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2.1

ธุรกิจการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ เป็ นการให้ บริ การบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทังทีเป็ นอันตรายและไม่
เป็ นอันตราย ซึงรวมถึงการให้ บริ การจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพือนํ าไปบําบัดหรื อกําจัด บริ ษัทฯ มี
ศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรม ได้ แก่ ศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดํา /ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพือการ
อนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี (“ศูนย์แสมดํา”) และศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศูนย์มาบตา
พุด”)
2.1.1 ลักษณะการให้ บริการ
(1) ห้ องปฎิบัตกิ ารวิเคราะห์ (Laboratory Analysis)
บริษัทฯ ได้ ให้ บริการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของเสียโดยเก็บจากตัวอย่างของเสียจากโรงงานลูกค้ า
ั เป็ น
มาทําการตรวจวิเคราะห์ในห้ องปฎิบตั ิการวิเคราะห์ เพือหาคุณสมบัติและวิธีการบําบัดและกําจัดมลพิษทีมีอยู่ทงที
อันตรายหรื อไม่เป็ นอันตรายโดยวิเคราะห์ทงกายภาพและเคมี
ั
รวมทังควบคุมการปฎิบตั ิงานของหน่วยปฎิบตั ิการของศูนย์
บําบัดและกําจัดกากของบริษัทฯ เพือจัดการบําบัดและกําจัดอย่างถูกต้ องไม่สง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของชุมชน ทังนีห้ องปฎิบตั ิการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ ขนทะเบี
ึ
ยนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้ อง
และได้ มาตรฐาน
(2) ระบบบําบัดนําเสีย (Wastewater Treatment System) เป็ นการบําบัดนําเสียหรื อกากตะกอน
ทีเป็ นของเหลวทีเกิดจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้ อม และโรงงานอุตสาหกรรมอืนๆ โดยนําเอานําเสียผ่าน
กระบวนการบําบัดด้ วยวิธีเคมี-ฟิ สิกส์และชีวภาพ จนกว่าจะได้ เกณฑ์มาตรฐานตามทีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ไว้ ส่วนกากตะกอนทีเกิดจากการบําบัดจะถูกนําไปปรับเสถียรและฝั งกลบ
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(3) ระบบปรั บเสถียร (Stabilization System) เป็ นการทําลายฤทธิกากของเสียทีเป็ นพิษ แล้ วเปลียน
ให้ สารทีผ่านการทําลายพิษแล้ วกลายสภาพเป็ นของแข็ง วัตถุประสงค์คือทําให้ เกิดการยึดเกาะทางเคมีของสารพิษทีเป็ น
องค์ประกอบอยู่ในกากของเสีย เพือยับยังการแพร่ กระจายไปสู่สิงแวดล้ อม และยังเป็ นการเปลียนแปลงคุณสมบัติทาง
ฟิ สกิ ส์ของเสียเพือทําให้ ง่ายต่อการจัดเก็บและฝั งกลบ โดยของเสียทีผ่านกระบวนการปรับเสถียรแล้ วจะถูกนําไปฝั งกลบ
ต่อไป
(4) ระบบฝั งกลบอย่ างปลอดภัย (Secured Landfill System) ใช้ สําหรับฝั งกลบของเสียจาก
อุตสาหกรรมทีไม่เป็ นอันตรายและของเสียอันตรายทีผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทําให้ เป็ นของแข็ง ในการก่อสร้ าง
หลุมฝั งกลบบริษัทฯได้ นําเทคโนโลยีทีใช้ สําหรับการฝั งกลบกากของเสียอันตราย โดยออกแบบให้ เป็ นหลุมฝั งกลบอย่าง
ปลอดภัยซึงสามารถป้องกันมิให้ นําและกากของเสียทีอยู่ในหลุมสามารถซึมออกไปสู่ภายนอกได้ หลุมฝั งกลบอย่าง
ปลอดภัยนีจะแตกต่างกับหลุมฝั งกลบขยะมูลฝอยทัวไป พืนของหลุมฝั งกลบอย่างปลอดภัยจะถูกบดอัดด้ วยดินเหนียว
จนกระทังมีอตั ราการซึมผ่านของนําเท่ากับ 1x10-7 ซม./วินาที และปูด้วยวัสดุกนั ซึมประเภทต่างๆ ถึงแปดชัน ก่อนทีจะ
นํากากของเสียไปฝั งกลบ และเมือหลุมฝั งกลบเต็มพืนทีแล้ วจะทําการปิ ดหลุมด้ วยดินอัดแน่น ตามด้ วยปูแผ่นยางหรื อ
