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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2551 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 110 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 202 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
404 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท และมีท ุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 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 เวิล ด 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 โครงการนํา ร อ งในการกํ า จั ด
กากอุตสาหกรรมอันตรายใหเปนไปอยางถูกวิธี ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอ ม ตามประกาศเชิญ ชวนเอกชนเขาดําเนินการบริห าร
และประกอบการศูนยบ ริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุท รปราการ (ศูนยฯ)
ของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ซึ่ งศู น ย ฯ แหง นี้จั ด สร างโดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม มูล คา
โครงการฯ รวมที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1,408 ลานบาท ซึ่งการบริหารและประกอบการศูนยฯ อยูภายใตสัญ ญาสัมปทานซึ่งมี
ระยะเวลาสัมปทาน 20 ป( เริ่มตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 สิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ 2571 )และมีสิทธิขอใหตออายุสัญญา
ไดอีก 10 ป โดยกลุมกิจ การรวมคา บีวายเอสซี เปน ผูไดรับ การคัดเลือ กจากคณะกรรมการการพิจ ารณาคัดเลือ กเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ ดําเนินการในกิจ การของรัฐ
พ.ศ. 2535 ใหเปน ผูไดรับ สิท ธิบ ริห ารและประกอบการศูนยฯ ดังกลาว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเ ห็นชอบใหบ ริษัท อัคคี
ปราการ จํากัด เปนผูไดรับสิทธิบริหารและประกอบการศูนยฯ แหงนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะ “ผูใหใชสิท ธิ”
และบริษัท ในฐานะ “ผูไดรับสิทธิ” ไดรวมลงนามสัญญาฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 และเริ่มใหบ ริการในเชิงพาณิชยได
ในเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา
เนื่องจากการกําจัดกากอุตสาหกรรมโดยวิธีการเผาทําลายเปนวิธีการกําจัดในรูป แบบใหม ดังนั้น การเผยแพรขอมูล
เพื่อใหความรูความเขาใจตามประกาศกระทรวงอุตสาหรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฎิกุลฯ รวมทั้งขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
โดยการเผาทํา ลายจึ ง ต อ งใช ร ะยะเวลา ซึ่ งบริ ษั ท ฯ ได ดํา เนิ นการเผยแพร ค วามรู ตลอดจนขั้ น ตอนการปฎิบ ัติท ี่ ถู ก ต อ ง
เมื่อจะนํากากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานเพื่อ ไปกําจัดโดยเตาเผาขยะอุตสาหกรรม (ศูนยฯ) แหงนี้รวมกับ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนผูอนุญาตตามพระราชบัญ ญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) และรวมกับ การนิคมอุตสาหกรรม
ตลอดจนกรุงเทพมหานคร (หนวยงานที่รับ ผิดชอบขยะพิษและขยะติดเชื้อ ) จนเปนผลใหผูป ระกอบการโรงงาน ตลอดจน
หนวยงานรัฐ และสถานพยาบาลตางๆ เขาใจในกระบวนการ และใชบ ริการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยเตาเผาอุณหภูมิสูง
แหงนี้และขยายปริมาณผูสนใจใชบริการเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตอมาในการประชุมใหญวิสามัญ ผูถือ หุน ครั้งที่ 2/2554 ที่ป ระชุม
ไดมีมติพิเศษพิจารณาแปรสภาพจากบริษทั จํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด และจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเ รียบรอ ยแลว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดทําการกอ สรา งศูนยบ ริห ารจัดการวัส ดุเหลือ ใชอุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จัง หวัด สมุท รปราการ (“ศูน ย”) เพื่อ ใชเ ปน โครงการนํา รอ งในการกํ าจัด วัส ดุ เ หลือ ใช
ทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของเสียอันตรายที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมที่ยังขาดการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม โดยการเผาที่
อุณหภูมิสูง ภายในศูน ยฯประกอบดวยเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ซึ่งถือ เปนเตาเผาแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่
สามารถเผาขยะอุตสาหกรรมอันตรายทั้งที่อยูในรูป ของกาซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และ ขยะติดเชื้อ ดวยอุณหภูมิสูง
ไมนอยกวา 1,100 องศาเซลเซียส และสามารถใหบริการกําจัดขยะอุตสาหกรรมอันตรายไดไมนอ ยกวา 48 ตันตอวัน หรือไม
นอยกวา 15,000 ตันตอป ลักษณะของเตาเผาเปนเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) มีระบบบําบัด และฟอกอากาศที่ท ันสมัยและ
สมบูรณแบบ คุณสมบัติของอากาศกอนปลอยออกสูภายนอกมีลักษณะเปนไอน้ําที่อุณหภูมิ 85 C ซึ่งเตาเผาแบบหมุนอุณหภูมิ
สูงแหงนีน้ ี้มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกที่ป รับ อัตราการหมุนรอบใหสัมพันธกับประสิท ธิภาพในการผสมขยะอุตสาหกรรม
สามารถควบคุมระยะเวลาการเผาและปริมาณของเสียที่เหมาะสมได เตาเผาแหงนี้กอสรางแลวเสร็จ เมื่อ เดือ นกันยายน 2547
และไดดําเนินการทดลองเดินระบบประมาณ 7,200 ชั่วโมง หรือเผาของเสีย (กากอุตสาหกรรมจากโรงงาน) มาแลวประมาณ
10,000 ตัน กอนที่จะประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขาดําเนินการบริหารและประกอบการฯ โดยเอกชนผูป ระสงคจ ะดําเนินการ
ตองรับ ผิดชอบในการบริหารและประกอบการเองทั้งหมด และตอ งดําเนินการใหเ ปนไปตามกฎหมายที่เ กี่ยวขอ งภายใตการ
ควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตองจายคาตอบแทนใหกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
บริษัท เปน ผู ไดรับ สิท ธิ เขาบริห ารและประกอบการศูนย ฯ จากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม เป นเวลา 20 ป นับ แต
วันลงนามในสัญญา คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ 2571 และมีสิท ธิขอใหตอ อายุสัญ ญา
ไดอีก 10 ป โดยบริษัท เปนผูเรียกเก็บ คาบริการจากผูใชบ ริการและมอบผลประโยชนตอบแทนใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม (“กรมโรงงานฯ”) ดังนี้
1) ผลประโยชนตอบแทนดานการเงินปกติ เปนจํานวนเงินตามที่บ ริษัท เสนอแกกรมโรงงานฯ ตามที่กําหนดไว
ตามสัญญาฯ
2) ผลประโยชนตอบแทนดานการเงิน (เพิ่มเติม) ตามสัญญา โดยอัตราดังกลาวจะคํานวณจากรายไดของคาบริการ
กําจัดของเสียตามเกณฑการออกแบบที่กรมโรงงานฯ กําหนด ไดแก คาบริการเผาทําลายของเสีย และคาบริการ
ในกรณีที่มีการลงทุนเพิ่มเติม เปนตน
3) ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติม (พิเศษ) โดยผูไดสิทธิจะชําระตามประเภทและอัตราที่กําหนดไวตามสัญญา โดย
คํานวณจากรายไดตามประเภทในแตละปดังตอไปนี้
- รายไดปริมาณของเสียที่รับ เขามากําจัดเกินจากปริมาณสวนที่เกิน 1,440 ตันตอเดือน
- รายไดจากการทํา Waste Blending
- รายไดคาบริการขนสงของเสีย
- รายไดจากการบริการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการวิเคราะห
ทั้งนี้ เมื่อคิดคํานวณรวมผลประโยชนตอบแทนทั้งหมดตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3) แลว ในแตล ะปกรมโรงงานฯ
จะตองไดรับ ผลประโยชนตอบแทนอัตรารอ ยละ 10 ของรายไดทั้งหมดที่บ ริษัท ไดรับ ในแตล ะปนั้น และหากผลประโยชน
ตอบแทนที่กรมโรงงานฯไดรับ ไมถึงรอ ยละ 10 ในปใด บริษั ท จะจายชดเชยใหครบจํานวนรอยละ 10 ของรายไดในปนั้ น
นอกจากนี้ ตลอดอายุสัญญาสัมปทานบริษัทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแกกรมโรงงานฯไมนอยกวา 300 ลานบาท
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นอกจากนี้ตามสัญญาสัมปทานกําหนดใหบ ริษัทดําเนินการในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เพิ่มเติม ดังนี้
1) จัดทําประกันภัยใหคุมครองทรัพ ยสินและวินาศภัยมู ล คาทรัพ ยสินทั้งหมดที่ผูใ หใชสิท ธิจัดหาและที่บ ริษั ท
จัดหาตามที่กําหนดไวในสัญ ญา โดยใหผูใหใชสิท ธิเปนผูรับ ประโยชน ตลอดจนทําประกันภัยพนักงานและ
ลูกจาง และประกันภัยบุคคลที่สาม ในกรณีท ี่เกิดความสูญหายหรือบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม
สัญ ญา รวมถึงทําประกันภัยของเสียทุกประเภท ในขณะที่อยูในความครอบครองหรือความควบคุมดูแ ลของ
บริษัทซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวเสร็จสิน้ แลว
2) ดูแลบํา รุงรัก ษาซอ มแซมศูนยฯใหอ ยูในสภาพที่ดีแ ละในกรณีที่ มีเหตุ ชํารุดเสียหายขึ้น แกท รั พ ยสิน บริษั ท
จะตองซอมแซมและปรับ ปรุงทรัพยสินของศูนยและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของศูนยทั้งหมดใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดดีและมีประสิท ธิภาพ นอกจากนี้ ในกรณีท ี่บริษัท จะดําเนินการปรับ ปรุงพัฒนาพื้นที่กอ สรางเพิ่มเติมซึ่ง
สิ่งปลูกสรางใดบนพื้นที่ศู นย รวมทั้งสว นที่เ ปนถนนหรือ สาธารณูป โภคต างๆไม วาจะอยู สวนใดของพื้น ที่
ดังกลาว บริษัท จะตอ งขอความเห็นชอบจากผูใหใชสิท ธิเ ปนหนังสือ และอาคารสิ่งปลูกสราง อุป กรณห รื อ
ระบบตางๆ รวมทั้งสาธารณูป โภคที่กอสรางเพิ่มเติมจะตกเปนกรรมสิท ธิ์ของผูใหใชสิท ธิในทันทีที่การกอสราง
แลวเสร็จ ซึ่งทุกครั้งในอดีตที่ผานมาบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวอยางถูกตองมาโดยตลอด
3) โครงสรางการถือหุนของบริษัท ตองมีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ไทยเปนผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ตามกฎหมายตลอดระยะเวลาของสัญ ญาใหใชสิท ธิดําเนินการบริห าร
และประกอบการศูนย และทุนจดทะเบียนชําระเต็มจํานวนต่ําสุดของบริษัท จะตองไมนอ ยกวา 100 ลานบาท
และตองไมลดทุนจดทะเบียนใหเหลือนอยกวา 100 ลานบาท
4) จัดทําระบบ Waste Blending หรือการนํากากอุตสาหกรรมอั นตรายบางชนิ ดมาเพิ่ มกระบวนการปรับ ปรุ ง
คุณภาพทางเคมีใหเ หมาะสมกับ การเผาไหมกอนนําเขาเผาทําลาย ซึ่งเปน อีกกระบวนการหนึ่งที่ชวยในการ
กําจัดของเสียทีม่ ีประสิทธิภาพสูงสุดและใชเชื้อเพลิงนอยที่สุด ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามความเหมาะสมตามที่
ไดศึกษาไวแลว
5) ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางโรงผลิตกระแสไฟฟา โดยรูป แบบเทคโนโลยีเ ปนลักษณะ
ของโรงไฟฟากังหันไอน้ํา (Steam Turbine Power Plant) โดยนําไอน้ําที่ความดัน และอุณหภูมิท ี่เหมาะสมจาก
การเผาขยะมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อ นําไปหมุนกั งหันไอน้ําเพื่อ ฉุดเครื่อ งกําเนิดไฟฟาอีกตอ หนึ่ ง
สํา หรั บ กระบวนการดั งกล าว คาดวา จะมี ศักยภาพในการแปรพลั งงานความรอ นมาเป น พลั งงานไฟฟา ได
ประมาณ 4 เมกกะวัตต ซึ่งสามารถจัดสรรพลังงานไฟฟาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่นํามาใชเพื่อการบริห าร
จัดการภายในระบบประมาณ 0.5 เมกกะวัตต และสวนที่จําหนายใหการไฟฟาสวนภูมิภาคประมาณ 3.5 เมกกะ
วัตต โดยบริ ษัท ไดจัดทํา การศึกษาความเปนไปไดเ พื่อเสนอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเสร็จในเดือ น
มิถุ น ายน 2553 และอยู ร ะหวา งขั้น ตอนการพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น ร ว มกับ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
6) ทําการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอ มที่อ าจเกิดจากการประกอบกิจ การ โดยจัดสรรเงินเขากองทุน
ดังกลาวเปนเงินรวม 2,000,000 บาท โดยจัดสรรเขาเปนรายปปละ 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกอบการ
ศูนย 20 ป และภายหลังจากสิ้น สุดสัญ ญาผู เขาดําเนิ นการศูนยช วงตอไปสามารถดําเนิน การบริ ห ารกองทุ น
ตอไปไดห รื อ จะนําเขา สูการดํ าเนิ นงานของกองทุนสิ่ งแวดล อ มตามกฎหมายวา ดวยการสง เสริ มและรั กษา
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามแตกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควร
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7) บริษัท จะตองทําประกันภัยของเสียทุกประเภท ในขณะที่อยูในความครอบครองหรือความควบคุมดูแ ลของ
บริษัท โดยการประกันอัคคีภัย รวมถึงประกันความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอหรือการ
ละเลยของบริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการติดตอบริษัทประกันภัยในประเทศเพื่อ ดําเนินการทําประกันภัยของ
เสียตามขอกําหนด แตไมสามารถติดตอผูรับ ทําประกันภัยของเสียได เนื่องจากไมมีบริษัท ประกันภัยรับ ประกัน
ของเสียในประเทศไทย และไดแ จ งเรื่องดังกลา วแก กรมโรงงานฯ โดยกรมโรงงานฯเห็น ชอบในหลักการ
ดังกลาว ซึ่งหากในอนาคตมีการรับ ประกันภัยของเสีย บริษัทจะดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
8) หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ หุน หรือโครงสรางของผูถือ หุนหลักของผูไดสิท ธิจ ะตอ งไดรับ ความ
เห็นชอบเปนหนังสือจากกรมโรงงานฯกอน ซึ่ง BWG ในฐานะผูถือหุนหลักของบริษัทไดมีการทําบัน ทึกความ
ตกลง โดยหาก BWG ตองการเปลี่ย นแปลงสัด สวนการถื อหุน จะตอ งทํา หนังสื อขอรับ ความเห็นชอบเป น
หนังสือจากกรมโรงงานโดยหาก BWG ไมปฏิบัติตามขอ ตกลง BWG จะตกลงรับ ผิดชอบความเสียหายใดๆที่
เกิดขึ้นแก AKP จากการไมป ฏิบ ัติตามขอตกลงดังกลาว (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5 สรุปสัญญาที่สําคัญ ใน
การประกอบธุรกิจ
กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
• พัฒนาระบบการลดปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงและวัตถุดิบเพื่อลดตนทุนกระบวนการจัดการโดยรวม
• พัฒ นาระบบสารสนเทศที่ส ามารถเชื่อ มโยงรายงานขอ มูลตางๆ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายของผูใชบ ริการ
ผูขนสง และผูรับ กําจัดกากอุตสาหกรรม
• ติดตั้ง เครื่ อ งจักรและอุป กรณ ที่รองรับ การใหบ ริก ารที่ ป ลอดภัยตอ คุณ ภาพสิ่งแวดลอ ม และสามารถยกระดั บ
มาตรฐานการปองกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง
• สรางความสัมพันธที่ดีกับ ลูกคา เพื่อเขาถึงความตองการ และสามารถตอบสนองความตองการทางการตลาดให
มากขึ้น ในดานการบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ฉับ ไว เปนมิตร และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
• ใชระบบบริการขอมูลลูกคาเพื่อรักษาลูกคาหลัก สนับสนุนกิจกรรมขยายฐานลูกคาใหม
• จัดเตรียมทีมฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งตอบุคคลภายนอก และภายในโรงงาน
• จัดระบบการบริหารงานลูกคาทีค่ รอบคลุมการใหบริการ เชน ระบบการขนสง ระบบการประสานงานหนวยงาน
ภาครัฐ ระบบการสงเสริมกิจ กรรมภายในโรงงาน เปน ตน เพื่อ สงเสริม และสนับ สนุนการดําเนินงานที่สราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
• สนับ สนุนและเสริมสร างองคความรู ดานการจัดการกากอุ ตสาหกรรมอย างถูกวิธี โดยจั ดการบรรยายร วมกั บ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อสรางจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี
• พัฒนาและปรับ ปรุงระบบมาตรฐานตามหลักสากลอยางตอเนื่อง
• พัฒนาระบบการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน ใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติแทนการใชสารเคมีในระบบ
การกําจัด ลดการปลอยมลพิษโดยการใชเทคโนโลยีขั้นสูง ประหยัดพลังงานโดยการใชกากอุตสาหกรรมทดแทน
วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง เปนตน

