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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 อาคาร อุปกรณ และยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยถาวรโดยมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม จํานวนรวมเทากับ 38.45
ลานบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
มูลคาสุทธิหลังหัก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารโรงงาน

6.78

เปนเจาของ

ไมมี

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

0.35

เปนเจาของ

ไมมี

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

0.44

เปนเจาของ

ไมมี

เครื่องจักรและอุปกรณ

16.54

เปนเจาของ

ไมมี

เครื่องมือเครื่องใช

13.85

เปนเจาของ

ไมมี

ยานพาหนะ

0.49

เปนเจาของ

ไมมี

งานระหวางกอสราง

0.01

เปนเจาของ

ไมมี

รวม

38.45

5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ
5.2.1 สัญญาใหใชสิทธิดําเนินการบริหารและประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
คูสัญญา
:
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ในฐานะ “ผูใหใชสิทธิ”)
:
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูไดสิทธิ”)
วันที่ทําสัญญา
:
11 กุมภาพันธ 2551
ระยะเวลาของสัญญา:
20 ป
วัตถุประสงคของสัญญา
:
กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหสิทธิแก บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) ในการ
ดําเนินการบริห ารและประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลื อใชอุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนยฯ”)
สถานที่ตั้งศูนย
:
เลขที่ 792 หมูที่ 2 ซอย 1 ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม
อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาคาร
สิ่งปลู ก สร า ง อุ ปกรณ วั สดุ ทั้ งหมดที่ มีอ ยู ขณะทํ า สั ญญา และอาจมี ขึ้ นภายหน า
ระหวา งอายุสั ญญาและใหห มายความรวมถึงระบบหอ งปฏิบัติ การวิ เคราะห และ
สิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ
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รูปแบบของผลตอบแทน

:

การสิ้นสุดของสัญญา

:

1. ผลประโยชนตอบแทนดานการเงินปกติ เปนจํานวนเงินตามที่ผูไดสิทธิเสนอแก
ผูใหใชสิทธิ
2. ผลประโยชนตอบแทนดานการเงินเพิ่มเติม
3. ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ
ในแตล ะป ผูใ หใ ชสิ ทธิ จะตอ งไดรั บผลประโยชนต อบแทนอั ตราร อยละ 10 ของ
รายไดทั้งหมดที่ผูไดสิทธิไดรับในแตละป และหากผลประโยชนตอบแทนที่ผูใหใช
สิทธิไดรับไมถึงรอยละ 10 ในปใด ผูไดสิทธิจะจายชดเชยใหครบจํานวนรอยละ 10
ของรายได ใ นป นั้ นๆ โดยการดํา เนิน การตลอดอายุ สั ญญา ผู ไ ดสิ ท ธิรั บ ประกั น
รายไดผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําวาผูใหใชสิทธิจะไดรับผลประโยชนตอบแทน
ทั้งหมดรวมกันแลวไมนอยกวา 300 ลานบาท
ผูใหใชสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปนี้คือ
1. การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผูไดสิทธิปฏิบัติผิดสัญญา
- หากผูใ หใชสิ ทธิได แจงใหปฏิบั ติตามสัญญาหรือดํา เนินการแก ไขให ถูกตอ ง
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และผูไดสิทธิไมปฏิบัติตาม ผูใหใชสิทธิมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได
- หากการไม ป ฏิบั ติ ตามสัญญาเป นสาเหตุ สํ าคั ญที่ทํ า ให เ กิด ความเสี ย หายต อ
ผลประโยชนของประเทศชาติ หรือเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคมหรือศูนยฯ
หรือความปลอดภัยในโครงสรางพื้นฐานของศูนยแลว ผูใหใชสิทธิมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดทันที
- หากมีเหตุใหเชื่อวาการดําเนินการยื่นขอเสนอของผูไดสิทธิไดกระทําไปโดยไม
สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการคัดเลือก หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ยื่นประมูล หรือเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการคัดเลือกเพื่อทําสัญญานี้ ผูใหใชสิทธิมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดทันที
2. การบอกเลิกสัญญาโดยเหตุ ผลกรณีพิเศษ เนื่องดวยความจําเปนเพื่อ ประโยชน
สาธารณะ ความปลอดภัยของประเทศชาติ ความปลอดภัยของสาธารณชน
3. หากผูไดสิทธิถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย
ผูใหใชสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที

5.2.2 สัญญาใหบริการบําบัดและกําจัดของเสีย
บริษัทมีนโยบายที่จะทําสัญญาใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียกับลูกคา ซึ่งปกติ สัญญาจะมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
นั บ จากวั น ที่ ล งนามในสั ญญา ทั้ ง นี้ ลู ก ค า ตกลงที่ จ ะส งสิ่ งปฏิ กู ล ฯ ให แ ก บ ริ ษั ท ตามประเภทและชนิ ด ที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
ใบเสนอราคาและมีคุณสมบัติตรงตามตัวอยางของเสียที่ใหไวแกบริษัท โดยกอนสงของเสียลูกคาจะตองเก็บรวบรวมและ
บรรจุของเสียลงในภาชนะใหเรียบรอย และจะตองแยกของเสียแตละประเภทมิใหปะปนหรือผสมเขาดวยกัน โดยในกรณี
ที่มีก ารผสมหรือ ปนของเสี ยแต ละประเภทเข าด วยกั น หรือ ในกรณี ที่ข องเสีย ที่รับ มาจากลูก คามี คุณ สมบั ติแ ละ/หรื อ
องค ป ระกอบแตกต า งไปจากผลการวิ เ คราะห ตั ว อย า งของเสี ย และ/หรื อ ไม ต รงตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบเสนอราคา
สวนที่ 2 หนาที่ 39

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไมรับของเสียดังกลา วและมีสิท ธิสงของเสียดังกลา วคืนลูกคา ไดทันที หรือคูสัญญาทั้งสองฝา ย
อาจตกลงปรับราคาคาบริการใหม โดยลูกคามีหนาที่ตองชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหของเสีย และคาขนสงในการ
รับของเสีย และสงคืนของเสียดังกลาวตามจํานวนเงินที่บริษัทกําหนดตามความเหมาะสม
5.2.3 สัญญากับผูประกอบการใหบริการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ
บริษัทและบริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด (“BWT”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน
จํากัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเปนผูถือหุนหลักของบริษัท มีการทําสัญญาจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯ กับผูประกอบการขนสง
ภายนอกทุกราย โดยมีกําหนดระยะเวลาของสัญญาเปนเวลา 3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ผูประกอบการขนสง
ภายนอกตกลงรับจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการที่บริษัทหรือ BWT กําหนดมายัง ศูนยบริหารและจัดการฯ
ของบริษัท โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายข อบังคับ และระเบี ยบของหนวยงานราชการ ทั้งที่มีอยูแล วและ/หรือที่จะมีขึ้ น
ตอไปทุกประการ รวมทั้งจะใชความระมัดระวังปองกันไมใหเกิดความเสียหายจากการรับจางขนยายสิ่งปฏิกูลฯดังกลาว
และหากเกิดความเสียหายขึ้น ผูประกอบการขนสงภายนอกยินยอมที่จะรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายดังกลาวทั้งหมด
แตเพียงผูเ ดียว
5.2.4 สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
คูสัญญา
:
:
ระยะเวลาของสัญญา
:
วัตถุประสงคของสัญญา
:

บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (ในฐานะ “ผูขาย”)
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูซื้อ”)
19 มีนาคม 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
เพื่อซื้อกาซธรรมชาติ เพื่อใชในกระบวนการเผาทําลายขยะ สิ่งปฏิกูลฯ และ
วัสดุที่ไมใชแลว ณ ศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

5.2.5 สัญญาความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ
คูสัญญา
:
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
:
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด(มหาชน)(“BWG”)
สาระสําคัญของสัญญา
:
เพื่อกําหนด
(1) ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทธุรกิจเผาทําลายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวโดยเตาเผาขยะอุตสาหกรรมอันตราย และ BWG ประกอบ
ธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวโดยการฝงกลบ
และการนํ า กลั บ ไปใช ป ระโยชน ใ หม โ ดยเป น วั ต ถุ ดิ บ ทดแทนและ
เชื้อเพลิงทดแทน และการบําบัดน้ําเสียรวม
(2) ความสัมพันธหรือ รายการระหวางกัน ซึ่ง บริษัทและ BWG จะยังคง
รวมมือ กัน ดํา เนิ นธุ รกิ จ เพื่ อใหบริ การแกลู กค าในลั กษณะของ “One
Stop Service” ซึ่งอาจเปนเหตุใหมีการทํารายการระหวางกัน ดังนั้นหาก
มีการทํารายการระหวางกัน บริษัทและ BWG จะดําเนินการตามเงื่อนไข
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การคาโดยทั่วไปที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
และจะกํา หนดเงื่อนไขราคาใหเปนไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทาง
ธุรกิจที่บริษัท และ BWG ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
(3) แนวทางในการป อ งกั น และแก ไ ขการทั บ ซ อ นทางธุ ร กิ จ และความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยหากบริษั ทจะขยายธุรกิ จที่คาดวาจะทั บ
ซอนกับ BWG หรือ BWG จะขยายธุรกิจที่คาดวาจะทับซอนกับบริษัท
ทั้งสองฝายจะพิจารณาหารือกันลวงหนาเพื่อกําหนดลักษณะของบริการ
ใหมีความแตกตางกัน หรือ แบงแยกกลุมลูกคาเปาหมายใหแตกตางกัน
อยางชัดเจน ตลอดจกําหนดแนวทางหรือมาตรการอื่น ๆ ตามที่จําเปน
ในการปองกันการทับซอนทางธุรกิจและความขัดแยงทางผลประโยชน
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