แผ่นพลาสติกสังเคราะห์ ทับด้ วยดินอี กชัน จากนันจะปลูกพื ชต้ นไม้ คลุมหลุมเพื อลดการชะล้ างพังทลายของหน้ า
ดิน นอกจากนันด้ านบนของหลุมฝั งกลบจะต้ องมีท่อระบายอากาศเพือระบายก๊ าซทีเกิดขึนภายในออกสู่ภายนอก
ด้ านข้ างของหลุมฝั งกลบจะมีบ่อสังเกตการณ์การรัวไหลออกสูภ่ ายนอกสองด้ าน โดยต้ องทําการเก็บตัวอย่างนําในบ่อ
ั
อมาตรวจสอบปริมาณสารปนเปื อนอย่างสมําเสมอ โดยหลุมฝั งกลบของบริ ษัทฯ ตังอยู่ทีศูนย์วิจยั
สังเกตการณ์ทงสองบ่
และพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม จังหวัดราชบุรี บนพืนทีประมาณ 500 ไร่
(5) ระบบเชือเพลิงผสม (Fuel Blending System) เป็ นการนําประโยชน์จากของเสียทีมีค่าความ
ร้ อนมาใช้ โดยนําไปผ่านระบบผสมกากเชือเพลิงเพือได้ เชือเพลิงทดแทนทีสามารถนําไปใช้ เป็ นพลังงานทดแทนให้ แก่
กระบวนการผลิตทีต้ องใช้ เชือเพลิงในการให้ ความร้ อนสูงโดยไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสิงแวดล้ อม
(6) ระบบผลิตเชือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่ อันตราย (Solid Recovered Fuel
System) เป็ นการนํ า ประโยชน์ จ ากของเสี ยอุต สาหกรรมไม่อัน ตรายมาใช้ โดยการคัด แยกและแปรรู ป เพื อให้ ไ ด้
เชือเพลิงขยะอุตสาหกรรมทีมีคณ
ุ สมบัติค่าความร้ อนทีเหมาะสม สามารถนําไปใช้ เป็ นเชือเพลิงทดแทนให้ แก่โรงไฟฟ้า
ขยะและโรงปูนซีเมนต์
(7) ระบบการขนส่ ง (Transportation) เป็ นการให้ บริ การจัดเก็บและขนส่งกากของเสีย บริ ษัทฯ ใช้
ยานพาหนะทีได้ รับการออกแบบสําหรับการบรรทุกกากของเสียประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ยานพาหนะทุกคันจะมีผ้าใบ
ปิ ดคลุมมิดชิดตามมาตรฐานการขนส่ง นอกจากนีพนักงานขับรถทุกคนได้ ผ่านการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย และ
ได้ รับใบอนุญาตประเภท 4 จากกรมการขนส่งทางบก มีระบบการควบคุมการขนส่งด้ วยใบกํากับการขนส่ง (Manifest)
ซึงได้ รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้ ระบบ GPS
(Global Position System) รวมทังการใช้ เครื องบันทึกข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ รถ (Black Box) ในการบันทึกข้ อมูลต่างๆ
เกียวกับการเดินรถ เช่น ความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาทีใช้ เดินทางของคนขับรถ เพือควบคุมให้ การขนส่งเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดตังแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ มี ศูน ย์ กํ า จัด กากอุต สาหกรรม 2 แห่ง คื อ ศูน ย์ แ สมดํ า ตังอยู่ที เขตบางขุน เที ย น
กรุ ง เทพมหานคร โดยบริ ษั ท ฯ ได้ เ ช่ า และได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น งานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ตามสัญญาเช่าและให้ ใช้ สทิ ธิศนู ย์บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดํา และศูนย์วิจยั และพัฒนาเพือการ
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อนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี ตังแต่เมือวันที 1 ตุลาคม 2539 โดยปั จจุบนั ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เริ มตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที 30 กันยายน 2569 บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานลําดับที 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ลําดับที 105 การคัดแยกหรื อฝั งกลบวัสดุทีไม่ใช้
แล้ ว และ ลํา ดับ ที 106 การนํ า ของเสียกลับ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่โ ดยผ่า นกรรมวิธี การผลิต ทางอุตสาหกรรม การ
ดําเนินงานของศูนย์แสมดําจะอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณะทีปรึกษาตรวจสอบผล
การดําเนินงาน ซึงในปั จจุบันคือศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิงแวดล้ อม (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทํา
หน้ าทีควบคุมคุณภาพ และการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เพือให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คณะที ปรึ ก ษาตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานจะจัด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบส่ง ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นประจําทุกเดือน
ศูนย์มาบตาพุดตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนทีดินแปลง R26 และ R27 มี
เนือทีประมาณ 62.5 ไร่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และ
ส่วนขยายบนทีดินแปลง S8-S10 มีเนือทีประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที 105 ฝั งกลบกากของเสียอุตสาหกรรม
2.1.2 ลักษณะตลาดและการแข่ งขันของธุรกิจการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
สําหรับธุรกิจการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ได้ ถกู กําหนดตามประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม เรื องประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อเอกชน ทีต้ องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม ฉบับที 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที 22 มกราคม 2539
กําหนดให้ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรื อวัสดุทีไม่ใช้ แล้ วตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานต้ องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม ในขันตอนขออนุญาตจัดตังโรงงานเพือนําเสนอขอความเห็นชอบต่อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยประเภทโรงงานทีสามารถให้ บริ การกําจัดของเสียทังทีเป็ นอันตราย
และไม่เป็ นอันตรายปั จจุบนั มี 3 ประเภท ได้ แก่ โรงงานลําดับที 101 โรงงานปรับสภาพของเสียรวม โรงงานลําดับที
105 โรงงานคัด แยกและ/หรื อ ฝั ง กลบของเสี ย และโรงงานลํ า ดับ ที 106 โรงงานนํ า ของเสี ย มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่
(Recycle) และทําให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมทีได้ รับใบอนุญาตอย่างถูกต้ อง สามารถแยก
ออกเป็ นกลุม่ หลักๆ ได้ ดงั นี
กลุ่มกําจัดกากโดยการฝั งกลบ โดยนํากากของเสียไปปรับเสถียร ทําให้ เป็ นของแข็งและนําไป
ฝั งกลบตามวิธีทีถูกต้ องตามหลักวิชาการทีได้ กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม
กลุ่มกําจัดกากโดยการเผาในเตาอุณหภูมสิ ูง บริ ษัททีได้ รับอนุญาตประกอบกิจการในกลุม่ นีส่วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มโรงงานปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ดีปัจจุบนั โรงงานปูนซีเมนต์ถกู กําหนดให้ สามารถรับกากไปเผาเพือใช้ เป็ น
วัตถุดิบทดแทน หรื อเชือเพลิงทดแทนเท่านัน ทําให้ การแข่งขันในกลุม่ ดังกล่าวลดน้ อยลง
กลุ่มทีนําของเสียมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบกิจการทีได้ รับใบอนุญาตเพือนําของ
เสียมาใช้ ประโยชน์ใหม่เป็ นจํานวนมาก
เพื อให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถแข่ ง ขัน ในตลาดการกํ า จัด กากอุต สาหกรรมได้ บริ ษั ท ฯ จึง มี ก ารพัฒ นา
เปลียนแปลงนโยบายในหลายๆ ด้ าน เพือให้ สอดคลองกับสถานการณ์ และให้ สามารถแข่งขันกับบริ ษัทคู่แข่งได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนโยบายด้ านการตลาดทีสําคัญๆ มีรายละเอียดดังนี