สวนที่ 1 หนาที่ 4

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

นโยบายดานราคา
เนื่องจากการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ เปนกลุมการใหบริการเฉพาะ ดังนั้น นอกจากการคิดคาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ
แลว ยังมีการคิดคาบริการใหครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุกขั้นตอน นับตั้งแตการเคลื่อ นยายของเสียหรือสิ่งปฏิกูล ฯออก
จากโรงงานจนกระทั่งเดินทางสูสถานที่รับ กําจัดอยางถูกตอง ดังนั้น นโยบายดานราคาจําเปนตองประกอบดวยหลายสวนที่
เกี่ยวของ อันไดแก
• การคิดคาบริการในการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของเสีย
การคิดคาบริการในการวิเคราะหจะแปรผันไปตามความยากงายและคาใชจายในการวิเคราะห เชน คาเสื่อ มราคาอุป กรณ
คาวัสดุสิ้นเปลือง คาสารเคมี คากาซ คาแรงงาน ตลอดจนคาบํารุงรักษา เปนตน
• การคิดอัตราคาบริการกําจัด
สําหรับ นโยบายการกําหนดอัตราคาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ นั้นบริษัท ไดกําหนดจากชนิดคุณลักษณะและองคป ระกอบ
ของสิ่งปฏิกูลฯแตละชนิด ดังนี้
1) สําหรับของเสียที่เปนไปตามเกณฑการออกแบบตามที่กําหนดในประกาศเชิญชวนของกรมโรงงาน ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
• ลักษณะของเสีย: Solid, Organic Sludge & Liquid
• มีคาความรอน (Calorific Value) อยูระหวาง 5,000-6,000 k-cal/kg
• ความชื้นอยูระหวางรอยละ 12-16
• องคป ระกอบของเสียเปนน้ําหนักแหงจะตองมี กํามะถัน < รอยละ 2, คลอรีน < รอยละ 5,ไนโตรเจน< รอยละ 4, ปรอท
< รอยละ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม(mg/kg waste)
• ลักษณะทางกายภาพ
- ประเภทของแข็งในสภาวะเครื่องปกติและเดินระบบสูงสุดแบบชั่วคราวอยูระหวางรอยละ 20-40
- กากตะกอนอินทรีย ในสภาวะเครื่องปกติและเดินระบบสูงสุดแบบชั่วคราวอยูระหวางรอยละ 60-90
- ประเภทของเหลวในสภาวะเครื่องปกติและเดินระบบสูงสุดแบบชั่วคราวอยูระหวางรอยละ 20-40
คิดคาบริการในราคาตันละ 6,000 บาท และการปรับคาบริการใหเปนไปตามกลไกตลาด
2) กรณีท ี่ของเสียไมเปนไปตามเกณฑออกแบบขางตนและไมเ ปน Hazardous waste หรือ Toxin waste ตามที่ US-EPA
กําหนดและสามารถทํา Waste blending ได คิดคาบริการในราคาตันละ 6,000 บาท
3) ขยะติดเชื้อ ราคาคาบริการและการปรับ คาบริการจะพิจารณาตามความยากงายในการเผาทําลาย
4) ของเสียที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักรตามอนุสัญญาบาเซล ราคาคาบริการจะเปนไปตามกลไกของตลาดระหวาง
ประเทศ แตตองไมต่ํากวาราคาคาเผาทําลายของเสียภายในประเทศ
5) ของเสียตามที่ US-EPA กําหนดวาเปนของเสียอันตราย บริษัทจะคิดคาบริการตามความยากงายในการเผาทําลาย
ทั้งนี้ สําหรับ ของเสียที่ไมเปน ไปตามตามเกณฑที่กําหนดตาม 1) – 4) แตไมเ ปนของเสียตอ งหาม EIA เมื่อ มีผูขอใช
บริการ บริษัท จะทําการหารือกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนรายๆไป
• การคิดราคาคาการผสมกากเชื้อเพลิง (waste blending)

สวนที่ 1 หนาที่ 5

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

ของเสียอันตรายที่ไมเปนไปตามเกณฑอ อกแบบ เชน มีคาความรอน (Calorific value) ต่ํากวา 5,260 K-cal/kg-waste
หรือมีองคประกอบของของเสียคิดเปนน้ําหนักแหงจําพวกกํามะถัน เกินกวารอยละ 2 คลอรีน เกินกวารอ ยละ 5 ไนโตรเจนเกิน
กวารอ ยละ 4 หรือมีป รอทเกิน กวา 10 มิลลิกรัมตอ กิโลกรัม เปนของเสียที่จําเปนตองนําไปเพิ่มคาความรอนหรือ ลดปริมาณ
องคประกอบที่เกินเกณฑตามที่ออกแบบโดยนําไปผสมกับ ของเสียอื่นที่มีคุณสมบัติไปเพิ่มหรือลดองคประกอบตางๆ เพื่อใหได
เกณฑตามที่ออกแบบไวและจะมีการปรับราคาคาบริการใหเปนไปตามกลไกตลาด อยางไรก็ตาม บริษัท ยังไมไดเริ่มดําเนิน การ
ใหบริการผสมกากเชื้อเพลิง โดยอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
• การคิดคาอัตราคาบริการขนสง
ในการขนสงของเสียนั้นจําเปนที่จะตองใชรถขนสงเฉพาะ ดังนั้น บริษัท จึงไดจัดเตรียมรถขนสงที่เหมาะสมกับ การ
บรรทุกของเสียที่เปนของแข็ง กากตะกอนอินทรีย หรือของเหลว ฯลฯ โดยรถขนสงดังกลาวจะตองมีคุณลักษณะเปน ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนสงของเสียอันตรายทางบก พ.ศ.2546 โดยบริษัท จะเลือ กใชรถบรรทุก (พิเ ศษ
เฉพาะ) ที่สามารถเคลื่อ นยายภาชนะรูป ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (Roll-off Box) ภาชนะรูป ทรงสามเหลี่ยมคางหมู (Lugger Box)
นอกจากนี้ยัง จัดใหมีรถสิ บลอ (Truck) รถแทงค (Tanker) ตลอดจนรถชนิดพิเ ศษที่ใชบ รรทุกขยะติดเชื้ อ โดยหลักการคิดอัตรา
คาบริการจะคํานวณจากประเภทของรถขนสง และระยะทางการขนสงเปนหลัก ทั้งนี้ โรงงานผู ใชบ ริการจะเป นผู รับ ผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว
ชองทางการจําหนาย
บริษัท ทําการตลาดโดยตรงผานทางพนักงานขายของบริษัท โดยมีการแบงพนักงานขายออกเปนแตละทีมเพื่อ ดูแ ลใน
พื้นที่ตางๆ แยกตามภูมิภาค พนักงานขายจะไดรับ การอบรมใหมีความรูความเขาใจในลักษณะและขั้น ตอนการใหบ ริการเปน
อย า งดี สามารถให คํา ปรึ กษาที่ ส อดคล อ งและเป น ไปตามเงื่ อ นไขทางกฎหมาย ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการให แ ก โรงงาน
อุตสาหกรรมได ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการสรางแรงจูงใจใหแกพ นักงานขายโดยการจายคาคอมมิชชั่น ใหแกพ นักงานขายที่
สามารถทํายอดรายไดไดตามเกณฑท ี่กําหนด โดยมีการกําหนดอัตราที่เปน ไปตามระเบียบของบริษัท และมีการอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทยังมีบ ริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด เปนบริษัท ยอยของ บริษัท เบตเตอร เวิลด
กรีน จํากั ด (มหาชน) ซึ่งเป นผูถือ หุน ใหญของบริ ษัท เปน ตั วแทนในการติดตอ ลู กคาและทํ าการตลาดอีกชองทางหนึ่งดว ย
(รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน หัวขอ 2) ทั้งนี้ ดวยผลงานและความสัมพัน ธอันดีกับ หนวยงาน
ราชการต างๆ เช น กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม อุ ตสาหกรรมจั งหวั ด การนิ คมอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย กรมศุล กากร
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
ฯลฯ ทําใหชื่อเสียงของบริษัท เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในภาคราชการ ซึ่งจะชวยในการประชาสัมพันธ และสนับ สนุนการใช
บริการของบริษัทอีกชองทางหนึ่งดวย
กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัท ไดมีการจัดกลุมผูใชบ ริการเปาหมาย โดยแบงตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตยางเรซินสังเคราะห พลาสติก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สี น้ํามันชักเงา เชแล็ก แล็กเกอร
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
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5.
6.
7.
8.
9.

