําบัดและกําจัด
ของเสียดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 159.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.87 ของรายไดรวม และรายไดจากการขนสงกากของ
เสีย จํานวน 25.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.78 ของรายไดรวม
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รายไดจากการใหบริการ สําหรับ ป 2554 เพิ่มขึ้นเปน 282.82 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 52.70 จากปที่ผานมา
เนื่องจากบริษัทมุงเนนการสรางความพอใจใหกับลูกคาโดยการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้บริษัทมีการ
ปรับราคาเพิ่มขึ้น ทําใหรายไดเฉลี่ยตอตันของเสียที่บําบัดและกําจัดเพิ่มขึ้นจาก 3,500 บาทตอตันในปที่ผานมาเปน 3,836 บาท
ตอตั น หรือเพิ่มขึ้นร อยละ 9.60 อีก ทั้งบริษัท ยังคงทํ าการตลาดในเชิงรุ กอย างตอเนื่อง ทํา ให มีจํา นวนโรงงานที่ใ ชบริ การ
เพิ่มขึ้นเปน 779 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 32.71 จากปที่ผานมา สงผลใหมีปริมาณของเสียที่เขามาบําบัดและกําจัด เพิ่มขึ้นเปน
61,966 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 36.23 จากปที่ผานมา โดยเปนรายไดจากการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผา
ทําลาย จํานวน 237.68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.85 ของรายไดรวม และรายไดจากการขนสงกากของเสีย จํานวน 44.75
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.79 ของรายไดรวม
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ สําหรับงวดป 2551 มีจํานวน 12.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.46 ของรายไดรวม ตนทุนที่
สําคัญประกอบดวย คาเชื้อเพลิงและพลังงาน คาวัตถุดิบ คาบรรจุภัณฑ สําหรับป 2552 ตนทุนการใหบริการ มีจํานวน 88.92
ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.35 ของรายไดรวม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการในป 2552 สวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวตามรายไดจากการใหบริการ โดยมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นคือคาเชื้อเพลิงและพลังงาน คาวัตถุดิบและคาบรรจุภัณฑ และ
เปนการเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการใหม ไดแก คาผลประโยชนตอบแทนดานการเงินปกติตัดจาย คาขนสง คาบริการ
จางฝงกลบบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) คาใชจายโรงงานตางๆ เชน คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ คาเชาเครื่องจักรและอุปกรณ คาไฟฟาโรงงาน คาเสื่อมราคาโรงงาน และคาใชจายดานบุคลากรในโรงงาน ซึ่งเดิมใน
ป 2551 บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร เนื่องจากในชวง 6 เดือนแรกภายหลังจากลงนามในสัญญาฯ ตองมีการตรวจสอบ
ความพรอมและทดสอบระบบเตาเผา และการตรวจสอบความพรอมของศูนย โดยบริษัทใหบริการบําบัดและกําจัดของเสีย
ดวยวิธีเผาทําลายตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา
สําหรับป 2553 ตนทุนการใหบริการมีจํานวน 126.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 37.93 ลานบาท ซึ่งเปน
การเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของรายไดจากการใหบริการ โดยตนทุนการใหบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ไดแก การเพิ่มขึ้นของคาขนสง
การเพิ่ มขึ้ นของคา บรรจุ ภั ณฑ เ พื่ อรองรับ ต อ ปริ มาณการเพิ่ มขึ้น ของ ของเสี ยที่ เ ผาทํ า ลาย การเพิ่มขึ้ น ของค าบํ า รุ งรั ก ษา
เครื่องจักรอุปกรณโรงงาน อยางไรก็ตามอัตราสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดรวมในป 2553 เทากับรอยละ 67.64 ลดลง
จากป 2552 ซึ่งมีอัตราสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดรวมเทากับรอยละ 98.35 เนื่องมาจากการลดลงของคาเชื้อเพลิงและ
พลังงาน จากการนํากากอุตสาหกรรมที่ผานการผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพจนมีคาพลังงานความรอนที่พอเหมาะที่จะนํามาใช
เปนเชื้อเพลิงทดแทน(Alternative Fuel Blending) แทนการใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามัน
สําหรับป 2554 ตนทุนการใหบริการมีจํานวน 168.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 41.49 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของรายไดจากการใหบริการ โดยตนทุนการใหบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ไดแก การเพิ่มขึ้นของคาขนสง การเพิ่มขึ้นของ
คาจางดําเนินการบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม อัตราสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดรวมในป 2554 เทากับ รอยละ 59.38 ลดลงจาก
ป 2553 ซึ่งมีอัตราสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดรวมเทากับรอยละ 67.64 เนื่องมาจากการประหยัดของขนาด (Economy of scale)
คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร สวนใหญเปนคาใชจายบุคลากร คาเสื่อมราคา คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุอุปกรณ คาที่ปรึกษา และคาธรรมเนียมตางๆ โดยสําหรับงวดป 2551 มีคาใชจายในการบริหาร เทากับ 51.69 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 346.41 ของรายไดรวม และป 2552 เทากับ 10.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.33 ของรายไดรวม โดยลดลงจาก
ป 2551 เนื่องมาจากการจัดประเภทรายการใหม (ตามที่กลาวไวในตนทุนการใหบริการ) และป 2553 เทากับ 13.80 ลานบาท
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คิดเปนรอยละ 7.36 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 3.56 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการจัดสัมมนาและกิจกรรม และคาใชจายในการเดินทาง และป 2554 เทากับ 17.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.29
ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 4.02 ลานบาท เนื่องจากการปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรและคาปองกันอุทุกภัย
กําไร
สําหรับงวดป 2551 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 0.93 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 6.72 และมีผลขาดทุน
สุทธิจํานวน 54.82 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิ รอยละ 367.39 เนื่องจากเปนปแรกของการกอตั้งบริษัท โดยบริษัทเริ่ม
ดําเนินการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลายตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 ประกอบกับชวง 6 เดือนแรก บริษัทมี
คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเตาเผา และคาใชจายที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมและทดสอบระบบเตาเผา
สําหรับป 2552 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 0.82 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 0.92 การลดลงของอัตรา
กําไรขั้นตนจากปที่ผานมาเนื่องจากการจัดประเภทรายการใหมในป 2551 ของคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเตาเผา และ
คาใชจายที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมและทดสอบระบบเตาเผา ซึ่งอยูในหมวดคาใชจายในการบริหาร เนื่องจากบริษัท
ยังไมไดเริ่มใหบริการ และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 20.76 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิ รอยละ 22.96
สําหรับป 2553 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 58.16 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 31.02 อัตรากําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวารายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้น และมีกําไร
สุทธิจํานวน 22.83 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 12.18 ตามการเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับป 2554 บริษัทมีกํ าไรขั้นต นจํานวน 114.19 ลานบาท คิด เปนอัตรากําไรขั้นตนรอ ยละ 40.29 ซึ่งอัตรากํา ไรขั้นต น
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากการประหยัดตนทุนตอขนาด (Economic of scale) และมีกําไรสุทธิจํานวน 50.04 ลานบาท
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 17.65 ตามการเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบริษัท ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียนไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา
สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียนไดแก เครื่องตกแตงและอุปกรณ และเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 เทากับ 66.95 ลานบาท 65.99 ลานบาท124.33 ลานบาท
และ 220.14 ลานบาท ตามลําดับ
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลงจากสินทรัพยรวมป 2551 จํานวน 0.96 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 1.44 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 20.71 ลานบาท ลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับสุทธิเพิ่มขึน้ 24.85 ลานบาท ตามรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้น
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยรวมป 2552 จํานวน 58.35 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 58.35 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิเพิ่มขึ้น 31.18 ลานบาท ตามรายไดจากการ
ใหบริการที่เพิ่มสูงขึ้น เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 22.02 ลานบาท อาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 2.22 ลานบาท
เนื่องจากการลงทุนในสวนปรับปรุงอาคารโรงงาน
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยรวมป 2553 จํานวน 95.81 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 77.06 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 39.97 ลานบาท ลูกหนี้
การคาและตั๋วเงินรับสุทธิเพิ่มขึ้น 16.29 ลานบาท ตามรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มสูงขึ้น อาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น
33.26 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
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โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 0.21 เทา เนื่องจากแหลงเงินทุนหลักมาจากทุน
ของบริษัทเอง จํานวน 110 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 2554 เทากับ 0.92 เทา 1.43 เทาและ 0.48 เทาตามลําดับ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 เนื่องจากผลขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น และ
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2553 อั ตราส วนหนี้ สิน ตอ สว นของผูถื อหุ น เพิ่ มขึ้ นจากป 2552 เนื่อ งจากเจ าหนี้ก ารคา และหนี้สิ น
หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการ ในขณะที่ขาดทุนสะสมลดลง จํานวน 16.69 ลานบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงจากป 2553 เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 50.00 ลานบาทและขาดทุนสะสมลดลง จํานวน 47.89 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 สวนของผูถือหุนของบริษัท มีจํานวน 55.18 ลานบาท 34.42 ลานบาท 51.11 ลานบาท
และ 149.00 ลานบาทตามลําดับ โดยสาเหตุที่ทําใหสวนของผูถือหุนในป 2552 ลดลง มาจากขาดทุนสะสม จํานวน 75.58 ลาน
บาท สวนของผูถือหุนในป 2553 เพิ่มขึ้น 24.84 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิของป สําหรับป 2554 สวนของผูถือหุนที่ปรั บ
เพิ่มขึ้น เปนผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและกําไรสุทธิของป
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในป 2552-2554 เทากับรอยละ (46.34) รอยละ 53.39 และรอยละ 50.01 ตามลําดับ ในป 2553
ที่อัตราสวนปรับเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากป 2553 มีกําไรสุทธิจํานวน 24.84 ลานบาท โดยเพิ่มจากปกอนจํานวน 45.60 ลานบาท
ซึ่งมีผลขาดทุนสะสม

ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้
1.ความเสี่ยงจากอัตราการปรับตัวของราคากาชธรรมชาติ
ในการเดินระบบการทํางานของเตาเผาขยะอุตสาหกรรม จําเปนที่จะตองใชกาชธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการ
เริ่มเดินเครื่อง(Start Up) และการเผาไหม โดยเฉพาะการเผาไหมเพื่อการกําจัดของเสียอันตรายและกาซเสียนั้น จะตองใช
ระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ และเพื่อที่จะทําใหคุณภาพอากาศที่ปลอยออกสูภายนอก
ไมเกินเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความผันผวนของราคากาซธรรมชาติ จึงอาจเปนความเสี่ยงที่กระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทหากราคากาซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือบริษัทไมสามารถจัดหาเชื้อเพลิง