8

(1) นโยบายทางการตลาด
1) การพัฒนาตลาด
บริ ษัทฯยังคงให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้ นด้ านการเสาะแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่เพือนํามาใช้ กบั ธุรกิจ การให้ ความสําคัญต่อหน่วยงานเน้ นวิจยั และพัฒนา (R&D)
2) การมุง่ เน้ นตลาด
บริ ษัทฯยังคงไว้ ซงหลั
ึ กวิธีการทีถูกต้ องของการให้ บริ การทีได้ มาตรฐาน ยังคงรักษาคุณภาพ
และภาพลักษณ์ ทีดี สร้ างความเชือมันให้ ลูกค้ า และธํ ารงรักษาความสัมพันธ์ ทีดีกับลูกค้ าปั จจุบนั ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทฯยังต้ องสร้ างฐานลูกค้ าใหม่เพิมขึน ซึงบริ ษัทฯเชือมันว่าด้ วยมาตรฐานและคุณภาพของการให้ บริ การทีบริ ษัทฯ
ได้ รั บ การยอมรั บ จากภาครั ฐ และเอกชนในวงการ จะเป็ นสิงกระตุ้น ให้ เ กิ ด ลูก ค้ า รายใหม่ ที ต้ อ งการปฎิ บัติ ต าม
กฎระเบียบและรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม
3) รักษามาตรฐาน
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อการรักษามาตรฐานการบําบัดและกําจัดอย่างถูกต้ องตามหลัก
วิชาการอย่างเคร่งครัด ภายใต้ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ที
จะใช้ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า
(2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ มปี 2562
จากการทีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ ปริ มาณกากอุตสาหกรรมมีปริ มาณ
เพิมขึน แต่กากของเสียเหล่านันกลับไม่ไ ด้ ถูกนํ าไปกํ า จัด อย่า งถูกต้ อง มีการลักลอบทิงกากอุตสาหกรรมออกสู่ที
สาธารณะ สาเหตุจากผู้ประกอบการทีขาดความรับผิดชอบ หรื อต้ องการลดต้ นทุนค่าใช้ จ่าย โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้ อมทีจะตามมา กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ มีการจัดทําแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2558-2562 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ หลักในเรื องของการบังคับใช้ กฎหมาย การสร้ างความร่ วมมือ การสร้ างเครื อข่าย และ
การแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย เน้ นการกํากับดูแลกากอุตสาหกรรมตังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจรครอบคลุม
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักทุกฝ่ าย ตังแต่ผ้ กู ่อกําเนิดของเสีย ผู้ขนส่ง และผู้บําบัด/กําจัด/รี ไซเคิลของเสีย
นอกจากนีในปี 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังได้ นํากฎหมายการขออนุญาตนําสิงปฏิกลู หรื อ
วัสดุทีไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AUTO E-License) มาประกาศใช้ เพือ
เพิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ และยกระดับมาตรฐานการกําจัดกากอุตสาหกรรม โดยตังเป้าปี งบประมาณ 2561 จะ
สามารถนํากากอุตสาหกรรมเข้ าระบบได้ มากขึน
สําหรับสิถิติปริ มาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมทีแจ้ งขออนุญาตนําไปกําจัดในระบบอย่าง
ถูกต้ องในปี 2561 พบว่ามี ปริ มาณกากของเสียอันตราย 3.30 ล้ านตัน เพิมขึนจากปี ก่อนร้ อยละ 8.2 แต่ในขณะที
ปริ มาณกากของเสียไม่อนั ตรายมีจํานวน 33.50 ล้ านตัน ลดลงจากปี ก่อนถึงร้ อยละ 27.8 (ดังมีรายละเอียดแสดงใน
ตารางที 1) ซึงในเรื องดังกล่าวผู้เชียวชาญด้ านกากของเสียอุตสาหกรรมชีแจงเหตุผลทีปริ มาณกากของเสียไม่อนั ตราย
มี การแจ้ ง ขออนุญ าตลดลงเนื องจาก โรงงานส่ว นใหญ่ เ ริ มมี การปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลียนแปลงกระบวนการผลิตหรื อ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง เพือให้ การใช้ วตั ถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิด
ของเสียน้ อยทีสุด (Waste Minimization) รวมทังการลดปริ มาณและความเข้ มข้ นขององค์ประกอบในของเสียด้ วยการ
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นําไปใช้ ซํา (Reuse) หรื อการนํากลับไปใช้ ใหม่ (Recycle) จนไม่สามารถนําของเสียไปใช้ ประโยชน์ได้ แล้ ว จึงจะส่งไป
กําจัดกับบริษัทผู้รับจ้ างกําจัดอย่างถูกต้ อง
ตารางที 1 ปริ มาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมทีแจ้ งขออนุญาตนําไปกําจัดในระบบอย่างถูกต้ อง (หน่วย: ล้ านตัน)
ปี 2561
ปี 2560
กากของเสียอันตราย
3.30
3.05
กากของเสียไม่อนั ตราย
33.50
46.40
รวม
36.80
49.45
ทีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ดี สถิติปริ มาณกากของเสียทีถูกขนส่งไปกําจัดในปี 2561 พบว่าเป็ นประเภทของเสีย
อันตราย 1.26 ล้ านตัน และของเสียไม่อนั ตราย 22.80 ล้ านตัน หากเทียบกับการยืนขออนุญาตไว้ อย่างถูกต้ อง กากของ
เสียทีถูกขนส่งมากําจัด คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 38.2 และ 68.1 ของปริ มาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายทียืนขอ
อนุญาตไว้ (รายละเอียดแสดงในตารางที 2)
ตารางที 2 ปริ มาณกากของเสียทีถูกขนส่งไปกําจัด
กากของเสียอันตราย
กากของเสียไม่อนั ตราย
รวม
ทีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปี 2561
1.26
22.80
24.06