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ รถยนต
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลตางๆ
กลุมของเสียที่เกิดจากภาคเกษตรกรรม
ของเสียจากกลุมโรงงานในเขตอาเซียนที่ตองสงมากําจัดเผาทําลายในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการกระจายรายไดของลูกคาทั้งดานทําเลที่ตั้ง และประเภทอุตสาหกรรม เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิง ลูกคา กลุมใดกลุมหนึ่งเปน พิเศษ โดยในอนาคต บริษัท มีน โยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมใหมากขึ้น
แผนภูมิวงกลมแสดงสัดสวนการใหบริการป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 โดยแยกลูกคาตามประเภทอุตสาหกรรม
ป 2554

งวด 6 เดือน ป 2555

โรงพยาบาล และ
โรงงานประกอบ สถานพยาบาลต างๆ
กิ จการเกี่ ยวกั บรถยนต
3.98%
โรงงานประกอบกิ จการ 20.67%
เกี่ ยวกั บผลิ ตภัณฑปโตรเลี ยม
1.54%

โรงพยาบาล และ
สถานพยาบาลต างๆ
1.31%

กลุ มของเสียที่เกิ ด
จากภาคเกษตรกรรม
1.16%

กลุ มของเสียที่เกิ ด
จากภาคเกษตรกรรม
2.29%
โรงงานประกอบกิ จการ
เกี่ ยวกั บเคมีภัณฑ
สารเคมี หรือวั สดุ เคมี
36.44%

โรงงานประกอบ
กิ จการเกี่ ยวกั บรถยนต
29.41%

โรงงานกลั่ นน้ํามันปโตรเลี ยม
1.28%

โรงงานประกอบกิ จการ

โรงงานประกอบกิ จการ
เกี่ ยวกั บเคมีภัณฑ
สารเคมี หรือวั สดุ เคมี
55.58%

โรงงานประกอบ
กิ จการเกี่ ยวกั บสี
น้ํามันชักเงาฯ 4.36%
โรงงานประกอบกิ จการ
เกี่ ยวกั บการผลิ ตยางเรซิ น
สังเคราะห พลาสติ ก11.42%

ที่มา : บริษัท

เกี่ ยวกั บผลิ ต ภัณฑปโตรเลี ยม
2.12%

โรงงานกลั่ น
น้ํามันปโตรเลี ยม
0.98%

โรงงานประกอบกิ จการ
เกี่ ยวกั บการผลิ ต ยางเรซิ น
สังเคราะห พลาสติ ก 18.30%

โรงงานประกอบ
กิ จ การเกี่ ยวกั บสี
น้ํามันชักเงาฯ 9.15%

เพิ่มเติมขอมูลลูกคาแยกตามประเภทอุตสาหกรรม

แผนภูมิวงกลมแสดงสัดสวนการใหบริการป 2554 และงวด 6 เดือน ป 2555 โดยแยกลูกคาตามภูมิภาคตางๆ
ป 2554

งวด 6 เดือน ป 2555

เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555

ภาค
ตะวันออก 32%
ภาคกลาง
61%

ภาคกลาง
52%

ภาคใต
1%

ภาคตะวันตก
2%

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ3%
ภาคเหนือ
1%
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ภาค
ตะวันออก 40%
ภาคใต
1%
ภาคตะวันตก
3%

