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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 110 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 11 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู
จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนยฯ”) ซึ่งจัดสรางโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมูลคาโครงการรวมที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง 1,408 ลานบาท ภายใตสิทธิบริหารของสัญญาสัมปทานซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 20 ปและมีสิทธิขอใหตอ
อายุสัญญาไดอีก 10 ป โดยวัตถุประสงคหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการจัดสรางเตาเผาขยะอุตสาหกรรมแหงนี้
เพื่อเปนโครงการนํารองในการกําจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายใหเปนไปอยางถูกวิธี ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวงที่ผานมามีดังนี้
กอนการจัดตั้งบริษัท
เมษายน 2550
จั ด ตั้ ง กิ จ การร ว มค า บี ว ายเอสซี ซึ่ ง ประกอบด ว ย บริ ษั ท เบตเตอร เวิ ล ด กรี น จํ า กั ด (มหาชน)
บริษัท ยามาเซ็นโฮลดิ้งส จํากัด บริษัท ไซตามะยามาเซ็น จํากัด และบริษัท ซียูบี จํากัด เพื่อจัดเตรียมและ
ยื่นขอเสนอเขาประกวดราคาสําหรับโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศเชิญชวนเอกชน
เข า ดํ า เนิ น การบริ ห ารและประกอบการศู น ย บ ริ ห ารจั ด การวั ส ดุ เ หลื อ ใช อุ ต สาหกรรม(เตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 (“ประกาศเชิญชวน”)
ตุลาคม 2550
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการโครงการศูนยฯว า
ขอเสนอของกลุมกิจการรวมคาบีวายเอสซี ตามประกาศเชิญชวนไดรับการคัดเลือกเขาดําเนินการโครงการ
ศูนยฯ
มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกลุมกิจการรวมคา บีวายเอสซี ไดรับสิทธิบริหารและประกอบการศูนยฯ
ตั้งแตการจัดตั้งบริษัท
มกราคม 2551 กิจการรวมคา บีวายเอสซี ทําการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท อัคคีปราการ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน
110 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 11 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท จากการรวมทุนของ
3 บริษัท คือ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 93.99 บริษัท ยามาเซ็นโฮลดิ้งส
จํากัด ถือหุนรอยละ 5.00 บริษัท ซียูบี จํากัด ถือหุนรอยละ 1.00 และบุคคลอื่นๆ ถือหุนรอยละ 0.01
กุมภาพันธ 2551 กรมโรงงานอุต สาหกรรม และบริษั ท อัค คีป ราการ จํ ากั ด รว มลงนามในสั ญญาใหใช สิท ธิดํ าเนิน การ
บริหารและประกอบการศูนยฯ
สิงหาคม 2551 บริษัทเริ่มใหบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายเชิงพาณิชยแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
มกราคม 2552 บริ ษั ท ร ว มกั บ สํ า นัก สิ่ งแวดล อ ม กองจั ด การขยะ ของเสี ย อั น ตราย และสิ่ งปฏิ กู ล กรุ งเทพมหานคร
จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการจัดการขยะอันตรายจากสถานพยาบาล เพื่อเผยแพรการใหบริการจัดการ
ขยะจากสถานพยาบาลโดยเตาเผาขยะแหงนี้
นอกจากนี้ ยังจัดสัมมนาเชิงวิชาการวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมฯ เพื่อเผยแพร
ความรูความเขาใจในระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตราย โดยวิธีการเผาทําลายดวยเตาเผาอุณหภูมิ
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สูงแบบสองหองเผา กลาวคือ นอกจากจะทําการเผาสิ่งปฏิกูลฯ แลวยังมีการเผามลสาร หรือกาซที่เกิดจาก
การเผาไหมซ้ํา เพื่อบําบัดคุณภาพอากาศกอนปลอยออกสูภายนอก ใหแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
และเผยแพรประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551
กันยายน 2553 บริษัทไดรับเกียรติจากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ใหเปนผูดําเนินการเผาทําลาย
ยาเสพติ ด ให โ ทษประเภท 4 (ซาฟรอล) โดยเตาเผาที่ มีร ะบบการควบคุ มคุณ ภาพอากาศที่ ป ลอดภั ย
และสามารถแสดงภาพลักษณดานระบบการทําลายสารเสพติดในประเทศไทยไดเปนอยางดี