(หน่วย: ล้ านตัน)
ปี 2560
1.28
23.00
24.28

นอกจากนี นโยบายด้ านขยะอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ
20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ภาครัฐมีการส่งเสริ มและสนับสนุนการแปรรูปกากอุตสาหกรรมไปใช้ เป็ นพลังงาน (Waste to
Energy) ยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตเชือเพลิงแข็งทีผลิตจากของเสีย (Solid Recovered Fuel หรื อ SRF) ซึงมีความ
สอดคล้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ก่อสร้ างระบบผลิตเชือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรม
ไม่อนั ตราย (SRF) ทีศูนย์กําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพือหวังขยายฐานการตลาดด้ านการรับกากของเสียไม่
อันตรายเพิมขึน ซึงยังเป็ นช่วงเริ มต้ นและการเดินเครื องยังไม่เต็มกําลังการผลิต แต่บริ ษัทฯ คาดว่าในปี 2562 เมือ
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตและสามารถเปิ ดใช้ หลุมฝั งกลบกากของเสียอุตสาหกรรมทีไม่อันตราย (Non-Hazardous
Waste Landfill) ทีศูนย์ กําจัดกากอุตสาหกรรมราชบุรีได้ จะเป็ นตัวสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ สามารถเปิ ดรับของเสียไม่
อันตรายเข้ ามาจัดการได้ อย่างเต็มที ระบบ SRF ก็จะสามารถเดินเครื องได้ เต็มกํ าลังการผลิต จึงคาดการณ์ ว่าในปี
2562 จะเป็ นโอกาสทีบริษัทฯ ซึงให้ บริการด้ วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล จะสามารถขยายฐานการตลาด และดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริการได้ เพิมมากขึน
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2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์
1.1 การผลิต/กําลังการผลิตรวม
ในปี 2561 ศูนย์ให้ บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตและปริ มาณ
การผลิตดังนี
วิธีการจัดการของเสีย
ศูนย์แสมดํา/ราชบุรี
ศูนย์มาบตาพุด
กําลังการผลิต
(ตัน/ปี )