ภาคเหนือ
2%

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2%
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ในป 2554 และไตรมาส 2 ป 2555 บริษัทมีลูกคาที่ใชบริการ 779 รายและ 612 รายตามลําดับ โดยที่ลูกคา 10 รายแรก มี
สัดสวนรวมกันประมาณรอ ยละ 36.80 และรอ ยละ 28.88 ของรายไดจากการบริการทั้งหมด ทั้งนี้บ ริษัท มีลูกคาที่ทําสัญ ญา
ใหบริการ ในป 2554 และไตรมาส 2 ป 2555 จํานวน 135 รายและ 60 ราย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ17.33 และรอยละ
9.80 ของลูกคาที่ใหบริการทั้งหมดตามลําดับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากเงื่อนไขในการกําจัดกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท ี่ไมใชแลว ระบุใหผูใชบริการ(ลูกคา) ตองดําเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกอนทําการเคลื่อนยายกากอุตสาหกรรมเพื่อไปกําจัด ซึ่งใบอนุญ าตในแตล ะคราวมีกําหนดระยะเวลาการไดรับ
อนุ ญ าต 1 ป นอกจากนี้ก ารขออนุ ญ าตนํ าสิ่ ง ปฏิกูล หรือ วั ส ดุที่ ไ ม ใชแ ลวออกนอกบริเ วณโรงงานนั้น จะมี ผูเ กี่ ย วข อ ง 3
สวนประกอบดวย ลูกคา ผูรับ กําจัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงทําใหใบอนุญ าตใหนํากากอุตสาหกรรมไปกําจัดยัง
สถานที่กําจัดนั้นๆ เสมือนเปนสัญญาใหบริการดวยเชนกัน ดังนั้น แมลูกคาจะไมท ําสัญญากับบริษัท แตตองดําเนิน การสงสิ่ง
ปฏิกูลฯใหกับ บริษัท ฯ เปนผูรับ กําจัดตามใบอนุญาตที่ไดรับ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะสอดคลอ งกับ ใบกํากับ การ
ขนสง (Manifest) ที่ใชสําหรับ การบันทึกขอมูลการเคลื่อ นยายสิ่งปฏิกูล ฯ ออกนอกบริเวณโรงงานมายังสถานที่กําจัด ซึ่งจะ
ระบุรายละเอียดตางๆ อาทิ ชนิดสิ่งปฏิกูลฯ , ปริมาณ, ประเภทรถขนสง เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงิน ในกรณี
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการใหม ลูกคาจะตอ งขึ้น ทะเบียนและทําเรื่องแจงขอเปลี่ยนรายชื่อผูใหบ ริการใหม ซึ่งกรม
โรงงานอุตสาหกรรมจะเปนผูพ ิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงผูใหบ ริการรายใหมดวย อยางไรก็ตาม ดวยกล
ยุท ธการใหบริการของบริษัท ที่มุงเนนการสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปนหลัก บริษัทฯ จึงมั่น ใจวาจะทําใหลูกคากลับ มาใช
บริการของบริษัทอยางตอเนื่อง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (รองบการเงินฉบับแกไข)
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการ ป 2551 มีจํานวน 13.83 ลานบาท โดยเปนรายไดจ ากการใหบ ริการบําบัดและกําจัดของเสีย
ดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 13.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอ ยละ 89.81 ของรายไดรวม และรายไดจ ากการขนสงกากของเสีย
จํานวน 0.42 ลา นบาท คิ ดเป นรอ ยละ 2.88 ของรายไดรวม บริษั ท ได ลงนามในสัญ ญาใหใช สิท ธิ ดําเนิน การบริห ารและ
ประกอบการศูนยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือ นในการทดสอบระบบเตาเผาและการตรวจสอบ
ความพรอ มของศูนย จึงเริ่มใหบ ริการในเดือ นสิงหาคม 2551 ทําใหมีระยะเวลาของการใหบ ริการเหลือ เพียง 5 เดือน ซึ่ง
สามารถใหบ ริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลายจํานวน 3,239 ตัน
รายไดจ ากการใหบ ริการ สําหรับ ป 2552 เพิ่ม ขึ้น เปน 89.74 ลานบาท หรื อ เพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 548.94 จากป ที่ผานมา
เนื่องจากใหบ ริการเต็มปตามปกติ อีกทั้งเริ่มทําการตลาดในเชิงรุกโดยมีการพบปะเยี่ยมเยียนโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทําให
มีลูกคาเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวนโรงงานที่ใชบ ริการเพิ่มขึ้นเปน 389 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอ ยละ 710.42 จากปที่ผานมา สงผลใหมี
ปริมาณของเสียที่เขามาบําบัดและกําจัด เพิ่มขึ้นเปน 19,586 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 504.69 จากปที่ผานมา โดยเปนรายไดจาก
การใหบ ริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 80.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 88.57 ของรายไดรวม และ
รายไดจากการขนสงกากของเสีย จํานวน 9.64 ลานบาท คิดเปนรอ ยละ 10.67 ของรายไดรวม ซึ่งมาจากการใหบ ริการบําบัด
และกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลายจํานวน 19,586 ตัน
รายไดจ ากการใหบ ริการ สําหรับ ป 2553 เพิ่มขึ้น เปน 185.01 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 106.16 จากปที่ผานมา
เนื่องจากบริษัทดําเนินกลยุทธทางการตลาดในดานราคา โดยรายไดเฉลี่ยตอตันของเสียที่บําบัดและกําจัดลดลงจาก 4,088 บาท
ตอตันในปท ี่ผานมาเปน 3,500 บาทตอตัน หรือลดลงรอยละ 14.38 สงผลใหส ามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวน
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โรงงานที่ใชบ ริการเพิ่มขึ้นเปน 587 ราย หรือ เพิ่มขึ้น รอ ยละ 50.90 จากปที่ผานมา สงผลใหมีป ริมาณของเสียที่เขามาบําบัด
และกําจัด เพิ่มขึ้นเปน 45,486 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 132 จากปที่ผานมา โดยเปนรายไดจ ากการใหบ ริการบําบัดและกําจัด
ของเสียดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 159.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.87 ของรายไดรวม และรายไดจากการขนสงกากของ
เสีย จํานวน 25.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.78 ของรายไดรวม
รายไดจ ากการใหบ ริการ สําหรับ ป 2554 เพิ่มขึ้นเปน 282.52 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 52.70 จากปที่ผานมา
เนื่องจากบริษัทมุงเนนการสรางความพอใจใหกับลูกคาโดยการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้บ ริษัท มีการ
ปรับราคาเพิ่มขึ้น ทําใหรายไดเฉลี่ยตอตันของเสียที่บ ําบัดและกําจัดเพิ่มขึ้นจาก 3,500 บาทตอตันในปที่ผานมาเปน 3,836 บาท
ตอ ตัน หรือ เพิ่มขึ้ นรอ ยละ 9.60 อีกทั้งบริษัท ยังคงทําการตลาดในเชิงรุกอยา งตอเนื่อง ทําให มีจํานวนโรงงานที่ใชบ ริการ
เพิ่มขึ้นเปน 779 ราย หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 32.71 จากปที่ผานมา สงผลใหมีป ริมาณของเสียที่เขามาบําบัดและกําจัด เพิ่มขึ้นเปน
61,966 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอ ยละ 36.23 จากปที่ผานมา โดยเปน รายไดจ ากการใหบ ริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผา
ทําลาย จํานวน 237.68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.85 ของรายไดรวม และรายไดจากการขนสงกากของเสีย จํานวน 44.75
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.79 ของรายไดรวม
รายไดจากการใหบริการ สําหรับ งวดหกเดือนแรกป 2555 เพิ่มขึ้นเปน 165.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ ยละ 40.89 จาก
งวดเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในชวงที่ผานมา สงผลใหมีป ริมาณของเสียที่เ ขามาบําบัดและกําจัด
เพิ่มขึ้นเปน 45,679 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 80.33 จากงวดเดียวกันของปท ี่ผานมา โดยเปนรายไดจากการใหบริการบําบัดและ
กําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลาย จํานวน 132.39 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 79.83 ของรายไดรวมและรายไดจ ากการขนสง
กากของเสีย จํานวน 33.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.06 ของรายไดรวม
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ สําหรับ งวดป 2551 มีจํานวน 12.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.46 ของรายไดรวม ตนทุนที่
สําคัญประกอบดวย ผลประโยชนตอบแทนชําระกรมโรงงาน 6.95 ลานบาท คาเชื้อ เพลิงและพลังงาน คาวัตถุดิบ คาบรรจุ
ภัณฑ สําหรับป 2552 ตนทุนการใหบริการ มีจํานวน 94.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 104.43 ของรายไดรวม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนการใหบริการในป 2552 สวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวตามรายไดจ ากการใหบ ริการ โดยมีตน ทุนที่เ พิ่มขึ้น
คือ ผลประโยชนตอบแทนชําระกรมโรงงานเพิ่มขึ้นเปน 11.82 ลานบาท คาเชื้อเพลิงและพลังงาน คาวัตถุดิบ และคาบรรจุภัณฑ
และเป นการเพิ่มขึ้น จากการจั ดประเภทรายการใหม ไดแ ก คา ผลประโยชน ตอบแทนด านการเงิ นปกติ ตัดจาย คาขนส ง
คาบริการจางฝงกลบบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) คาใชจายโรงงานตางๆ เชน คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
และอุป กรณ คาเชาเครื่องจักรและอุป กรณ คาไฟฟาโรงงาน คาเสื่อมราคาโรงงาน และคาใชจายดานบุคลากรในโรงงาน ซึ่งเดิม
ในป 2551 บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร เนื่องจากในชวง 6 เดือนแรกภายหลังจากลงนามในสัญญาฯ ตองมีการตรวจสอบ
ความพรอมและทดสอบระบบเตาเผา และการตรวจสอบความพรอ มของศูนย โดยบริษัท ใหบ ริการบําบัดและกําจัดของเสีย
ดวยวิธีเผาทําลายตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา
สําหรับป 2553 ตนทุนการใหบ ริการมีจํานวน 141.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 46.58 ลานบาท ซึ่งเปน
การเพิ่ ม ขึ้ นตามการขยายตัวของรายได จ ากการให บ ริการ โดยตน ทุ น การให บ ริการที่ เพิ่ม สู งขึ้ น ได แ ก การเพิ่ ม ขึ้น ของ
ผลประโยชนตอบแทนกรมโรงงานฯ การเพิ่มขึ้นของคาขนสง การเพิ่มขึ้นของคาบรรจุภัณฑเพื่อรองรับตอปริมาณการเพิ่มขึ้น
ของ ของเสียที่เผาทําลาย การเพิ่มขึ้นของคาบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณโรงงาน อยางไรก็ตามอัตราสวนตนทุนการใหบริการ
ตอรายไดรวมในป 2553 เทากับ รอยละ 75.19 ลดลงจากป 2552 ซึ่งมีอัตราสวนตนทุน การใหบ ริการตอรายไดรวมเทากับ รอ ย
ละ 104.43 เนื่องมาจากการลดลงของคาเชื้อเพลิงและพลังงาน จากการนํากากอุตสาหกรรมที่ผานการผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
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จนมีคาพลังงานความรอนที่พอเหมาะที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน(Alternative Fuel Blending) แทนการใชกาซธรรมชาติ
หรือน้ํามัน
สําหรับป 2554 ตนทุนการใหบ ริการมีจํานวน 191.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 50.47 ลานบาท ซึ่งเปน
การเพิ่ ม ขึ้ นตามการขยายตัวของรายได จ ากการให บ ริการ โดยตน ทุ น การให บ ริการที่ เพิ่ ม สู งขึ้น ได แ ก การเพิ่ ม ขึ้น ของ
ผลประโยชนตอบแทนกรมโรงงาน การเพิ่มขึ้นของคาขนสง การเพิ่มขึ้นของคาจางดําเนินการบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม
อัตราสวนตน ทุนการใหบ ริการตอ รายไดรวมในป 2554 เทากั บ รอ ยละ 67.55 ลดลงจากป 2553 ซึ่งมีอัตราสวนตน ทุนการ
ใหบริการตอรายไดรวมเทากับ รอยละ 75.19 เนื่องมาจากการประหยัดของขนาด (Economy of scale)
สําหรับงวดหกเดือนแรกป 2555 ตนทุนการใหบริการมีจํานวน 114.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2554
จํานวน 30.13 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของรายไดจากการใหบริการ โดยตนทุนการใหบ ริการที่เ พิ่มสูงขึ้น
ไดแก การเพิ่มขึ้นของคาขนสง การเพิ่มขึ้นของคาจางดําเนินการบุคคลภายนอก โดยอัตราสวนตนทุนการใหบ ริการตอ รายได
รวมในงวดหกเดือนแรกป 2555 เทากับ รอยละ 68.94 ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2554 ซึ่งมีอัตราสวนตนทุนการใหบริการตอ
รายไดรวมเทากับรอยละ 71.46 เนือ่ งมาจากการลดลงของคาเชื้อเพลิงและพลังงาน จากการนํากากอุตสาหกรรมที่ผานการผสม
เพื่อ ปรับ ปรุงคุณภาพจนมีคาพลังงานความรอนที่พ อเหมาะที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน(Alternative Fuel Blending)
แทนการใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันที่มีประสิท ธิภาพมากขึ้น
คาใชจายในการบริการ
คาใชจายในการบริการสําหรับ งวดป 2551 มีจํานวน 0.79 ลานบาท คิดเปน รอ ยละ 5.27 ของรายไดรวม ป 2552 มี
จํานวน 2.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.50 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 1.47 ลานบาท และป 2553 คาใชจาย
ในการบริการ มีจํานวน 5.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.71 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 2.83 ลานบาท และป
2554 คาใชจายในการบริการ มีจํานวน 9.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.31 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 4.29
ลานบาท สําหรับ งวดหกเดือนแรกป 2555 คาใชจายในการบริการมีจํานวน 3.41 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของป
2554 จํานวน 0.17 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริการในแตละปท ี่เปรียบเทียบกัน นั้น เกิดจากกิจ กรรมสงเสริม
การตลาดและการขายเป น หลั ก ซึ่ง การเพิ่ม ขึ้ น ของคา ใชจ า ยในการบริก ารสอดคล อ งกั บ การเพิ่มขึ้ นของรายได จ ากการ
ใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลาย
คาใชจายในการบริหาร
บริษัท มีคาใชจายในการบริห าร สวนใหญเป นคาใชจายบุค ลากร คาเสื่อ มราคา คาสาธารณูป โภค ค าใชจายในการ
เดินทาง คาวัสดุอุปกรณ คาที่ป รึกษา และคาธรรมเนียมตางๆ โดยสําหรับงวดป 2551 มีคาใชจายในการบริห าร เทากับ 51.69
ลานบาท คิดเปนรอยละ 346.41 ของรายไดรวม และป 2552 เทากับ 10.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.33 ของรายไดรวม โดย
ลดลงจากป 2551 เนื่องมาจากการจัดประเภทรายการใหม (ตามที่กลาวไวในตนทุนการใหบ ริการ) และป 2553 เทากับ 13.80
ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.36 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 3.56 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดาน
บุคลากร คาใชจายในการจัดสัมมนาและกิจกรรม และคาใชจายในการเดินทาง และป 2554 เทากับ 17.96 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 6.34 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 4.16 ลานบาท เนื่องจากการปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรและคาปอ งกัน
อุท กภัย สําหรับ งวดหกเดือนแรกป 2555 มีคาใชจายในการบริหาร เทากับ 10.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.43 ของรายไดรวม
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2554 จํานวน 2.96 ลานบาท เนื่องจากการปรับ ฐานเงินเดือนของบุคลากรเปนหลัก
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
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กําไร
สําหรับงวดป 2551 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 0.93 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 6.72 และบริษัท มีผ ล
ขาดทุนสุทธิจํานวน 54.82 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ ติดลบรอยละ 367.39 เนื่องจากเปนปแรกของการกอตั้งบริษัท โดย
บริษัท เริ่มดําเนินการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีเผาทําลายตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 ประกอบกับ ชวง 6 เดือน
แรก บริษัท มีคาใชจายในการซอ มบํารุงรักษาเตาเผา และคาใชจายที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอ มและทดสอบระบบ
เตาเผา
สําหรับป 2552 บริษัทมีผลการดําเนินงานขั้นตนเปนขาดทุน จํานวน 4.68 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน ติดลบ
รอยละ 5.21 การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนจากปท ี่ผานมาเนื่อ งจากการจัดประเภทรายการใหมในป 2551 ของคาใชจายใน
การซอมบํารุงรักษาเตาเผา และคาใชจายที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมและทดสอบระบบเตาเผา ซึ่งอยูในหมวดคาใชจาย
ในการบริห าร เนื่อ งจากบริษัท ยังไมไดเริ่มใหบ ริการ รวมถึงผลประโยชนตอบแทนที่บ ริษัท ตองชําระใหกรมโรงงานตาม
สัญญาใชสิท ธิฯ และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 20.76 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ ติดลบรอยละ 22.96
สําหรับป 2553 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 44.01 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 23.79 อัตรากําไรขั้น ตน
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวารายไดจากการใหบ ริการที่เพิ่มขึ้น และบริษัท
มีกําไรสุทธิจํานวน 22.83 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 12.18 ตามการเติบ โตของรายไดท ี่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 91.06 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 32.23 ซึ่งอัตรากําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากการประหยัดตนทุนตอขนาด (Economic of scale) และมีกําไรสุท ธิจํานวน 50.04 ลาน
บาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 17.65 ตามการเติบ โตของรายไดท ี่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับงวดหกเดือนแรกป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 51.33 ลานบาท คิดเปน อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 30.98
ซึ่งอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2554 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 28.38 เนื่องจากการนํากากอุตสาหกรรมที่
ผานการผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพจนมีคาพลังงานความรอนที่พ อเหมาะที่จ ะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน(Alternative Fuel
Blending) แทนการใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันที่มีประสิท ธิภาพมากขึ้น และมีกําไรสุท ธิจํานวน 21.93 ลานบาท คิดเปน อัตรา
กํา ไรสุ ท ธิ รอ ยละ 13.22 ลดลงเล็กน อ ยจากงวดเดีย วกัน ของป 2554 ที่ มีอัตรากํ า ไรสุท ธิ รอ ยละ 13.72 เนื่อ งมาจากสิ ท ธิ
ประโยชนจากการใชผลขาดทุนในอดีตเพื่อลดหยอนภาษีห มดลงในปที่ผานมา
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555