ประเภทอื่ นเพื่อ ทดแทนในกระบวนการดั งกลา วได โดยในป 2553 และป 2554 บริ ษัทมี ตนทุน จากกาซธรรมชาติคิ ดเป น
สัดสวนประมาณรอยละ 17.80 และประมาณรอยละ 19.39 ของตนทุนจากการใหบริการ
อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกลาวโดยไดทําการศึกษา
และพัฒนาประสิทธิภาพการเผาทําลายภายใตสัดสวนการผสมกันระหวางของเสียที่มีคาพลังงานความรอน (Heating Value)
กับของเสียที่ไมมีคาพลังงานความรอน (Non Heating Value) เพื่อลดปริมาณการใชกาซธรรมชาติในการเผาทําลาย โดยการ
ผสมสูตรเฉพาะ (Recipe) ของเสียหรือสิ่งปฏิกูลบางประเภทที่องคประกอบที่มีคาพลังงานความรอน (Heating Value) เชน
กากตะกอนน้ํา มั น เศษผา ปนเป อ นน้ํา มั น น้ํ า มั นเครื่ อ งใช แ ลว เป น ต น มาผสมรวมกั บ ของเสี ยที่ ไ ม มีค า ความร อ น เช น
กากตะกอนน้ําเสีย สารเคมีเสื่อมสภาพ เปนตน นอกจากนี้ยังไดนํากากอุตสาหกรรมที่ผานการผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพจน
มีคาพลังงานความรอนที่พอเหมาะที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel Blending) มาทดแทนการใชกา ซ
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ธรรมชาติได อีกทางหนึ่ง ซึ่งคุณสมบัติ ของเชื้อ เพลิงทดแทนนั้น เปน ไปตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรมเรื่อง กํา หนด
ลั ก ษณะของน้ํ า มั น ใช แ ล ว ที่ ผ า นกระบวนการปรั บ คุ ณ ภาพ และเชื้ อ เพลิ งสั งเคราะห ที่ จ ะนํ า มาใช เ ป น เชื้ อ เพลิ งในเตา
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว ซึ่งทําใหบริษัทสามารถประหยัด
ตนทุนของกาซได
2. ความเสี่ยงกรณีเกิดวินาศภัยกับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนยฯ”)
เนื่องจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่รับเขามาบําบัดและกําจัดยังศูนยฯ จะมีลักษณะและประเภท รวมทั้งความ
เปนอันตรายที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูวาจาง อาทิ เชน กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
กลุมอุตสาหกรรมผลิต / แบงบรรจุ ยาฆาแมลง หรือกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอมและเครื่องหนังที่ตองใชกรดที่ฤทธิ์กัดกรอน
สูงในกระบวนการผลิต เปนตน ดังนั้น การรับสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาวเขามายังศูนยฯ อาจกอใหเกิดอันตรายและอุบัติภัยขึ้นได
กับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในศูนยฯหากปราศจากมาตรการดานการจัดการความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ อันจะสงผลกระทบ
ตอรายไดหากบริษัทไมสามารถเดินระบบเตาเผาได ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อลดและปองกันความเสี่ยงไวดังนี้
1. การทํ าประกันภั ยทรั พยสิ น ที่ครอบคลุมทรัพยสินต างๆ อันไดแก สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร พรอมส วนต อเติ มและ
ปรับปรุ งของอาคาร รวมอาคารซอมบํ ารุง รวมโรงยอยสลาย อาคารจอดรถ ลานจอดรถ ปอมยาม กํ าแพง ทางเดิน ถนนรั้ ว
เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใชภายในสํานักงาน รวมถึงระบบตางๆ ภายในอาคารทุกอาคาร ระบบ
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคมและโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร เตาเผาพรอมเครื่องจักรและอุปกรณครบสวนทุกชนิด เครื่องกําเนิด
ไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึง ทรัพยสินอื่นๆ ที่
เปนของบริษัท และเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ในทุนเงินประกันภัย 1,300 ลานบาท
2. การจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหถูกหลักสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชน การทําความสะอาด
สภาพแวดลอมภายในศูนยฯ จัดใหมีร ะบบระบายอากาศที่ดี การจัดใหมีแ สงสวางภายในบริ เวณปฏิบัติ งานอยา งเพียงพอ
มีระบบปองกันการรั่วไหลของสารเคมี มีการสวมใสอุปกรณความปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ
และสัญลักษณเตือนและปองกันความเปนอันตรายไวในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยางชัดเจน
3. จัดระบบการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ ภาชนะบรรจุ ตลอดจนพาหนะที่ใชในการขนถายใหมีสภาพดีอยูเสมอ
โดยการตรวจสอบเปนประจําทุก 6 เดือน
4. จัด การฝ กอบรมดา นอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ยประจํา ป รวมทั้ งจั ดการฝ กอบรมแกพ นั กงานที่เ ขา มา
ปฏิบัติงานใหมเพือ่ ใหเขาใจถึงการปฏิบัติที่ถูกตองทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล ตลอดจนการจัดใหมีอุปกรณประจํารถสําหรับกูภัยในเบื้องตน การฝกซอมแผนฉุกเฉินปละ 1 ครั้ง เปนตน
3. ความเสี่ยงจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ศูน ย บ ริ ห ารจั ด การวั สดุ เ หลื อ ใช อุ ต สาหกรรม (เตาเผาขยะอุ ต สาหกรรม) บางปู จั งหวั ด
สมุทรปราการ (“ศูนยฯ”) มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอชุมชนใกลเคียง ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงทางดานนี้เปนอยางยิ่ง เนื่องจากหากเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม อันเปนผลมาจากการ
ดําเนิ นการบริห ารจั ดการสิ่งปฏิกูลฯของบริษัท บริษั ทจะต องเปนผูรั บผิด ชอบโดยดํ าเนิน การแกไขและจัดการกับ ปญหา
ดังกลาว รวมทั้งอาจถูกรองเรียนจากผูที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งอาจมีผลทําใหบริษัทตองชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และ/
หรือตองหยุดการใหบริการจนกวาบริษัทจะสามารถแกไขในเรื่องที่ถูกรองเรียนได ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท ดวย
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เหตุนี้ บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และมีการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดลอมตามที่หนวยงานราชการ
กําหนด เพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานมลภาวะตอชุมชน และควบคุมปญหา รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ดังนี้
1. การควบคุมการเดินระบบเตาเผา ตามขอกําหนดของ US.EPA. เกี่ยวกับหลักการเผาทําลายมลสารจากกากอุตสาหกรรม
(U.S.EPA.2001.Risk Burn Guidance for Hazardous Waste Combustor Facilities.)
2. กําหนดนโยบายและคูมือปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท โดยจัดตัง้ หนวยงานฝายสิ่งแวดลอมอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยคอยตรวจสอบและติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ตลอดจนติดตอใหหนวยงานภายนอก
อิสระเขาตรวจสอบเปนประจําทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานดานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 และ
มาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จาก บริษัท มูดี้ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด
4. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม และการเขาสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของเปนตน
5. การทําประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก เพื่อคุมครองกรณี เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และความเสียหาย
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกและบริเวณขางเคียง ซึ่งไดรับอุบัติเหตุโดยตรงตอทรัพยสินที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือ
ประมาทเลินเลอของบริษัท หรือลูกจางของบริษัท หรือเจาหนาที่ หรือตัวแทนของบริษัท ในวงเงินความคุมครอง 80 ลานบาท
ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
อยางไรก็ตาม ในการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทไมไดรับขอรองเรียนใดๆ และบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่กําหนดอยางเขมงวดเพื่อใหแนใจวาจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในอนาคต
4. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหวางการขนสง
ในขั้ น ตอนของการรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ฯจากโรงงานของลู ก ค า มาเผาทํ า ลายภายในศู น ย บ ริ ห ารจั ด การวั ส ดุ เ หลื อ ใช
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนยฯ”) นั้น บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท เบตเตอร
เวิลด ทรานสปอรต จํากัด (“BWT”) เปนผูบริหารและจัดการเกี่ยวกับการใหบริการรถขนสงกากอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งมี
รถขนสง จํานวนรวม 37 คัน รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอกเพิ่มเติม ทั้งในรูปของนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดา โดยในปจจุบันมีจํานวนรถของผูประกอบการขนสงภายนอกที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับบริษัทจํานวน 96 คัน ซึ่งในป
2553 และป 2554 สัดสวนการใหบริการขนสงโดยใชรถขนสงของผูประกอบการภายนอก คิดเปนประมาณรอยละ 86 และ
ประมาณรอยละ 85 ของมูลคาขนสงรวม โดยไมไดพึ่งพิงผูประกอบการขนสงภายนอกรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษแตจะกระจาย
และมอบหมายงานใหแ ก ผู ประกอบการขนสงภายนอกทุก ๆ รายอย า งเท า เทีย มกัน เพื่ อให เ กิด ความเสมอภาคและรั ก ษา
ความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน
ทั้งนี้ BWT หรือผูประกอบการขนสงภายนอกในฐานะเปนผูใหบริการดานการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมกับลูกคาตามที่กฎหมาย ตั้งแตเมื่อไดรับมอบสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานของลูกคาจนสิ้นสุดการ
ขนสงเมื่อมาถึงที่ศูนยฯ โดยหากรายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไมตรงกับรายการในใบกํากับการขนสง (Manifest Form)
ใหแจงตอโรงงานทันที และโรงงานมีหนาที่ตองรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในระหวางการเก็บรวบรวม ตลอดจน
คาใชจายสวนเพิ่มอื่นๆ (โดยบริษัทในฐานะเปนผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ จะรับผิดชอบตอสิ่งปฏิกูลฯ เมื่อไดรับดําเนินการ
โดยการลงลายมือชื่อในใบกํากับการขนสงเมื่อมาถึงศูนยฯ แลว) โดย BWT มีแนวทางตางๆ ในการลดความเสี่ยงดังกลาว
ตั้งแตการคัดเลือกพนักงานขับรถ หรือจัดจาง บริษัทขนสงที่มีความเชี่ยวชาญในเสนทางการเดินรถ รวมทั้งการใหความรู
ถึงความสําคัญของขั้นตอนการเคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และการ
กําหนดสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานดังกลาวอีกดวย รวมทั้งมีมาตรการภายในเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดย
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1. การจัดฝกอบรม / ฝกปฏิบัติ การขับขี่รถขนสงสิ่งปฏิกูลฯ ดวยความปลอดภัยและไมประมาท
2. การจัดฝกอบรมขอมูลความปลอดภัย และการระมัดระวังในการเคลื่อนยายสิ่งปฎิกูล
3. พนักงานขับรถขนสงทุกคน จะตองผานการอบรมการขับขี่รถขนสงวัตถุอันตราย และไดรับใบอนุญาตการขับ ขี่
ประเภท 4 (ใบขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ)
4. มีทีมงานฉุกเฉิน (Emergency Team) ในการกูภัยกรณีการเกิดอุบัติเหตุสิ่งปฎิกูลฯ หกหลน/รั่วไหล
นอกจากนี้ ในสัญญาวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก บริษัท ไดกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการขนสงภายนอก
ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข อบังคับ และระเบีย บของหนว ยงานราชการทั้งที่มีอยู และต อไปในอนาคต รวมทั้ งจะต องใช ความ
ระมั ด ระวั งป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายจากการรั บ จ า งขนย า ยสิ่ งปฏิ กู ล ฯ ดั งกล า ว และหากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น
ผูประกอบการขนสงภายนอกจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายดังกลาวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดให
ผูประกอบการขนสงภายนอกทุกรายทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ทุกคัน โดยมีการกําหนดรูปแบบเบี้ยประกันภัยสําหรับสิ่งปฏิกูลฯ
แตละประเภทที่ชัด เจน บริษัท มีนโยบายที่ จะจัด ใหมีก ารทํา ประกัน ภัยความเสี ยหายตามกฎหมายดังกล าวโดยทันที เพื่ อ
คุมครองและลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นจากอุบัติ เหตุระหว างขนสงหรื อการแพร กระจายของสิ่งปฏิกูล ฯ
ระหวางขนสง ในกรณีที่เกิดเหตุรายแรงระหวางขนสง บริษัทมีหนวยฉุกเฉินที่จะคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือตางๆ
แกผูขับรถ เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งการประกอบธุรกิจในชวงที่ผานมาตั้งแตบริษัทเปด
ดําเนินการจนถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยประสบปญหาทางดานอุบัติเหตุหรือการแพรกระจายของสิ่งปฏิกูลฯ ระหวางขนสง และ
นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมโครงการของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เพื่อจะใหรถทุกคันของ