ปริ มาณการผลิต
(ตัน/ปี )

1. การฝั งกลบโดยตรง
45,000
14,516
2. การปรับเสถียรและการฝั งกลบ
3. การบําบัดนําเสียชุบโลหะ
63,000
28,691
4. การบําบัดนําเสียฟอกย้ อม
60,000
5,790
5. การผสมกากเชือเพลิงและการเผาใน
เตาอุณหภูมิสงู
6. การผลิตเชือเพลิงผสมจากกาก
อุตสาหกรรมไม่อนั ตราย (SRF)
หมายเหตุ กําลังการผลิตคิดวันทํางานเท่ากับ 300 วันต่อปี ทํางานวันละ 8 ชัวโมง

กําลังการผลิต
(ตัน/ปี )

ปริ มาณการผลิต
(ตัน/ปี )

46,300

9,734

33,700

1,617

1.2 วัตถุดิบ
วัตถุดิบทีใช้ ในการบําบัดกากของเสียจะมีความหลากหลายขึนอยู่กบั ประเภทของกากของ
เสี ย ที ต้ อ งทํ า การบํ า บัด โดยการบํ า บัด แต่ ล ะครั งจะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและกํ า หนดสูต รในการบํ า บัด จากฝ่ าย
ปฏิบตั ิการห้ องทดลองก่อน วัตถุดิบทีใช้ ในการบําบัดกากของเสียแต่ละประเภทสรุปได้ ดงั นี
(ก) การบําบัดนําเสียชุบโลหะ วัตถุดิบหลักทีใช้ ในการบําบัดกากของเสียกลุ่มนี คือ ปูน
ขาว โดยมีการเติมสารเคมีอืนๆ เพิมเติมตามชนิดของสารปนเปื อนทีมีอยู่ในนําเสีย
สารเคมี เหล่านี ได้ แ ก่ กรดซัลฟูริก (H2SO4 ) โซเดี ยมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) เฟอร์
รัสซัลเฟต (Fe2SO4) และในบางกรณีจะมีการใช้ โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S)
(ข) การบําบัดนําเสียฟอกย้ อม วัตถุดิบหลักทีใช้ ในการบําบัด คือ สารส้ มร่ วมกับปูนขาว
โดยบางกรณีจะมีการใช้ เฟอร์ ริคคลอไรด์ (FeCl3) และสารโพลีเมอร์ (Polymer) ช่วย
เร่งการตกตะกอนร่วมในการบําบัด
(ค) การปรับเสถียรและทําให้ เป็ นก้ อนแข็ง จะใช้ ปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์เป็ นวัตถุดิบหลักโดย
มีการเติมสารเคมีอืนๆ ตามลักษณะของของเสียโดยสารเคมีรองทีใช้ ได้ แก่ ปูนขาว
โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCL) เฟอร์ รัสซัลเฟต (Fe2SO4)
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2)
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(2) ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ภายใต้ พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึงกําหนดให้
ผู้ประกอบการกําจัดกากอุตสาหกรรมต้ องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมเสนอต่อสํานักงานนโยบาย
และแผนสิงแวดล้ อมนัน บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัททีเป็ นหน่วยงานกลาง (Third Party) เป็ นผู้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้ อมเป็ นประจําทุกปี จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้ อมประจําปี 2559 ตาม
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้ อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศและเสียง ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ าชะล้ างและคุณภาพนํ าผิวดิน ปรากฏว่าผลการตรวจติดตาม
คุณภาพสิงแวดล้ อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
นอกจากนี บริ ษั ท ฯ ยัง ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การดํ า เนิ น การในทุก ขันตอน และเพื อให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิงแวดล้ อม เป็ นไปภายใต้ ระบบมาตรฐาน
การจัดการด้ านสิงแวดล้ อม มาตรฐานการจัดการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม และมาตรฐานด้ าน
ระบบการบริ หารคุณภาพ
2.2

ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจทีแตกสายธุรกิจออกไปจากธุรกิจหลักเพือเสริ มสร้ างฐานรายได้ ของบริ ษัทฯให้
สูงยิงขึนและเพิมเสถียรภาพให้ แก่องค์กร ประกอบด้ วยโครงการทีพักอาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพัก
อาศัย โดยเน้ นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็ นหลัก

2.2.1 ลักษณะโครงการ
(1) อาคารพาณิชย์ มุง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทีมีรายได้ ระดับปานกลาง ผู้ทีต้ องการทีอยู่อาศัยบน
ทําเลค้ าขายในเขตชานเมือง สําหรับโครงการทีบริ ษัทฯ ดําเนินการแล้ ว ได้ แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์ เชียล โครงการ
บางบัวทองโฮมออฟฟิ ศ และโครงการซี-สเปซ สามโคก
(2) อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มุ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทีมีรายได้ ระดับกลางถึงสูง
ทีต้ องการทีพักอาศัยแบบทันสมัย เนือทีจํากัดแต่สามารถตอบสนองการใช้ สอยได้ อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้ อย่าง
สะดวก สําหรับโครงการอาคารชุดทีดําเนินการแล้ ว ได้ แก่ โครงการเดอะเพลนเนอรี (The Plenary) โครงการเมืองทอง
บางนา (เป็ นกรรมสิทธิของบริษัทฯ บางส่วน) และโครงการอาคารชุดพักอาศัย บี-ลีฟ (B-Live)
ทังนี โครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การอยู่ใ นปั จ จุบัน ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 มี
รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี
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โครงการทีดําเนินการอยู่ในปั จจุบัน (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
ลําดับ
ที

ชือโครงการ

ทีตังโครงการ

ขนาดทีดิน
โครงการ

ลักษณะโครงการ

ปี ทีเริมโครงการ

จํานวนหน่ วย
ของโครงการ
(หลัง/ยูนิต)

ความคืบหน้ าใน
การก่ อสร้ าง
(ร้ อยละ)

จํานวนหน่ วย
ทีขายโอนแล้ ว
(หลัง/ยูนิต)

798 ตรว.

อาคารพาณิชย์

2548

39

100%

30

-

2549

186

100%

186

2550

25

100%

24

1

โครงการเอเซียคอมเมอร์ เชียล

อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

2

โครงการเมืองทองบางนา

อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

3

โครงการบางบัวทองโฮมออฟฟิ ต

อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

688 ตรว.

คอนโดมิเนียม
ทีเป็ นกรรมสิทธิ
ของบริ ษัทฯ
บางส่วน
อาคารพาณิชย์

4

โครงการเดอะเพลนเนอรี

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

627 ตรว.

คอนโดมิเนียม

2552

170

100%

134

5

โครงการอาคารชุดพักอาศัย
บี-ลีฟ (B-Live)

อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

299.8 ตรว.

คอนโดมิเนียม

2557

79

100%

74

6

โครงการซี-สเปซ สามโคก

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

2,266.32 ตรว.