สินทรัพยรวม

สินทรัพยรวมของบริษัท ประกอบดวย สินทรัพ ยห มุนเวียนไดแ ก เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน สด ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมห มุนเวียนไดแก อุปกรณ อาคารและอุปกรณภายใตสัญญาการใชสิทธิ เงิน
ฝากที่ติดภาระค้ําประกันและเงินกองทุนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 และงวดหกเดือนแรกป 2555 เทากับ 66.95 ลานบาท 65.28
ลานบาท 124.33 ลานบาท 220.14 ลานบาท และ 271.29 ลานบาท ตามลําดับ
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลงจากสินทรัพยรวมป 2551 จํานวน 1.67 ลานบาท หรือ ลดลง
รอยละ 2.50 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 20.71 ลานบาท รายไดคางรับ จาก
การใหบ ริการเพิ่มขึ้น 22.66 ลานบาท ตามรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้น
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากสิน ทรัพ ยรวมป 2552 จํานวน 59.06 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 90.48 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ สุท ธิเพิ่มขึ้น 7.43 ลานบาทและรายได
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คางรับจากการใหบ ริการ เพิ่มขึ้น 23.75 ลานบาท ตามรายไดจากการใหบ ริการที่เพิ่มสูงขึ้น เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น 22.02 ลานบาท อาคารและอุป กรณสุทธิเพิ่มขึ้น 2.22 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในสวนปรับ ปรุงอาคารโรงงาน
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น จากสินทรัพ ยรวมป 2553 จํานวน 95.81 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 77.06 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 39.97 ลานบาท รายได
คางรับจากการใหบ ริการ เพิ่มขึ้น 14.34 ลานบาท ตามรายไดจากการใหบ ริการที่เพิ่มสูงขึ้น อุปกรณ เพิ่มขึ้น 9.95 ลานบาท และ
อาคารและอุป กรณสุทธิภายใตสัญญาการใชสิทธิสุทธิ เพิ่มขึ้น 23.32 ลานบาท เนื่อ งจากการลงทุนในเครื่อ งจักรและอุป กรณ
และเครื่องมือเครื่องใช
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพิ่มขึ้น จากสินทรัพ ยรวมป 2554 จํานวน 51.15 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 23.23 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแ ก รายไดคางรับ และลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ สุท ธิเ พิ่มขึ้น 17.83
ลานบาท ตามรายไดจากการใหบ ริการที่เพิ่มสูงขึ้น อาคารและอุป กรณสุท ธิเพิ่มขึ้น 40.00 ลานบาท เนื่อ งจากการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 0.21 เทา เนื่องจากแหลงเงินทุนหลักมาจากทุน
ของบริษัท เอง จํานวน 110 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2552 - 2554 เทากับ 0.92 เทา 1.43 เทาและ 0.48 เทาตามลําดับ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 เนื่องจากผลขาดทุนสะสมที่เ พิ่มขึ้น และ
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2553 อั ตราส วนหนี้สิน ต อ ส วนของผู ถือ หุ น เพิ่ มขึ้ นจากป 2552 เนื่ อ งจากเจาหนี้การคาและหนี้สิ น
หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้น ของรายไดจ ากการใหบ ริการ ในขณะที่ขาดทุนสะสมลดลง จํานวน 16.69 ลานบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงจากป 2553 เนื่อ งจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 50.00 ลานบาทและขาดทุนสะสมลดลง จํานวน 47.89 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.59 เทาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธัน วาคม
2554 เล็กนอย เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการและหนีส้ ินภายใตสัญญาเชา
การเงินจากการซื้อรถบรรทุกเพื่อใชในการดําเนินกิจการ
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สวนของผูถือ หุนของบริษัท มีจํานวน 55.18 ลานบาท
28.28 ลานบาท 51.11 ลานบาท 149.00 ลานบาทและ 170.93 ลานบาทตามลําดับ โดยสาเหตุที่ทําใหสวนของผูถือหุนในป
2552 ลดลง มาจากขาดทุนสะสม จํานวน 75.58 ลานบาท สวนของผูถือหุนในป 2553 เพิ่มขึ้น 24.84 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิ
ของป สําหรับป 2554 สวนของผูถือหุนที่ปรับเพิ่มขึ้น เปนผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและกําไรสุท ธิของป
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในป 2552 - 2554 และงวดหกเดือนแรกป 2555 เทากับรอยละ (49.75) รอยละ 57.52 รอยละ
50.01 และรอยละ 27.41 ตามลําดับ ในป 2553 ที่อัตราสวนปรับ เพิ่มขึ้น มาก เนื่องจากป 2553 มีกําไรสุท ธิจํานวน 22.83 ลาน
บาท โดยเพิ่มจากปกอนจํานวน 43.59 ลานบาทซึ่งมีผลขาดทุนสะสม และสําหรับ งวดหกเดือ นแรกป 2555 ที่อัตราสวนปรับ
ลดลง เนื่องจากการขยายตัวของฐานทุนจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
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ปจจัยความเสี่ยง
บริษัท มีปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนยั สําคัญ ดังตอไปนี้
1.ความเสี่ยงจากอัตราการปรับตัวของราคากาชธรรมชาติ
ในการเดินระบบการทํางานของเตาเผาขยะอุตสาหกรรม จําเปนที่จะตองใชกาชธรรมชาติเพื่อใชเปน เชื้อเพลิงในการ
เริ่มเดินเครื่อง(Start Up) และการเผาไหม โดยเฉพาะการเผาไหมเพื่อการกําจัดของเสียอัน ตรายและกาซเสียนั้น จะตองใช
ระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการเผาไหมท ี่สมบูรณและเพื่อที่จะทําใหคุณภาพอากาศที่ปลอยออกสูภายนอกไม
เกินเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความผันผวนของราคากาซธรรมชาติ จึงอาจเปนความเสี่ยงที่กระทบอยางมี
นัยสําคัญ ตอ ผลการดํา เนินงานของบริษัท หากราคากาซธรรมชาติ ป รับ ตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ บริษัท ไมสามารถจัดหาเชื้อเพลิ ง
ประเภทอื่ นเพื่อทดแทนในกระบวนการดังกลาวได โดยในป 2554 และงวด 6 เดือ นแรกป 2555 บริษัท มีตนทุ นจากกา ซ
ธรรมชาติคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 19.39 และรอยละ 21.77 ของตนทุนจากการใหบริการ
อย า งไรก็ ต าม บริ ษัท ได ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบดั ง กล า ว จึ ง มี น โยบายในการลดความเสี่ย งดั ง กล า วโดยได
ทําการศึกษาและพัฒ นาประสิท ธิภ าพการเผาทําลายภายใต สัดสว นการผสมกัน ระหวางของเสียที่มีคาพลังงานความรอ น
(Heating Value) กับของเสียที่ไมมีคาพลังงานความรอน (Non Heating Value) เพื่อลดปริมาณการใชกาซธรรมชาติในการเผา
ทําลาย โดยการผสมสูตรเฉพาะ (Recipe) ของเสียหรือสิ่งปฏิกูลบางประเภทที่องคประกอบที่มีคาพลังงานความรอ น (Heating
Value) เชน กากตะกอนน้ํามัน เศษผาปนเปอนน้ํามัน น้ํามันเครื่องใชแลว เปนตน มาผสมรวมกับ ของเสียที่ไมมีคาความรอน
เชน กากตะกอนน้ําเสีย สารเคมีเสื่อมสภาพ เปนตน นอกจากนี้ยังไดนํากากอุตสาหกรรมที่ผานการผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
จนมีคาพลังงานความรอนที่พอเหมาะที่จ ะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel Blending) มาทดแทนการใชกาซ
ธรรมชาติได อีกทางหนึ่ง ซึ่งคุณ สมบัติ ของเชื้ อเพลิ งทดแทนนั้นเปน ไปตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรมเรื่อ ง กําหนด
ลั ก ษณะของน้ํา มั น ใช แ ล ว ที่ ผ า นกระบวนการปรั บ คุ ณ ภาพ และเชื้อ เพลิ ง สั ง เคราะห ที่ จ ะนํ า มาใช เ ปน เชื้ อ เพลิ ง ในเตา
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 ปจจุบันบริษัท ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว ซึ่งทําใหบ ริษัท สามารถประหยัด
ตนทุนของกาซได
2. ความเสี่ยงกรณีเกิดวินาศภัยกับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนยฯ”)
เนื่องจากสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุท ี่ไมใชแลวที่รับเขามาบําบัดและกําจัดยังศูน ยฯ จะมีลักษณะและประเภท รวมทั้งความ
เป น อัน ตรายที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ตามลั ก ษณะประเภทธุ รกิ จ ของผูว า จ าง อาทิ เช น กลุ มอุ ตสาหกรรมป โ ตรเคมี กลุ ม
อุตสาหกรรมผลิต / แบงบรรจุ ยาฆาแมลง หรือกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอมและเครื่องหนังที่ตอ งใชกรดที่ฤ ทธิ์กัดกรอ นสูงใน
กระบวนการผลิต เปนตน ดังนั้น การรับ สิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาวเขามายังศูนยฯ อาจกอใหเกิดอันตรายและอุบ ัติภัยขึ้นไดกับ ระบบ
และโครงสรางตางๆ ภายในศูนยฯหากปราศจากมาตรการดานการจัดการความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ อันจะสงผลกระทบตอ
รายไดหากบริษัทไมสามารถเดินระบบเตาเผาได ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อลดและปองกันความเสี่ยงไวดังนี้
1. การทําประกั นภั ยทรั พ ยสิ น ที่ครอบคลุมทรัพ ย สิน ต างๆ อัน ไดแ ก สิ่ งปลู กสร างตั วอาคาร พรอ มสวนตอเติมและ
ปรั บปรุ งของอาคาร รวมอาคารซ อมบํ ารุ ง รวมโรงย อยสลาย อาคารจอดรถ ลานจอดรถ ป อมยาม กําแพง ทางเดิ น ถนนรั้ ว
เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใชภายในสํานักงาน รวมถึงระบบตางๆ ภายในอาคารทุกอาคาร ระบบ
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคมและโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร เตาเผาพรอมเครื่องจักรและอุป กรณครบสวนทุกชนิด เครื่องกําเนิด
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ไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึง ทรัพยสินอื่นๆ ที่เปน
ของบริษัท และเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ในทุนเงินประกันภัย 1,300 ลานบาท
1. การจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหถูกหลักสุขาภิบ าล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชน การทําความสะอาด
สภาพแวดลอ มภายในศูนยฯ จัดให มีระบบระบายอากาศที่ดีการ จัด ใหมีแ สงสวางภายในบริเ วณปฏิบ ัติงานอยางเพียงพอ
มีระบบปองกันการรั่วไหลของสารเคมี มีการสวมใสอุปกรณความปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตั้งอุป กรณ
และสัญลักษณเตือนและปองกันความเปนอันตรายไวในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยางชัดเจน
2. จัดระบบการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ ภาชนะบรรจุ ตลอดจนพาหนะที่ใชในการขนถายใหมีสภาพดีอ ยูเสมอ
โดยการตรวจสอบเปนประจําทุก 6 เดือน
3. จัดการฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําป รวมทั้งจัดการฝกอบรมแกพนักงานที่เขามาปฏิบัติงาน
ใหมเพื่อใหเขาใจถึงการปฏิบ ัติท ี่ถูกตองทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใชอุป กรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ตลอดจนการจัดใหมีอุป กรณป ระจํารถสําหรับกูภัยในเบื้องตน การฝกซอมแผนฉุกเฉินปละ 1 ครั้ง เปนตน
3. ความเสี่ยงจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ในการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ศู น ย บ ริ ห ารจั ดการวั ส ดุ เ หลื อ ใช อุ ตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุ ต สาหกรรม) บางปู จั ง หวั ด
สมุทรปราการ (“ศูนยฯ”) มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมตอ ชุมชนใกลเคียง ซึ่งบริษัท ไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงทางดานนี้เปนอยางยิ่ง เนื่องจากหากเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอ ม อันเปนผลมาจากการ
ดําเนินการบริห ารจั ดการสิ่งปฏิกูล ฯของบริษัท บริษัท จะต อ งเปน ผูรั บ ผิดชอบโดยดําเนิน การแกไขและจัดการกับ ปญ หา
ดังกลาว รวมทั้งอาจถูกรองเรียนจากผูท ี่ไดรับ ความเสียหาย ซึ่งอาจมีผ ลทําใหบ ริษัท ตอ งชดใชคาเสียหายที่อ าจเกิดขึ้น และ/
หรือตองหยุดการใหบริการจนกวาบริษัทจะสามารถแกไขในเรื่องที่ถูกรองเรียนได ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท ดวย