บริษัทและผูประกอบการขนสงภายนอก ติดตั้งระบบ GPS เพื่อใชติดตามและตรวจสอบเสนทางรถวิ่ง ความเร็ว และระยะเวลา
ในการขนสงไดตลอดเวลา
5. ความเสี่ยงจากความทับซอนทางธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจการเผาทําลายสิ่งปฏิกูลฯ หรือวัสดุที่ไมใชแลว ทั้งที่เปนของแข็ง ของเหลว ของกึ่งเหลว กาซ
และขยะติดเชื้อ โดยเตาเผาขยะอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง ในขณะที่บริษัทแม คือ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(“BWG”) ประกอบธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ โดยการฝงกลบ ซึ่งมีลักษณะทางธุรกิจใกลเคียงกัน จึงอาจกอใหเกิด
ความทับซอนในดานการประกอบธุรกิจ และอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 หมวด 2 ขอ 9 เรื่องผูกอกําเนิดสิ่ง
ปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว โดยไดระบุหนาที่ของโรงงานผูกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯวา “หามมิใหนําสงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เวนที่จะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายใหนําออกไปดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ซึ่งไดแบงหลักเกณฑและวิธีในการกําจัด
สิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกเปน 8 ประเภท ไดแก
ประเภท 071
การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาลเฉพาะสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ประเภท 072
การฝงกลบอยางปลอดภัย
ประเภท 073
การฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว
ประเภท 074
การเผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป เฉพาะสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว
ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ประเภท 075
การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย
ประเภท 076
การเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต
ประเภท 077
การอัดฉีดลงบอ ใตดิน หรือชั้นดินใตทะเล
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ประเภท 078
การกําจัดดวยวิธีอื่นๆ
หรืออาจกลาวโดยสรุปวา การกําจัดโดยกระบวนการฝงกลบไดแก รหัส 071 072 และ 073 และการกําจัดโดย
กระบวนการเผา ไดแก รหัส 074 (สําหรับขยะทั่วไป) 075 (สําหรับขยะอันตราย) และ 076 (สําหรับขยะที่นํามาเปนวัตถุดิบ
ทดแทนใหแกปูนซีเมนตได) เปนตน
นอกจากนี้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลว ยังไดระบุหนาที่ของผู
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว ตามหมวด 4 ขอ 18 วา “ตองรับกําจัดขยะตองรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ
หรือวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานและตองแจงเปนหนังสือใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจกรรมไดรับอนุญาต ประเภทของสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่
ไมใชแ ลวที่สามารถรับดําเนินการได พรอมแนบสําเนาใบรับอนุญาตประกอบกิ จการโรงงาน” นั้น ทําให ผูประกอบการ
โรงงานที่กอใหเกิดของเสียและสิ่งปฏิกูลฯจําเป นที่จะตองขออนุญาตจากกรมโรงงานในการกําจั ดของเสียและสิ่งปฏิกูล ฯ
ที่เกิดขึ้นใหตรงตามหลักเกณฑและวิธีที่กําหนด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนผูระบุวาสิ่งปฏิกูลฯดังกลาวจะถูกกําจัด
โดยวิธีการใดตามที่กลาวมา ซึ่งหากผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว ไมไดปฏิบัติตามวิธีการกําจัดขางตนจะมีความผิด
ตามหนาที่ของหมวด 2 ขอ 12 ที่ระบุหนาที่ของผูกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลววา “ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูล
หรือวัส ดุที่ไม ใชแล ว และตองรับผิด ชอบต อภาระการรับผิด (liability) ในกรณี สูญหายเกิด อุบัติเ หตุ การทิ้งผิดที่ห รือการ
ลักลอบทิ้ง และการรับคืน” โดยหากโรงงานลักลอบนําของเสียออกนอกบริเวณโดยไมไดรับอนุญาตจะถูกลงโทษตามบท
กําหนดโทษตามมาตรา 45 แหง พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535 ระวางโทษปรับไมเกิน 2 แสนบาท ซึ่งบริษัทมีขอบเขตลักษณะ
ธุรกิจที่ครอบคลุมการกําจัดประเภท 075 ซึ่งเปนวิธีการกําจัดโดย การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตรายเทานั้น
ในขณะที่ขอบเขตการทําธุรกิจของ BWG จะครอบคลุมการกําจัดในประเภท 071 072 และ 073 ซึ่งเปนการกําจัดโดยวิธีการ
ฝงกลบเทานั้น ดังนั้นขอกําหนดตามกฎหมาย ไดแก
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการของธุรกิจที่ชัดเจน
2. ภาครัฐที่เปนผูกําหนดวิธีการกําจัดของเสียแตละประเภท
3. วิธกี ารกําจัดที่ชัดเจนโดยอางอิงจากหลักเกณฑการวิเคราะหและวิธีการกําจัดตามขอกฏหมาย
4. บทกําหนดโทษ หากโรงงานไมปฏิบัติตาม
5. ขอกําหนดตามระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน ISO ของแตละโรงงาน
จึงเปนสิ่งที่จําแนกความแตกตางของลักษณะธุรกิจและปองกันการทับซอนทางผลประโยชนได อยางไรก็ดีเนื่องจาก
ในอดีตที่ผานมาบริษัทและ BWG ดําเนินธุรกิจในรูปของกลุมบริษัทจึงทําใหกลุมบริษัทเนนการบริการแกลูกคาในลักษณะ
ของ “One stop service “ กลาวคือในกรณีที่ลูกคาเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสิ่งปฏิกูลที่ตองกําจัดโดยวิธีการฝงกลบและ
วิธีการเผาทําลายพรอมกันนั้น BWG จะเปนตัวแทนในการติดตอและใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล แกโรงงานอุตสาหกรรม กอนที่
จะประสานงานเพื่อติดตอใหบริษัทรับสิ่งปฏิกูลที่ตองกําจัดโดยวิธีการเผานําไปทําลายอีกครั้งจึงปรากฏรายการระหวางกัน
เกิดขึ้น (สามารถศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน) อยางไรก็ดี ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 บริษัท
และ BWG ไดจัดทําบันทึกความเขาใจในการดําเนินธุรกิ จเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอบเขตการดําเนินธุรกิจของทั้งสอง
บริษัท (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.5 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ) และไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือในการดําเนิน
ธุรกิจระหวางกัน เพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขการทับซอนทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5 สรุป
สัญญาที่ สํา คัญในการประกอบธุ รกิ จ) เพื่ อเป นเครื่ องมือป องกัน การทับ ซอ นของธุรกิ จซึ่ งอาจกอใหเ กิด ความขั ดแยงทาง
ผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เพื่อประโยชนตอผูถือหุนของทั้งสองบริษัท