พฤษภาคม 2554 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ลานบาท เปน 160 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง
จํานวน 1 ราย จํานวน 5 ลานหุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาหุนที่ตราไวหุ นละ 10 บาท เพื่อใชเป น
เงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
กันยายน 2554 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 โดย บริษัท มูดี้ อินเตอรเนชั่นแนล
(ไทยแลนด) จํากัด
พฤศจิกายน 2554 บริ ษัท ได แปรสภาพ เป นบริ ษัท มหาชนจํ ากั ด ภายใตชื่อ “บริษั ท อัค คีป ราการ จํา กั ด (มหาชน)” และ
เปลี่ ย นแปลงมู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว จ าก 10 บาทต อ หุ น เป น 0.50 บาทต อ หุ น นอกจากนี้ ยั งได เ พิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนจาก 160 ลานบาท เปน 202 ลานบาท โดยจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจํานวน 84 ลานหุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายใหแกประชาชน
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดทําการกอสรางศูนยฯ เพื่อใชเปนโครงการนํารองในการกําจัด
วัสดุเหลือใชทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของเสียอันตรายที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมที่ยังขาดการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม
โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง
ภายในศูนยฯประกอบดวยเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนเตาเผาแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่สามารถ
เผาขยะอุตสาหกรรมอันตรายทั้งที่อยูในรูปของกาซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และ ขยะติดเชื้อ ดวยอุณหภูมิสูงไมนอย
กวา 1,100 องศาเซลเซียส และสามารถใหบริการกําจัดขยะอุตสาหกรรมอันตรายไดอยางนอย 48 ตันตอวัน หรืออยางนอย
ประมาณ 15,000 ตันตอป ลักษณะของเตาเผาเปนเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยและสมบูรณ
แบบเหมาะสมสําหรับการบําบัดอากาศที่เกิดจากการเผาไหมของเสียอุตสาหกรรมที่สมบูรณ ซึ่งเตาเผาแบบหมุนนี้มีลักษณะ
เป น รู ป ทรงกระบอกที่ ป รั บ อั ตราการหมุ น ให สั มพั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการผสมขยะอุ ตสาหกรรม สามารถควบคุ ม
ระยะเวลาการเผาและปริมาณของเสียที่เหมาะสมได เตาเผาแหงนี้กอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2547 และไดดําเนินการ
ทดลองเดินระบบประมาณ 7,200 ชั่วโมง หรือเผาของเสีย (วัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน) มาแลวประมาณ 10,000 ตัน กอนที่จะ
ประกาศเชิ ญ ชวนให เ อกชนเข า ดํ า เนิ น การบริ ห ารและประกอบการ โดยเอกชนผู ป ระสงค จ ะดํ า เนิ น การบริ ห ารและ
ประกอบการศูนย ฯ ตองรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินการเองทั้งหมด และตองดําเนินการใหเป นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของภายใตการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตองจายคาตอบแทนใหกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว
บริษัทเปนผูไดรับสิทธิเขาบริหารและประกอบการศูนยฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนเวลา 20 ป นับแตวันลง
นามในสั ญญาและมี สิ ท ธิ ข อให ต อ อายุ สั ญญาได อี ก 10 ป โดยบริ ษั ท เป น ผู เ รี ย กเก็ บ ค า บริ ก ารจากผู ใ ช บ ริ ก ารและมอบ
ผลประโยชนตอบแทนใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (“กรมโรงงานฯ”) ดังตอไปนี้
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1) ผลประโยชนตอบแทนดานการเงินปกติเปนจํานวนเงินตามที่บริษัทเสนอแกกรมโรงงานฯ ตามที่กําหนดไวตาม
สัญญา
2) ผลประโยชนตอบแทนดานการเงินเพิ่มเติมตามสัญญา โดยอัตราดังกลาวจะคํานวณจากรายไดของคาบริการ
กําจัดของเสียตามเกณฑการออกแบบที่กรมโรงงานฯ กําหนด ไดแก คาบริการเผาทําลายของเสีย และคาบริการ
ในกรณีที่มีการลงทุนเพิ่มเติม เปนตน
3) ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ 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
2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดจากการใหบริการของบริษัทที่ผานมาแสดงไดดังนี้
รายการ
คาบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลาย
คาขนสงและบริการอื่น
รายไดอื่น*
รวมรายได

สําหรับป 2552
จํานวน รอยละ
80.08
88.57
9.66
10.68
0.67
0.74
90.41
100.00

สําหรับป 2553
จํานวน รอยละ
159.16 84.87
25.86
13.79
2.52
1.34
187.54 100.00

(หนวย:ลานบาท)
สําหรับป 2554
จํานวน รอยละ
237.68
83.85
44.85
15.82
0.93
0.33
283.46 100.00

หมายเหตุ : * รายไดอื่น เชน ดอกเบี้ย รายไดจากการขายเศษวัสดุ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน หนี้สูญรับคืน เปนตน

2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท มีเปา หมายในการดํา เนินงานที่จ ะใชแ ละพัฒ นาเทคโนโลยีเ พื่อการดูแลสิ่งแวดลอ มอยา งถูกต องตามหลั ก
วิชาการและสรา งสิ่ งแวดลอ มที่ป ลอดภั ยด วยกลไกทางเทคโนโลยี โดยคํ านึ งถึ งคุ ณภาพ ความปลอดภัย และเป นมิ ตรต อ
สิ่งแวดล อม ตามวัต ถุป ระสงค ของการจัด สร างศูน ยฯ ของกรมโรงงานฯและด วยประสบการณ ในการบริห ารจัด การกาก
อุตสาหกรรมของผูบริหารที่มีมาอยางยาวนาน สงผลใหการพัฒนาและปรับปรุงระบบการกําจัดกากอุตสาหกรรมเปนไปดวย
ความพิถีพิถัน รอบคอบ และใสใจในทุกขั้นตอนการทํางาน เพราะการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการเผาทําลายนั้น
จําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ ที่สอดคลองและถูกตองตามหลักวิชาการ เริ่มตั้งแตระบบการตรวจสอบความเปนไปไดใน
การเผาทําลายโดยไมกอใหเกิดมลพิษ ระบบควบคุมการขนสง ระบบการเผาที่ประกอบดวยการเผากากอุตสาหกรรมและการเผา
อากาศเสียเพื่อใหไดคุณภาพอากาศที่เปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดตลอดจนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษัทยังตองมี การวิจัยและคนควา เพื่ อการพัฒนาที่ จะนําไปสูการใชประโยชนในรูปแบบดานพลังงาน
ทดแทน (Alternative Energy) ที่ปจจุบันจะสงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจหากไมไดรับการบริหารจัดการพลังงานที่
เหมาะสม ดังนั้นนโยบายในการบริหารงานของบริษัท จึงประกอบดวย
1. ความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย และเปนธรรมตอทุกฝาย
2. มุงเนนระบบการขนสง ระบบการจัดเก็บ และกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
3. มุงเนนการมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
4. มุงเนนการใหบริการที่ประทับใจ สะดวก รวดเร็ว
5. วิจัยและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
6. ติดตาม กํากับดูแล และใหความสําคัญตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน
7. วิจัยและพัฒนาเพื่อการตอยอดธุรกิจดานพลังงานอยางยั่งยืนใหแกประเทศ
2.5 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดจัดทําบันทึกความเขาใจในการดําเนินธุรกิจรวมกันกับบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด(มหาชน)(“BWG”)
ซึ่งเปนผูถือหุนหลักของบริษัท เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจระหวางกันเพื่อมิใหเกิดความทับซอนในการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงอันอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและผูถือหุนของทั้งสองบริษัท โดยในบันทึกความ
เขาใจดังกลาว BWG จะเปนผูดําเนินธุรกิจในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ขณะที่บริษัทจะเปนผูดําเนินธุรกิจเผาทําลายสิ่งปฏิกูลฯ
โดยมีขอบเขตในการแยกประเภทธุรกิจ ดังนี้
1. คูสัญญาทั้งสองฝายเขาใจตรงกันวา ขอบเขตการดําเนินธุรกิจของ บริษัทและ BWG ณ วันที่ทําบันทึกความเขาใจ
เปนดังนี้
1.1 บริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจเผาทําลายสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวโดยเตาเผาขยะอุตสาหกรรมอันตราย โดยปจจุบัน
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการบริหารและประกอบการศูนยฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเปนผูไดรับสิทธิบริหาร
และประกอบการศูนยฯ ดังกลาวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนเวลา 20 ป ตามสัญญาใหใชสิทธิดําเนินการบริหารและ
ประกอบการศูนยบริหารและวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ 2551 (“สัญญาสัมปทาน”)
ปจจุบัน ขอบเขตธุรกิจของบริษัท ดังกลาวขางต น ครอบคลุมเฉพาะการรับดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัส ดุ