เหตุนี้ บริษัท จึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนิน งานตางๆ และมีการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดลอ มตามที่ห นวยงานราชการ
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 เพื่อใหพ นักงานใชเปนแนวทางปฏิบ ัติใหส อดคลอ งตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท โดยจัดตั้งหนวยงานฝายสิ่งแวดลอ มอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยคอยตรวจสอบและติดตามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ตลอดจนติดตอใหห นวยงานภายนอก
อิสระเขาตรวจสอบเปนประจําทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทไดรับการรับ รองมาตรฐานดานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 และ
มาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จาก บริษัท มูดี้ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด
4. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม และการเขาสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของเปนตน
5. การทําประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก เพื่อคุมครองกรณี เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอกและบริเวณขางเคียง ซึ่งไดรับอุบั ติเหตุโดยตรงตอทรั พยสินที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรื อ
ประมาทเลินเลอของบริษัท หรือลูกจางของบริษัท หรือเจาหนาที่ หรือตัวแทนของบริษัท ในวงเงินความคุมครอง 80 ลานบาท
ตออุบ ัติเหตุแตละครั้ง
อยางไรก็ตาม ในการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทไมไดรับขอรองเรียนใดๆ และบริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนดอยางเขมงวดเพื่อใหแนใจวาจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในอนาคต
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
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4. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหวางการขนสง
ในขั้ น ตอนของการรั บ สิ่ ง ปฏิ กูล ฯจากโรงงานของลู ก ค า มาเผาทํ า ลายภายในศู น ย บ ริ ห ารจั ดการวั ส ดุ เ หลื อ ใช
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนยฯ”) นั้น บริษัท ไดมอบหมายใหบ ริษัท เบตเตอร
เวิลด ทรานสปอรต จํากัด (“BWT”) เปนผูบริหารและจัดการเกี่ยวกับ การใหบ ริการรถขนสงกากอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีรถขนสง จํานวนรวม 43 คัน รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอกเพิ่มเติม ทั้งในรูป
ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนรถของผูป ระกอบการขนสงภายนอกที่ขึ้น ทะเบียน
รายชื่อกับบริษัทจํานวน 103 คัน ซึ่งในป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 สัดสวนการใหบ ริการขนสงโดยใชรถขนสงของ
ผูป ระกอบการภายนอก คิ ด เปน ประมาณร อ ยละ 85 และประมาณร อ ยละ 84 ของมู ล ค าขนส งรวม โดยไม ไ ดพ ึ่ งพิ ง
ผูป ระกอบการขนสงภายนอกรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษแตจ ะกระจายและมอบหมายงานใหแกผูป ระกอบการขนสงภายนอก
ทุกๆ รายอยางเทาเทียมกันเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 เรื่อง การรวบรวมและ
ขนสงของเสียอันตราย ระบุวา หากเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุระหวางการขนสงสิ่งปฏิกูล ฯ BWT หรือผูป ระกอบการ
ขนสง ภายนอกในฐานะเป นผู ให บ ริ การด านการขนส งสิ่ งปฏิกูล ฯและบริษั ท ในฐานะผู รับ จางเผาทํา ลายสิ่ งปฏิกู ลฯหรื อ
ตลอดจนโรงงานผูกอใหเกิดของเสียในฐานะผูวาจางใหดําเนินการขนสง จะมีภาระในการรับ ผิดชอบตอความเสียหายรวมกัน
โดยบริษัท จะรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องตนหลังจากนั้นจึงจะดําเนินการไลเ บี้ยกับ ผูป ระกอบการขนสงและ
โรงงานผูกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯตอไป ซึ่งความรับผิดตอสิ่งปฏิกูลฯ ของบริษัท จะเกิดขึ้นเมื่อไดรับ ดําเนินการโดยการลงลายมือ
ชื่อในใบกํากับการขนสง ในขณะที่ภาระในความรับ ผิดของโรงงานผูกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯจะเกิดขึ้น ทั้งในกรณีท ี่ของเสียเกิด
การสูญ หาย เกิดอุบ ัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง จนกวาสิ่งปฏิกูลฯจะสงถึงบริษัท นอกจากนี้โรงงานผูกอ กําเนิดของ
เสียมีหนาที่ตองรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในระหวางการเก็บ รวบรวม ตลอดจนคาใชจายสวนเพิ่มอื่นๆ อยางไรก็ตาม
เพื่อเปนการปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น BWT ไดจัดใหมีแนวทางตางๆ ในการลดความเสี่ยง ตั้งแตการคัดเลือกพนักงานขับรถ
หรือ จัดจา ง บริ ษัท ขนส งที่ มีค วามเชี่ยวชาญในเสน ทางการเดิน รถ รวมทั้ง การใหความรูถึ งความสํ าคัญ ของขั้ นตอนการ
เคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และการกําหนดสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อ รักษา
คุณภาพการปฏิบ ัติงานดังกลาวอีกดวย รวมทั้งมีมาตรการภายในเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดย
1. การจัดฝกอบรม / ฝกปฏิบัติ การขับขี่รถขนสงสิ่งปฏิกูลฯ ดวยความปลอดภัยและไมประมาท
2. การจัดฝกอบรมขอมูลความปลอดภัย และการระมัดระวังในการเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลฯ
3. พนักงานขับ รถขนสงทุกคน จะตอ งผานการอบรมการขับ ขี่รถขนสงวัตถุอัน ตราย และไดรับ ใบอนุญ าตการขับ ขี่
ประเภท 4 (ใบขับ ขี่รถบรรทุกวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ)
4. มีทีมงานฉุกเฉิน (Emergency Team) ในการกูภัยกรณีการเกิดอุบ ัติเหตุสิ่งปฏิกูลฯ หกหลน/รั่วไหล
นอกจากนี้ ในสัญญาวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก บริษัท ไดกําหนดเงื่อ นไขใหผูป ระกอบการขนสงภายนอก
ปฏิบ ัติตามกฎหมาย ขอบังคั บ และระเบียบของหนวยงานราชการทั้งที่ มีอ ยูและตอ ไปในอนาคต รวมทั้ งจะตองใชความ
ระมั ด ระวั งป อ งกัน ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายจากการรั บ จ า งขนย า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ ดั ง กล า ว และหากเกิ ดความเสี ย หายขึ้ น
ผูป ระกอบการขนสงภายนอกจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายดังกลาวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ บริษัท ไดกําหนดให
ผูป ระกอบการขนสงภายนอกทุกรายทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ทุกคัน โดยมีการกําหนดรูป แบบเบี้ยประกันภัยสําหรับสิ่งปฏิกูลฯ
แตละประเภทที่ชัดเจน บริ ษัท มีน โยบายที่จะจัดใหมีการทําประกัน ภัยความเสีย หายตามกฎหมายดังกลาวโดยทันที เพื่ อ
คุมครองและลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหวางขนสงหรือ การแพรกระจายของสิ่งปฏิกูล ฯ
ระหวางขนสง ในกรณีที่เกิดเหตุรายแรงระหวางขนสง บริษัทมีหนวยฉุกเฉินที่จะคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือ ตางๆ
แกผูขับรถ เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งการประกอบธุรกิจ ในชวงที่ผานมาตั้งแตบ ริษัท เปด
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ดําเนินการจนถึงปจจุบ ัน บริษัทไมเคยประสบปญหาทางดานอุบัติเหตุห รือการแพรกระจายของสิ่งปฏิกูลฯ ระหวางขนสง และ
นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมโครงการของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เพื่อ จะใหรถทุกคันของ
บริษัท และผูป ระกอบการขนสงภายนอก ติดตั้งระบบ GPS เพื่อใชติดตามและตรวจสอบเสนทางรถวิ่ง ความเร็ว และระยะเวลา
ในการขนสงไดตลอดเวลา
5. ความเสี่ยงจากความทับซอนทางธุรกิจ
บริษัท ประกอบธุรกิจการเผาทําลายสิ่งปฏิกูลฯ หรือวัสดุท ี่ไมใชแลว ทั้งที่เ ปนของแข็ง ของเหลว ของกึ่งเหลว กาซ
และขยะติดเชื้อ โดยเตาเผาขยะอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง ในขณะที่บ ริษัท แม คือ บริษัท เบตเตอร เวิล ด กรีน จํากัด (มหาชน)
(“BWG”) ประกอบธุรกิจบริห ารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ โดยการฝงกลบ ซึ่งมีลักษณะทางธุรกิจใกลเ คียงกัน จึงอาจกอ ใหเกิด
ความทับซอนในดานการประกอบธุรกิจ และอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได อยางไรก็ตาม หากพิจ ารณาตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือ วัส ดุท ี่ไมใชแ ลว พ.ศ. 2548 หมวด 2 ขอ 9 เรื่อ งผูกอ กําเนิดสิ่ง
ปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว โดยไดระบุหนาที่ของโรงงานผูกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯวา “หามมิใหนําสงปฏิกูลหรือวัสดุท ี่ไมใชแลว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เวนที่จะไดรับ อนุญาตจากอธิบ ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบ ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายใหนําออกไปดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ซึ่งไดแบงหลักเกณฑแ ละวิธีในการกําจัด
สิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุท ี่ไมใชแลวออกเปน 8 ประเภท ไดแก
ประเภท 071
การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาลเฉพาะสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุท ี่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ประเภท 072
การฝงกลบอยางปลอดภัย
ประเภท 073
การฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว
ประเภท 074
การเผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป เฉพาะสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว
ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ประเภท 075
การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับ ของเสียอันตราย
ประเภท 076
การเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต
ประเภท 077
การอัดฉีดลงบอ ใตดิน หรือชั้นดินใตท ะเล
ประเภท 078
การกําจัดดวยวิธีอื่นๆ
หรือ อาจกลา วโดยสรุ ป วา การกํา จัดโดยกระบวนการฝ งกลบได แ ก รหัส 071 072 และ 073 และการกํ าจัดโดย
กระบวนการเผา ไดแก รหัส 074 (สําหรับ ขยะทั่วไป) 075 (สําหรับ ขยะอันตราย) และ 076 (สําหรับ ขยะที่นํามาเปน วัตถุดิบ
ทดแทนใหแกปูนซีเมนตได) เปนตน
นอกจากนี้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลว ยังไดระบุหนาที่ของผูบ ําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว ตามหมวด 4 ขอ 18 วา “ตองรับกําจัดขยะตองรับ บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯหรือ วัส ดุ
ที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับ อนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญ าตประกอบกิจ การโรงงาน
และตองแจงเปนหนังสือใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจกรรมไดรับอนุญาต ประเภทของสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุท ี่ไมใชแลว
ที่สามารถรับดําเนินการได พรอมแนบสําเนาใบรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน” นั้น ทําใหผูป ระกอบการโรงงานที่กอใหเกิด
ของเสียและสิ่งปฏิกูลฯจําเปนที่จะตองขออนุญ าตจากกรมโรงงานในการกําจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล ฯ ที่เกิดขึ้นใหตรงตาม
หลักเกณฑและวิธีที่กําหนด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนผูพ ิจารณาผลการวิเคราะหอ งคป ระกอบและคุณสมบัติของ
กากอุตสาหกรรมเพื่อ กําหนดวาสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาวจะถูกกําจัดโดยวิธีการใดตามที่กลาวมา เชน หากสิ่งปฏิกูล ฯ มีคาความ
ปนเปอนของปรอท มีคาความปนเปอนของสารอันตรายสูง มีคาความปนเปอนของตัวทําละลายสูง หรือ ยาฆาแมลง หรือ ยา
ปฏิชีวนะ จะไมสามารถนําไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบได แตจ ะตองนํามากําจัดโดยการเผาที่อุณหภูมิสูงเทานั้น ซึ่งหากผู
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กอกําเนิดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว ไมไดปฏิบัติตามวิธีการกําจัดขางตนจะมีความผิดตามหนาทีข่ องหมวด 2 ขอ 12 ที่ระบุ