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6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมผูถือหุนใหญ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในการประกอบธุรกิจในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทไดมีการจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน
โดยมีกลุมผูถือหุนใหญเปนผูค้ําประกัน (สามารถศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน) ทั้งนี้ โดยปกติ
บริษัทมีนโยบายที่จะใชแหลงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลัก อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินจะกําหนดเงื่อนไขบังคับกอน
เชน มีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชําระหนี้ เปนตน ทําใหบริษัทจะตองปฏิบัติเงื่อนไขดังกลาวใหแลวเสร็จกอนจึงจะสามารถ
เริ่มเบิกเงินกูได ดังนั้นบริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองใชแหลงเงินกูจากกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท เพื่อนํามาใชเปนเงินทุน
หมุ น เวี ย นในดํ า เนิ น โครงการในระยะแรก หรื อ เมื่ อ บริ ษั ท ต อ งการสภาพคล อ งเพิ่ ม เติ ม โดยในป 2552 และป 2553
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป)ในกิจ กรรมดําเนินงานจํานวน (28.71) ลานบาท และ 25.47 ลานบาท ตามลําดั บ
และมีกระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป)ในกิจกรรมลงทุนจํานวน 6.88 ลานบาท และ (2.02) ลานบาท ตามลําดับ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองจัดหาแหลงเงินกูยืมเพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทุนดังกลาว
ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมผูถือหุนใหญ เพื่อใชในการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งนี้ หากในอนาคต กลุมผูถือหุนใหญไมใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอีก และบริษัทไมสามารถจัดหาแหลง
เงินทุนอื่นเพื่อนํามาใชในการประกอบธุรกิจ อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได
อย างไรก็ต าม บริ ษัท เบตเตอร เวิ ลด กรีน จํ า กัด (มหาชน) จะยังคงมีส ถานะเปน ผูถื อหุ นใหญ ข องบริ ษัท คิ ดเป น
สัดสวนรอยละ 51.18 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ประกอบกับเปนกลุม
ผูกอตั้งและรวมดําเนินธุรกิจกับบริษัทดวยกันมายาวนาน และมีความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจกําจัดสิ่งปฏิกูลของบริษัทให
มีค วามเจริ ญก าวหน ามั่ นคงต อไป ดังนั้น หากในอนาคตบริ ษัท มีค วามจํ าเปน ตอ งการให กลุ มผู ถือ หุน ใหญชวยเหลือ หรื อ
สนับสนุนทางการเงิน ผูถือหุนใหญพรอมที่จะใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนเงินทุนแกบริษัทเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ต อ ไป โดย ณ ป จ จุ บั น เงิ น กู ยื มจากสถาบั น การเงิ น ที่ มีก ลุ มผู ถื อ หุ น ใหญ เ ป น ผู ค้ํ า ประกั น เงิ น กู นั้ น กลุ มผู ถื อ หุ น ใหญ
ยังมีนโยบายใหการสนับสนุนเงินกูดังกลาว โดยไมคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู
นอกจากนี้ จากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 0.48 เทา ซึ่ง
เปนสัดสวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นในอนาคต บริษัทจะพยายามจัดหาและใชแหลง
เงินกูจากสถาบันการเงินใหมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงกลุมผูถือหุนใหญ ซึ่งการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะ
ชวยใหบริษัทสามารถจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินไดสะดวกขึ้น อีกทั้งการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนใน
ครั้งนี้ และการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหพิจารณารับหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะ
เปนชองทางการระดมทุนอีกชองทางหนึ่ง โดยบริษัทมีนโยบายนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้มาใชเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวา การใชเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการตางๆ ให
มีความคืบหนา มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
7. ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาสัมปทาน
ภายหลั งบริ ษั ท ได รั บ สั มปทานในการบริ ห าร และประกอบการศู น ย ฯ แล ว บริ ษั ท มี ภ าระหน า ที่ ใ ห เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดแหงสัญญาฯ โดยหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่เปนสาระสําคัญไดอาจทําใหถูกบอกเลิก
หรือสิ้นสุด สัญญาฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (“ผูใหใชสิท ธิ”) จะแจงใหบริ ษัทดําเนิน การแกไขใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนั บแตวั นที่บริ ษัทได รับแจงเป นลายลักษณอักษร และหากบริ ษัทไม สามารถดํา เนิน การแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด กรมโรงงานฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดและบริษัทตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่อาจ
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เกิดขึ้นแกศูนยฯ นอกจากนี้ กรมโรงงานฯ และบริษัทจะมีการประเมินผลบริหารและประกอบการศูนยฯ รวมกันเปนระยะเวลา
ทุก ๆ 5 ป เพื่อปรับปรุงใหการบริหารจัดการศูนยฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญาที่กําหนด อาจทําใหกรมโรงงานฯ พิจารณายกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนด
อยางไรก็ดี ในการดําเนินการบริหารและประกอบการศูนยฯ นั้น อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจการ
ทํา งานหรื อผู ค วบคุมการดํ าเนิน งานบริ ห ารและประกอบการศู น ยบ ริห ารจั ดการวั ส ดุเ หลื อ ใช อุต สาหกรรม (เตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“คณะกรรมการตรวจการฯ”) ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะ “ผูใหใช
สิทธิ” โดยคณะกรรมการตรวจการฯ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจและควบคุมงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินการบริหารและ
ประกอบการศู นยฯ ตามสัญญาฯ ตลอดจนมีอํา นาจสั่ งปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลง แก ไข เพิ่มเติม หรือ ตัดทอนการทํ างานหรื อ
ดําเนินงานใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญา ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามที่
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการตรวจการฯ และผูแทนบริษัท ไดมีการ
ประชุมหารือรวมกันอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อรวมกํากับดูแลใหบริษัท ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาอยางเครงครัด เชน
การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment :EIA) การปฏิบัติตามขอกําหนด/ระเบียบ/ขอกฎหมาย การชําระผลประโยชนตอบแทน เปนตน อีกทั้ง
คณะกรรมการตรวจการฯ ยังใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานอันเปนประโยชนตอการบริหารและประกอบการ
อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการประสานงานการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารและประกอบการศูนยฯ (ตามมาตรา
22) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอีกหนึ่งชุด ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากกรมโรงงานฯ และหนวยงานราชการอื่นๆ
เชน ผูแทนจากกระทรวงการคลัง ผูแทนจากกรมธุรกิจพลังงาน ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนตน เพื่อดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสัญญาฯ และนําเสนอผลการบริหารและประกอบการ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบผลการบริหารและประกอบการฯ โดยนับตั้งแตบริษัทไดรับสิทธิบริหาร
และประกอบการศูนยฯ ตลอดมานั้นไดมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรวม
ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ไมปรากฏการปฏิบัติที่ขัดตอสัญญาฯ จนเปนเหตุใหบอกเลิกสัญญาแตอยางใด
8.ความเสี่ยงจากการไมสามารถตออายุของสัญญาสัมปทาน
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตสัญญาใหใชสิทธิบริหารและประกอบการศูนยฯ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยตามสัญญาฯ กําหนดใหมีร ะยะเวลาในการดําเนินงานทั้ งสิ้น 20 ปนั บจากวัน ที่สัญญามี ผลบั งคับ และ
ภายหลังจากที่สัญญาฯ สิ้นสุดลง บริษัทมีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอใหตออายุสัญญาไดอีก 10 ป โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะ
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในชวงสัญญาเดิม ความเหมาะสมและความเปนไปไดของแผนการดําเนินธุรกิจ ที่
บริษัทเสนอมา ซึ่งจะตองมีการตกลงคาตอบแทนใหมบนพื้นฐานทรัพยสินที่ตกเปนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้
กรมโรงงานฯ และบริษัท ตองมีการประเมินผลการดําเนินการบริหารและประกอบการศูนยฯ รวมกันเปนระยะเวลาทุกๆ 5 ป
เพื่อปรับปรุงใหการบริหารจัดการศูนยฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่
กําหนด อาจทําใหกรมโรงงานฯ มีการพิจารณายกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนด
อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการบริหารจัดการสิ่งปฏิ กูลฯ ของผูบริ หาร ซึ่งดําเนิน ธุรกิจด านการกําจัดสิ่ ง
ปฏิกูลฯ มาอยางยาวนาน ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทานอยางเครงครัด ทําใหผูบริหารของบริษัทเชื่อมั่นวาจะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตลอดอายุของสัญญาสัมปทานรวมถึงตออายุสัญญาสัมปทานไดอยางตอเนื่อง
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9. ความเสี่ยงจากการไมสามารถจายปนผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวน 11.00 ลานบาท ทําใหบริษัทไมสามารถจายปนผลใหกับผู
ถือหุนไดจนกวาจะลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมดซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยางไรก็ตาม ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจากผลขาดทุนในป 2552 ที่ 20.76 ลานบาท และมีกําไรเพิ่มขึ้นเปน 22.83 ลานบาท
ในป 2553 และ 50.04 ลา นบาท ในป 2554 ตามลํ าดับ สงผลใหขาดทุน สะสมลดลงจาก ณ สิ้ นป 2552 ที่ 75.58 ลา นบาท
ลดลงเหลือ 58.89 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และ 11.00 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 ตามลําดับ ตลอดจนบริษัทมีแผนที่จะนําสวนเกิน
มูลคาหุนที่เกิดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถ
ที่จะจายปนผลใหแกผูถือหุนไดเร็วขึ้นในอนาคต
10. ความเสี่ยงจากการขึ้นคาแรงขั้นต่ํา
ตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาทตั้งแตในวันที่ 1
มกราคม 2555 เปนตนไปนั้น ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอคาแรงทางตรงซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการใหบริการของบริษัท
หากแต จํ านวนบุ ค ลากรในปจ จุ บัน ที่ จะไดรั บ การปรั บ คา แรงมี จํ านวนน อ ยรายและจํ า นวนเงิ น คา แรงรวมที่ ปรั บ เพิ่ มขึ้ น
จากเดิมนั้น จะกระทบตอตนทุนการใหบริการเพียงเล็กนอย เนื่องจากตนทุนการใหบริการหลักของบริษัทเปนตนทุนที่มา
จากค าเชื้ อ เพลิ งและพลั งงาน และคา วั ต ถุ ดิบ ดังนั้ น การปรั บขึ้ น ค าแรงขั้ นต่ํ า จึ งไม ส งผลกระทบอยา งเปน นั ย สํา คั ญต อ
ผลการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด นอกจากนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2554 ที่มีมติอนุมัติ
ใหเลื่อนกําหนดปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท จากวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนวันที1่ เมษายน 2555
11. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”) จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Spin-Off) โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
84,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท จะสงผลให BWG มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ลดลงรอยละ 20.79 โดยจากการถือหุนรอยละ 64.62 เหลือรอยละ 51.18 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญรายยอยของ BWG มีความเสี่ยงตอการลดลง
ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 20.79 เชนกัน อยางไรก็ตาม การ Spin-Off
ดังกลาว ไมมีผลกระทบตอสถานะในการเปนบริษัทจดทะเบียนของ BWG เนื่องจาก BWG ยังคงดําเนินธุรกิจใหบริการบริหาร
และจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ดังนั้น เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทของ BWG
ดังกลาวในระดับหนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทและ BWG ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
รวมไม เกิน 21,000,000 หุน หรือคิ ดเปน สัดสว นรอยละ 25.00 ของจํ านวนหุนสามัญเพิ่ มทุนที่จ ะเสนอขายแกประชาชน
84,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนทุกรายของ BWG ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Rights) เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนของ
BWG ในการใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ
ผูถือหุนเดิมในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับผูถือหุนของ BWG ตามสัดสวน
การถือหุน จะเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการของ BWG จะเปนผูกําหนดวันปด