ที่ไมใชแลวในประเภท 075 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548 ซึ่ง
เปนวิธีการกําจัดโดยการเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย
สิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไ มใชแลวที่ เปนของเสียอันตรายซึ่งตองกํ าจัดโดยวิ ธีการเผาทําลายในเตาเผาอุ ตสาหกรรม
เฉพาะสําหรับของเสียอันตราย เปนไปตามที่กําหนดไวตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ เกี่ย วกับการจั ดการสิ่งปฏิกูล ฯหรื อวัสดุ ที่ไม ใชแ ลว พ.ศ.2551 (รวมทั้ งฉบับ แกไ ขเพิ่ มเติมในอนาคต) ซึ่ งปจ จุบัน มี
20 ชนิด และเปนไปตามรายการที่ไดกําหนดไวในสัญญาสัมปทาน
1.2 BWG
BWGประกอบธุ ร กิ จ บริ ห ารและจั ด การสิ่ งปฏิ กู ล ฯหรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว โดยการฝ ง กลบและการนํ า กลั บ ไป
ใชประโยชนใหมโดยเปนวัตถุดิบทดแทนและเชื้อเพลิงทดแทน และการบําบัดน้ําเสียรวม โดยมีศูนยบริหารและจัดการกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี โดยไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
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(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือลําดับที่ 101 ในการประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม
และรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย และบําบัดน้ําเสียรวม
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือลําดับที่ 105 ในการประกอบกิจการคัดแยกและรับฝงกลบสิ่ง
ปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมมีอันตราย
(3) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือลําดับที่ 106 ในการประกอบกิจการปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใช
แลว เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน
ปจจุบัน ขอบเขตธุรกิจของ BWG ดังกลาวขางตน ครอบคลุมเฉพาะการรับดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวทั้งที่เปนอันตรายและไมอันตรายในประเภท 071 (การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาลเฉพาะสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใช
แลว) ประเภท 072 (การฝงกลบอยางปลอดภัย) และประเภท 073 (การฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําให
เปน กอนแข็งแล ว) และประเภท 065 (บํ าบั ดน้ําเสียดวยวิธี ทางเคมีกายภาพ) ประเภท 042 (ทําเชื้อเพลิ งผสม) ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548 ซึ่งโดยหลักเปนวิธีการกําจัดโดยการฝงกลบ
นอกจากนี้ ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ของ BWG ประกอบดวยระบบบริการจัดการ
ของเสีย ดังนี้
(1) ระบบการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย
(2) ระบบการปรับเสถียรและการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย
(3) ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(4) ระบบการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Synthetic Fuel
Blending) และวัตถุดิบทดแทน (Alternative Raw Material)
2. บริษัท และ BWG เขาใจตรงกันวา ตามลักษณะและขอบเขตของธุรกิจของแตละฝาย ตลอดจนขอกําหนดตาม
กฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการกําหนดหลักเกณฑ วิธี การกํา จัดของเสียแตล ะประเภทหรือ ชนิด ซึ่ งจะตอ ง
ดําเนินการตามการอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายนั้น ปจจุบัน บริษัทจะไม
สามารถรับกําจัดของเสียซึง่ กฎหมายกําหนดใหกําจัดโดยวิธีการฝงกลบได และในขณะเดียวกัน BWG จะไมสามารถรับกําจัด
ของเสียซึ่งกฎหมายกํ าหนดใหกําจัดโดยวิ ธีการเผาทําลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสําหรับของเสียอันตรายได ดังนั้ น
โดยทั่วไปแลว การดําเนินกิจการของ บริษัท และ BWG จะไมเกิดการทับซอนกันทางธุรกิจ หรือกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางกัน อยางไรก็ตาม บริษัท และ BWG อาจมีความสัมพันธหรือรายการระหวางกันได ซึ่งจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการทํารายการระหวางกันตามที่กําหนดไว
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