หนาที่ของผูกอใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลววา “ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุที่ไมใชแลว และตองรับ ผิดชอบ
ตอภาระการรับผิด (liability) ในกรณีสูญหายเกิดอุบ ัติเหตุ การทิ้งผิดที่หรือการลักลอบทิ้ง และการรับคืน” โดยหากโรงงานลักลอบ
นําของเสียออกนอกบริเวณโดยไมไดรับ อนุญาตจะถูกลงโทษตามบทกําหนดโทษตามมาตรา 45 แหง พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535
ระวางโทษปรับไมเ กิน 2 แสนบาท ซึ่งบริษัท มีขอบเขตลักษณะธุรกิจที่ครอบคลุมการกําจัดประเภท 074 075 และ 076 ซึ่ง
บริษัท เนนวิธีการกําจัด 075 คือ การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับ ของเสียอันตรายเทานั้น ในขณะที่ขอบเขตการทําธุรกิจ
ของ BWG จะครอบคลุมการกําจัดในประเภท 071 072 และ 073 ซึ่งเปนการกําจัดโดยวิธีการฝงกลบเทานั้น ดังนั้น ขอ กําหนด
ตามกฎหมาย ไดแก
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการของธุรกิจที่ชัดเจน
2. ภาครัฐที่เปนผูกําหนดวิธีการกําจัดของเสียแตละประเภท
3. วิธีการกําจัดที่ชัดเจนโดยอางอิงจากหลักเกณฑการวิเคราะหและวิธีการกําจัดตามขอกฎหมาย
4. บทกําหนดโทษ หากโรงงานไมปฏิบัติตาม
5. ขอกําหนดตามระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน ISO ของแตละโรงงาน
จึงเปนสิ่งที่จําแนกความแตกตางของลักษณะธุรกิจและปองกันการทับ ซอนทางผลประโยชนได อยางไรก็ดีเนื่องจาก
ในอดีตที่ผานมาบริษัท และ BWG ดําเนินธุรกิจในรูปของกลุมบริษัท จึงทําใหกลุมบริษัท เนน การบริการแกลูกคาในลักษณะ
ของ “One stop service “ กลาวคือ ในกรณีท ี่ลูกคาเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสิ่งปฏิกูล ที่ตองกําจัดโดยวิธีการฝงกลบและ
วิธีการเผาทําลายพรอมกันนั้น BWG จะเปนตัวแทนในการติดตอและใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล แกโรงงานอุตสาหกรรม กอนที่
จะประสานงานเพื่อติดตอใหบริษัทรับสิ่งปฏิกูล ที่ตองกําจัดโดยวิธีการเผานําไปทําลายอีกครั้งจึงปรากฏรายการระหวางกัน
เกิดขึ้น (สามารถศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน) อยางไรก็ดี ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 บริษัท
และ BWG ไดจัดทําบัน ทึกความเขาใจในการดําเนิน ธุรกิจ เพื่อใหเ กิดความชัดเจนในขอบเขตการดําเนิน ธุรกิจของทั้งสอง
บริษัท (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.5 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ) และไดมีการลงนามในสัญ ญาความรวมมือ ในการดําเนิน
ธุรกิจระหวางกัน เพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขการทับ ซอนทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 5 สรุป
สั ญ ญาที่ สํ า คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ) เพื่ อ เป น เครื่อ งมื อ ป อ งกั น การทั บ ซ อ นของธุ ร กิ จ ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิด ความขั ดแย ง
ทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เพื่อประโยชนตอผูถือหุนของทั้งสองบริษัท
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมผูถือหุนใหญ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในการประกอบธุรกิจในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบ ัน บริษัท ไดมีการจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน
โดยมีกลุมผูถือหุนใหญเปนผูค้ําประกัน (สามารถศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน ) ทั้งนี้ โดยปกติ
บริษัท มีนโยบายทีจ่ ะใชแหลงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลัก อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินจะกําหนดเงื่อนไขบังคับ กอน
เชน มีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชําระหนี้ เปนตน ทําใหบ ริษัทจะตองปฏิบัติเงื่อนไขดังกลาวใหแลวเสร็จกอนจึงจะสามารถ
เริ่มเบิกเงินกูได ดังนั้นบริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองใชแหลงเงินกูจ าก บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)(“BWG”)
ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในดําเนินโครงการในระยะแรก หรือเมื่อบริษัทตองการ
สภาพคลองเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมผูถือหุนใหญ เพื่อ ใชในการ
ประกอบธุรกิจ หากในอนาคต กลุมผูถือหุนใหญไมใหความชวยเหลือ ทางการเงิน แกบ ริษัท อีก และบริษัท ไมสามารถจัดหา
แหลงเงินทุนอื่นเพื่อนํามาใชในการประกอบธุรกิจ อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ได
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โดยในป 2552 และป 2553 บริษัท มีกระแสเงินสดสุท ธิไดมา (ใชไป) ในกิจ กรรมดําเนินงานจํานวน (28.71) ลาน
บาท และ 25.47 ลานบาท ตามลําดับ และมีกระแสเงินสดสุท ธิไดมา (ใชไป) ในกิจ กรรมลงทุนจํานวน 6.88 ลานบาท และ
(2.02) ลานบาท ตามลําดับ จึงมีความจําเปนที่จ ะตอ งจัดหาแหลงเงินกูยืมเพื่อ มาสนับ สนุนกิจ กรรมดําเนิน งานและกิจ กรรม
ลงทุนดังกลาว
อยา งไรก็ตาม บริษัท เบตเตอร เวิล ด กรีน จํากั ด (มหาชน) จะยัง คงมี สถานะเป นผู ถือ หุ นใหญของบริษัท คิดเป น
สัดสวนรอยละ 51.18 ของจํานวนหุน ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุน สามัญ ตอ ประชาชนในครั้งนี้ ประกอบกับ เปนกลุม
ผูกอตั้งและรวมดําเนินธุรกิจกับ บริษัท ดวยกันมายาวนาน และมีความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจกําจัดสิ่งปฎิกูล ของบริษัท ให
มีความเจริ ญ กา วหนามั่น คงตอ ไป ดัง นั้น หากในอนาคตบริษัท มีค วามจําเปน ตองการใหกลุ มผูถื อ หุน ใหญชว ยเหลือ หรื อ
สนับ สนุนทางการเงิน ผูถือหุนใหญพรอมที่จะใหความชวยเหลือ หรือสนับ สนุนเงินทุนแกบ ริษัท เพื่อ ใชในการดําเนินธุรกิจ
ต อ ไป โดย ณ ป จ จุ บั น เงิน กู ยื ม จากสถาบั น การเงิน ที่ มี ก ลุ ม ผู ถื อ หุ น ใหญ เ ป น ผู ค้ํา ประกั น เงิ น กู นั้ น กลุ มผู ถื อ หุ น ใหญ
ยังมีนโยบายใหการสนับ สนุนเงินกูดังกลาวโดยไมคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู
นอกจากนี้ อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัท ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจากผลขาดทุน 54.82 ลานบาทและ 20.76
ลานบาทในป 2551 และป 2552 พลิกฟนเปนผลกําไร 22.83 ลานบาท 50.04 ลานบาท และ 21.93 ลานบาทในป 2553 ป 2554
และงวด 6 เดือนป 2555 ตามลําดับ และฐานะทางการเงินที่แ ข็งแกรงขึ้นจากอัตราสวนหนี้สิน รวมตอ สวนของผูถือ หุนของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 0.59 เทา ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทํา
ให ณ ปจจุบันบริษัท ไมไดพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจาก BWG อีกตอ ไป (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการ
ระหวางกัน) จากดังนั้นในอนาคต บริษัท จะพยายามจัดหาและใชแหลงเงินกูจากสถาบัน การเงินใหมากขึ้น เพื่อ ลดการพึ่งพิง
กลุมผูถือหุนใหญ ซึ่ง นอกจากนี้ การเปนบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะชวยใหบริษัทสามารถจัดหาแหลงเงิน กูจ าก
สถาบั น การเงิ นไดส ะดวกขึ้น อี ก ทั้ง การเสนอขายหุ นสามั ญ เพิ่ มทุ น ตอ ประชาชนในครั้ งนี้ และการขออนุญ าตตอ ตลาด
หลักทรัพ ยแ ห งประเทศไทยใหพิจารณารับ หุน สามัญ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย จะเปน ชองทางการระดมทุนอี ก
ชองทางหนึ่ง โดยบริษัทมีนโยบายนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญ ในครั้งนี้มาใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยาย
ธุรกิจ เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวา การใชเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ การดําเนินโครงการตางๆ ใหมีความคืบ หนา มีความสําคัญ
ยิ่งตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
7. ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาสัมปทาน
ภายหลัง บริ ษัท ไดรั บ สัมปทานในการบริห าร และประกอบการศูน ยฯแลว บริ ษัท มีภ าระหนา ที่ ให เป น ไปตาม
ขอกําหนดแหงสัญญาฯ โดยหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนที่เปนสาระสําคัญได (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนที่ 2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) อาจทําใหถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญาฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (“ผูใหใช
สิทธิ”) จะแจงใหบริษัทดําเนิน การแกไขใหแ ลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนับ แตวันที่บ ริษัท ไดรับ แจงเปน ลายลักษณ
อักษร และหากบริษัท ไมสามารถดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด กรมโรงงานฯ มีสิท ธิบ อกเลิกสัญ ญาไดและ
บริษัท ตองรับ ผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆที่อ าจเกิดขึ้นแกศูนยฯ นอกจากนี้ กรมโรงงานฯและบริษัท จะมีการ
ประเมิ นผลบริห ารและประกอบการศู นย ฯ รว มกั นเปน ระยะเวลาทุ ก ๆ 5 ป เพื่อ ปรับ ปรุ งให การบริห ารจัดการศู นย ฯ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อ นไขในสัญ ญาที่กําหนด อาจทําใหกรมโรงงานฯ พิจ ารณา
ยกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนด
อยางไรก็ดี ในการดําเนินการบริหารและประกอบการศูนยฯ นั้น อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจการ
ทํางานหรือผูควบคุมการดําเนินงานบริหารและประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)
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บางปู จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (“คณะกรรมการตรวจการฯ”) ซึ่ ง กรมโรงงานอุต สาหกรรม ในฐานะ “ผู ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ”
โดยคณะกรรมการตรวจการฯ มีอํานาจหนาที่ ในการตรวจและควบคุมงานใหเปน ไปตามแผนการดําเนิน การบริ ห ารและ
ประกอบการศูน ยฯ ตามสัญ ญาฯ ตลอดจนมีอํา นาจสั่งปรั บ ปรุงเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนการทํ างานหรื อ
ดําเนินงานใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อ ใหบ ริษัท ปฏิบ ัติใหเ ปนไปตามขอ กําหนดตามสัญ ญา ตลอดจนดําเนิน การใดๆ ตามที่
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการตรวจการฯ และผูแ ทนบริษัท ไดมีการ
ประชุมหารือรวมกันอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อรวมกํากับ ดูแลใหบริษัท ปฏิบ ัติตามขอกําหนดในสัญญาอยางเครงครัด เชน
การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดระบุไวในรายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment :EIA) การปฏิบัติตามขอกําหนด/ระเบียบ/ขอกฎหมาย การชําระผลประโยชนตอบแทนเปนตน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจการฯ ยังใหการสงเสริมและสนับ สนุนการดําเนินงานอัน เปน ประโยชนตอ การบริห ารและประกอบการ
อยางตอเนื่อง โดยลาสุด คณะกรรมการตรวจการฯ มีการประชุมครั้งที่ 11-1-2555 ณ วันที่18 พฤษภาคม 2555
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการประสานงานการกํากับ ดูแลการดําเนิน การบริห ารและประกอบการศูนยฯ (ตามมาตรา
22) เพื่อกํากับ ดูแลการดําเนินงานของบริษัทอีกหนึ่งชุด ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากกรมโรงงานฯและหนวยงานราชการอื่นๆ
เชน ผูแทนจากกระทรวงการคลัง ผูแทนจากกรมธุรกิจพลังงาน ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนตน เพื่อดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เ กี่ยวขอ งกับ สัญ ญาฯ และนําเสนอผลการบริห ารและประกอบการตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบผลการบริห ารและประกอบการฯ โดยนับ ตั้งแตบ ริษัท ไดรับ สิท ธิบ ริห าร
และประกอบการศูนยฯตลอดมานั้นไดมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรวม
ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ไมป รากฏการปฏิบัติที่ขัดตอสัญ ญาฯ จนเปนเหตุใหบอกเลิกสัญญาแตอยางใด