สมุ ด ทะเบีย นของผูถื อ หุน BWG เพื่ อ กํา หนดรายชื่ อผู ไ ด รับ สิ ทธิ แ ละอั ตราสว นในการจั ด สรรภายหลั งจากที่สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนได
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12. ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุน อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอ
ขายครั้งนี้
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ไดมีมติพิเศษใหเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 5,000,000 หุน ในราคาตามมูลคาที่ตราไวซึ่ง เทากับ 10 บาทตอหุน หรือ
คิดเปนจํานวน 100,000,000 หุน ตามมูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 24.75 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท (ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ไมประสงคจองซื้อ
หุนตามสิทธิ เนื่องจากติดขอจํากัดของเงินทุนและอยูระหวางดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อใหไดเงินเพียงพอตอการลงทุนในโครงการ
ขยายหลุมฝงกลบ ซึ่ง BWG ตองใชเงินทุน จํานวน 377 ลานบาทในขณะที่ BWG มีเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2554 จํานวน
16.37 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนมีจํานวน 246.03 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนมีจํานวน 391.34 ลานบาท ดังนั้นหาก
BWG ใชสิทธิเพิ่มทุนตามสัดสวนผูถือหุนเดิม อาจทําใหเงินทุนที่มีไมเพียงพอตอการดําเนินในธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจน
รับรูผลขาดทุนจากการลงทุน เนื่องจากมูลคาทางบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นซึ่งมีอยูเพียง 0.72 บาทตอหุนเมื่อเทียบกับราคา
เพิ่มทุนที่ 1.00 บาทตอหุน ซึ่งจะเปนภาระแกผูถือหุนของ BWG ดังนั้นบริษัทจึงจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกนักลงทุน 1
ราย คือ นายธนดล รักษาบุญ ซึ่งดําเนินธุรกิจดานอุตสาหกรรมและมีประสบการณทํางานรวมในโครงการจัดการขยะพิษจาก
โรงพยาบาลซึ่ งจะมีสว นในการสนับสนุนและส งเสริมใหเกิ ดการขยายตัว ของธุรกิ จ โดยบริ ษัทไดรับ ชําระคา หุนเพิ่มทุ น
ดังกลาวครบถวนแลวในเดือนพฤษภาคม 2554 และมีสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 24.75 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอ
ขายหุนในครัง้ นี้ โดยราคาขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ในครั้งนี้ ดังนั้น ผูลงทุนที่จองซื้อหุนในครั้งนี้อาจไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) หากผูถือหุน
ดังกลาวนําหุนออกขายในตลาดหลักทรัพยฯ
13. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันถึงรอยละ 50
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริ ษั ท เบตเตอร เวิ ล ด กรี น จํ า กั ด (มหาชน) (“BWG”) ถือ หุ น ในบริ ษัท ในสั ด ส ว น
รอยละ 64.62 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทในปจจุบัน ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือรอยละ 51.18
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2
ขอ 8 โครงสรางเงินทุน) โดย BWG เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทในสัดสวนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวหลัง
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน จะทําให BWG สามารถควบคุมมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด
เวนแตเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับมติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่ม
ทุน การลดทุนการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่น
จึงอาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบหรื อถวงดุลเรื่องที่ผูถือ หุนใหญนําเสนอได อยางไรก็ตาม บริษั ท
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีการจัดใหมีคณะกรรมการอิสระ 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางาน
ของคณะกรรมการและผูบริหารในระดับหนึ่ง อีกทั้ง คณะกรรมการมีนโยบายคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลักใน
การตัดสินใจกระทําการหรือละเวนกระทําการใด ๆ นอกจากนี้ หากบริษัทมีความจําเปนในการทํารายการกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติต ามขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันและหลักเกณฑที่ประกาศไวของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูบริหาร กรรมการ หรือ ผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับรายการ
ดังกลาวจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
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14. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ในการเสนอขายหุน สามัญของบริ ษัท ครั้ งนี้ บริษัท อยู ระหว างการยื่น ขออนุ ญาตเป นหลัก ทรั พยจ ดทะเบีย นต อ
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพยของบริษัทอาจไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพย
จดทะเบี ย น ทํ าให ผูล งทุ น ไม มีต ลาดรองเพื่ อซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ยแ ละไมไ ด รับ ผลตอบแทนจากการขายหุ นไดต ามราคาที่
คาดการณไว อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได
ตามข อบังคับของตลาดหลักทรั พยแ หงประเทศไทย เรื่อ ง การรับหลักทรัพย จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย เอ็ม เอ ไอ
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติในเรื่องการกระจายหุนใหแกผูถือหุน
รายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา
บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายใหแกผูถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตอประชาชนแลวเสร็จ

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 202,000,000 บาท มี ทุ น เรี ย กชํ า ระแล ว 160,000,000 บาท แบ งเป น หุ น สามั ญจํ า นวน
320,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้ง
แรกจํ านวน 84,000,000 หุ น คิ ด เป น ร อยละ 20.79 ของทุ น จดทะเบีย นของบริ ษัท ในราคาหุน ละ [l] บาท โดยบริ ษั ท มี
วัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยแลว ประมาณ [l]
ลานบาท นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทอยูระหวางขั้นตอนการขออนุญาตเสนอขาย
หุนสามัญที่ออกใหมตอประชาชน และขออนุมัติจดทะเบียนหุนสามัญทั้งหมดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ
คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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