บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอ นการตัดสินใจในการลงทุน ผูล งทุนควรใชวิจ ารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจ จัยความเสี่ยงซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ตลอดจนขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหัวขอนี้
มิไดเปนความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิไดรับทราบในขณะนี้ หรือที่บ ริษัท เห็นวาเปนปจ จัย
ความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบ ัน อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ หรือ ผลการดําเนิน งานของบริษัท
ในอนาคตได
อนึ่ง ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคตที่ป รากฏในเอกสารฉบับ นี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อ วา” “คาดวา”
“เห็นวา” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือ คําหรื อ ขอ ความอื่น ใดในลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการ
คาดการณเกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท นโยบายของรัฐบาล และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจากการคาดการณห รือคาดคะเนได
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอ ผลการดําเนิน งานและฐานะการเงิน ของบริษัท
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญ ของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
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 งทดแทนนั้น เปน 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 ป น เชื้ อ เพลิ ง ในเตา
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 ปจจุบันบริษัท ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว ซึ่งทําใหบ ริษัท สามารถประหยัด
ตนทุนของกาซได

สวนที่ 2 หนาที่ 2

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

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
ไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึง ทรัพยสินอื่นๆ ที่เปน
ของบริษทั 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
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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
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
30 มิถุนายน 2555 มีรถขนสง จํานวนรวม 43 คัน รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอกเพิ่มเติม ทั้งในรูป ของ
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดย ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนรถของผูป ระกอบการขนสงภายนอกที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อ กับ
บริ ษัท จํ านวน 103 คั น ซึ่ งในป 2554 และงวด 6 เดือ นแรกป 2555 สัดส วนการให บ ริการขนส งโดยใช รถขนส งของ
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
โรงงานผูกอ ใหเกิดสิ่งปฏิกูลฯตอไป 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
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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 เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งการประกอบธุรกิจ ในชวงที่ผานมาตั้งแตบ ริษัท เปด
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
การเผาทําลายในเตาเผาขยะทัว่ ไป เฉพาะสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว
ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ประเภท 075
การเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับ ของเสียอันตราย
ประเภท 076
การเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต
ประเภท 077
การอัดฉีดลงบอ ใตดิน หรือชั้นดินใตท ะเล
ประเภท 078
การกําจัดดวยวิธีอื่นๆ
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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 อนุญาตตามเงือ่ นไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญ 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
กอกําเนิดสิ่งปฏิกูลฯหรือวัสดุไมใชแลว ไมไดปฏิบัติตามวิธีการกําจัดขางตนจะมีความผิดตามหนาที่ของหมวด 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 ซอ นทางธุรกิจ (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
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6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมผูถือหุนใหญ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในการประกอบธุรกิจในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบ ัน บริษัท ไดมีการจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน
โดยมีกลุมผูถือหุนใหญเปนผูค้ําประกัน (สามารถศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน ) ทั้งนี้ โดยปกติ
บริษัท มีนโยบายที่จะใชแหลงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลัก 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
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 สนุนเงิน ทุนแกบ 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 สนุนเงินกูดังกลาวโดยไมคดิ คาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู
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
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
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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)
บางปู จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (“คณะกรรมการตรวจการฯ”) ซึ่ ง กรมโรงงานอุต สาหกรรม ในฐานะ “ผู ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ”
โดยคณะกรรมการตรวจการฯ มีอํานาจหนาที่ ในการตรวจและควบคุมงานใหเ ปนไปตามแผนการดําเนิน 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
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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
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
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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 จุบัน ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือ รอยละ 51.18 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 8
โครงสรางเงินทุน) โดย BWG เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทในสัดสวนรวมกันเกินกวารอ ยละ 50 ของทุน ชําระแลวหลังการ
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 ยจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ 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

สวนที่ 2 หนาที่ 10