8. ความเสี่ยงจากการไมสามารถตออายุของสัญญาสัมปทาน
บริษัท ดําเนินธุรกิจ ภายใตสัญ ญาใหใชสิท ธิบ ริห ารและประกอบการศูนยฯ ซึ่งอยูภ ายใตการกํากับ ดูแ ลกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยตามสัญ ญาฯ กําหนดใหมีระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 20 ปนับ จากวันที่สัญ ญาฯมีผ ลบังคับ (ณ วันที่
11 กุมภาพันธ 2551) และภายหลังจากที่สัญญาฯ สิ้นสุดลง (วันที่ 10 กุมภาพันธ 2571) บริษัท มีสิท ธิที่จ ะยื่นคํารองขอใหตอ
อายุสั ญ ญาไดอีก 10 ป โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจ ารณาจากผลประกอบการของบริ ษัท ในชวงสัญ ญาเดิม ความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของแผนการดําเนินธุรกิจที่บริษัท เสนอมา ซึ่งจะตองมีการตกลงคาตอบแทนใหมบ นพื้น ฐาน
ทรัพยสินที่ตกเปนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการบริห ารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ของผูบริหาร ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯ
มาอยางยาวนาน ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทานอยางเครงครัด ทําใหผูบ ริห ารของบริษัท เชื่อ มั่นวาจะสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตลอดอายุของสัญญาสัมปทานรวมถึงตออายุสัญญาสัมปทานไดอยางตอเนื่อง
9. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกํา ไรหรือสิท ธิในการออกเสียงของผูถือหุน สามัญของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน
จํากัด (มหาชน) (“BWG”) จากการนําบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
การนําบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยเอ็ม เอ ไอ (Spin-Off) โดยการเสนอขายหุน สามัญ เพิ่มทุนจํานวน
84,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท จะสงผลให BWG มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ลดลงรอยละ 20.79 โดยจากการถือหุนรอยละ 64.62 เหลือรอยละ 51.18 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือ หุนสามัญ รายยอ ยของ BWG มีความเสี่ยงตอ การลดลง
ของสวนแบงกําไรหรือ สิท ธิในการออกเสียงในบริษัท คิดเปนอัตราสวนรอ ยละ 20.79 เชนกัน อยางไรก็ตาม การ Spin-Off
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ดังกลาว ไมมีผลกระทบตอสถานะในการเปนบริษัท จดทะเบียนของ BWG เนื่องจาก BWG ยังคงดําเนินธุรกิจใหบริการบริหาร
และจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ดังนั้น เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไรและสิท ธิในการออกเสียงในบริษัท ของ BWG
ดังกลาวในระดับหนึ่ง ที่ป ระชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทและ BWG ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
รวมไมเ กิน 21,000,000 หุน หรือคิ ดเปนสัดสวนรอ ยละ 25.00 ของจํานวนหุน สามัญ เพิ่มทุนที่จ ะเสนอขายแกป ระชาชน
84,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนทุกรายของ BWG ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Rights) เพื่อ เปดโอกาสใหผูถือ หุนของ
BWG ในการใชสิท ธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อ รักษาสิท ธิในสวนแบงกําไรหรือ สิท ธิในการออกเสียงของ
ผูถือหุนเดิมในระดับ หนึ่ง ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหกับ ผูถือหุน ของ BWG ตามสัดสวน
การถือหุน จะเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนแกป ระชาชนทั่วไป และคณะกรรมการของ BWG จะเปนผูกําหนดวัน ปด
สมุ ดทะเบียนของผูถื อ หุ น BWG เพื่อ กํา หนดรายชื่ อ ผูไ ดรั บ สิท ธิแ ละอั ตราส ว นในการจั ดสรรภายหลั ง จากที่ สํ านั กงาน
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติใหบ ริษัท เสนอขายหุน สามัญ เพิ่มทุนตอ
ประชาชนได
10. ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุน อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายครั้งนี้
ตามมติท ี่ประชุมวิสามัญ ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2554 ไดมีมติพิเศษใหเ พิ่ม
ทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 5,000,000 หุน ในราคาตามมูลคาที่ตราไวซึ่งเทากับ 10 บาทตอ หุน หรือ
คิดเปนจํานวน 100,000,000 หุน ตามมูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 24.75 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับ จากการเพิ่มทุนดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุน และจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว บริษัท เบตเตอร เวิล ด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท (ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ไมประสงคจ องซื้อ
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 ดังนั้น หาก
BWG ใชสิทธิเพิ่มทุนตามสัดสวนผูถือหุนเดิม อาจทําใหเงินทุนที่มีไมเพียงพอตอการดําเนินในธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจน
รับ รูผลขาดทุนจากการลงทุน เนื่องจากมูลคาทางบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นซึ่งมีอ ยูเ พียง 0.72 บาทตอ หุนเมื่อ เทียบกับ ราคา
เพิ่มทุนที่ 1.00 บาทตอหุน ซึ่งจะเปนภาระแกผูถือหุนของ BWG ดังนั้นบริษัท จึงจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแ กนักลงทุน 1
ราย คือ นายธนดล รักษาบุญ ซึ่งดําเนินธุรกิจดานอุตสาหกรรมและมีประสบการณท ํางานรวมในโครงการจัดการขยะพิษจาก
โรงพยาบาลซึ่ งจะมี สวนในการสนับ สนุน และสงเสริมใหเ กิ ดการขยายตัว ของธุ รกิจ โดยบริ ษัท ไดรั บ ชําระคาหุน เพิ่มทุ น
ดังกลาวครบถวนแลวในเดือนพฤษภาคม 2554 และมีสัดสวนการถือหุนเทากับ รอยละ 24.75 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ โดยราคาขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ในครั้งนี้ ดังนั้น ผูล งทุนที่จองซื้อ หุนในครั้งนี้อาจไดรับ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน (Price dilution) หากผูถือ หุน
ดังกลาวนําหุนออกขายในตลาดหลักทรัพ ยฯ
11. ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันถึงรอยละ 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“BWG”) ถือ หุน ในบริษัท ในสัดสวนรอยละ
64.62 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแ ลวทั้งหมดของบริษัท ในปจ จุบ ัน ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือ รอยละ 51.18 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 8
โครงสรางเงินทุน) โดย BWG เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทในสัดสวนรวมกันเกินกวารอ ยละ 50 ของทุน ชําระแลวหลังการ
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เสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนใหแกป ระชาชน จะทําให BWG สามารถควบคุมมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนไดท ั้งหมด เวน
แตเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับ มติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ป ระชุมผูถือ หุน เชน การเพิ่มทุน
การลดทุนการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแ กบุคคลอื่น เปน ตน ดังนั้น ผูถือ หุน รายอื่นจึง
อาจจะไมส ามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่ อตรวจสอบหรื อถ วงดุล เรื่ องที่ผู ถือ หุน ใหญนํ าเสนอได อย างไรก็ตาม บริษั ท
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีการจัดใหมีคณะกรรมการอิสระ 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุล การทํางาน
ของคณะกรรมการและผูบริห ารในระดับหนึ่ง อีกทั้ง คณะกรรมการมีนโยบายคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลักใน
การตัดสินใจกระทําการหรือละเวนกระทําการใด ๆ นอกจากนี้ หากบริษัท มีความจําเปนในการทํารายการกับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บริษัท จะปฏิบัติตามขั้น ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันและหลักเกณฑที่ป ระกาศไวของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูบริหาร กรรมการ หรือ ผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับรายการ
ดังกลาวจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
12. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ในการเสนอขายหุ น สามั ญ ของบริษัท ครั้ งนี้ บริ ษั ท อยู ระหว า งการยื่น ขออนุ ญ าตเป น หลั ก ทรัพ ย จ ดทะเบีย นต อ
ตลาดหลักทรัพ ยเอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูล งทุนอาจมีความเสี่ยงที่ห ลักทรัพ ยของบริษัท อาจไมไดรับ อนุญ าตใหเปนหลักทรัพ ย
จดทะเบีย น ทํ าใหผู ลงทุ น ไมมีตลาดรองเพื่ อ ซื้อ ขายหลักทรัพ ยแ ละไมไ ดรั บ ผลตอบแทนจากการขายหุน ไดต ามราคาที่
คาดการณไว อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพ ิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัท ในเบื้องตนแลว เห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จ ะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยเ อ็ม เอ ไอ ได
ตามขอ บัง คับ ของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ หลั กทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยเ อ็ม เอ ไอ
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวน คุณสมบัติในเรื่อ งการกระจายหุน ใหแ กผูถือ หุน
รายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย ถือ หุนรวมกันไมนอยกวารอ ยละ 20 ของทุน ชําระแลว โดยที่ป รึกษาทางการเงิน คาดวา
บริษัท จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายใหแกผูถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ภายหลังการเสนอขายหุน สามัญ
เพิ่มทุนตอประชาชนแลวเสร็จ

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ยน 202,000,000 บาท มี ท ุ น เรี ยกชํ า ระแล ว 160,000,000 บาท แบ ง เปน หุ น สามั ญ จํ า นวน
320,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท บริษัท มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้ง
แรกจํ า นวน 84,000,000 หุ น คิ ดเป น รอ ยละ 20.79 ของทุ น จดทะเบีย นของบริ ษัท ในราคาหุน ละ [l] บาท โดยบริษั ท มี
วัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยแลว ประมาณ [l]
ลานบาท นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยูในปจจุบ ัน โดยบริษัท อยูระหวางขั้นตอนการขออนุญ าตเสนอขาย
หุนสามัญที่ออกใหมตอประชาชน และขออนุมัติจดทะเบียนหุนสามัญทั้งหมดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย
เอ็ม เอ ไอ
คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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