อาคารพาณิชย์

2557

38

100%
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2.2.2 การตลาดและการแข่ งขันของธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
(1) นโยบายทางการตลาด
1) เลื อ กทํ า เลที ตั งโครงการตามตลาดกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยให้ ความสํ า คั ญ ด้ านความ
สะดวกสบายของการคมนาคม
2) เน้ นการดําเนินงานทีได้ มาตรฐาน วัสดุมีคณ
ุ ภาพ และมีการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยในทุก
ขันตอนก่อนการส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า
3) ใช้ รายการส่งเสริ มการขาย และสือประชาสัมพันธ์ เพือกระตุ้นยอดขาย
(2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ มปี 2562
สถานการณ์ ตลาดทีอยู่อาศัยจากผลการสํารวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พบว่าทังด้ านอุปสงค์ และอุปทานในปี 2561 ปรั บตัวดีขึนกว่าปี 2560 ซึงเป็ นผลจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทังการส่งออก การท่องเทียว และการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ รวมถึง
มาตรการกํากับดูแลสินเชือเพือทีอยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยซึงจะมีผลบังคับใช้ ในวันที 1 เมษายน 2562 จะ
เป็ นตัวกระตุ้นให้ มียอดโอนกรรมสิทธิ และเร่งการปล่อยสินเชือทีอยูอ่ าศัยในช่วงปลายปี 2561
หากพิจารณาจากตัวเลขของทีอยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคมถึงกันยายน) พบว่ามีจํานวน 92,628 หน่วย เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนทีมีจํานวน 85,088 หน่วย คิดเป็ นการเพิมขึนร้ อยละ 9 โดยอาคารชุดมีสดั ส่วนมากทีสุดด้ วยยอดจดทะเบียนในช่วง
3 ไตรมาสแรกเท่ากับ 49,461 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 53 ของหน่วยทีอยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทงหมด
ั
ในขณะที
บ้ านเดียวมียอดจดทะเบียนอยู่ที 24,795 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 27 ทาวน์เฮาส์ 14,287 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 16 อาคาร
พาณิชย์ 2,819 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 3 และบ้ านแฝด 1,266 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 1
ดังมีรายละเอียดข้ อมูลทีอยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล แสดง
จํานวนหน่วย แยกตามประเภททีอยูอ่ าศัยในช่วงมกราคม-กันยายน ปี 2560 และ 2561 ดังนี
หน่วย: ยูนิต
จําแนกประเภท
อาคารชุด
บ้ านเดียว
ทาวน์เฮาส์
อาคารพาณิชย์
บ้ านแฝด
รวมทังหมด
ทีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์

ปี 2561
(มกราคม-กันยายน)
49,461
24,795
14,287
2,819
1,266
92,628

ปี 2560
(มกราคม-กันยายน)
47,747
22,898
9,333
3,643
1,467
85,088

สําหรับการโอนกรรมสิทธิ ทีอยู่อาศัยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 พบว่ามีหน่วยโอน
กรรมสิทธิ ทีอยู่อาศัยรวมกันประมาณ 140,583 ยูนิต คิดเป็ นการเพิมขึนร้ อยละ 22 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 115,459 ยูนิต โดยอาคารชุดครองสัดส่วนทีอยู่อาศัยทีมียอดโอนมาก
ทีสุด จํานวน 69,005 ยูนิต หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิทีอยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน
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รองลงมาเป็ นทาวน์เฮาส์ 40,223 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 29 บ้ านเดียว 19,526 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 14 อาคารพาณิชย์
6,932 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 5 และบ้ านแฝด 4,897 ยูนิต คิดเป็ นร้ อยละ 3
รายละเอียดข้ อมูลการโอนกรรมสิทธิทีอยูอ่ าศัย แสดงจํานวนหน่วย ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล
ช่วงมกราคม-กันยายน ปี 2560 และ 2561 มีดงั นี
หน่วย: ยูนิต
จําแนกประเภท
อาคารชุด
บ้ านเดียว
ทาวน์เฮาส์
อาคารพาณิชย์
บ้ านแฝด
รวมทังหมด
ทีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์

ปี 2561
(มกราคม-กันยายน)
69,005
19,526
40,223
6,932
4,897
140,583

ปี 2560
(มกราคม-กันยายน)
55,550
15,975
34,759
4,924
4,251
115,459

สําหรับปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์เปิ ดเผยข้ อมูลคาดการณ์ว่า ภาพรวมตลาดทีอยู่อาศัย
ในปี 2562 น่าจะเติบโตแบบชะลอตัว เมือเทียบกับปี 2561 ในแง่ของการพัฒนาทีอยูอ่ าศัย โดยเป็ นผลมาจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก ซึงกระทบต่อตลาดทีอยู่อาศัยทังในพืนทีกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และในพืนทีภูมิภาค ประกอบกับ
การประเมินอัตราดอกเบียในปี 2562 อยูใ่ นช่วงขาขึน รวมถึงมาตรการกํากับดูแลสินเชือเพือทีอยู่อาศัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซึงจะมีผลบังคับใช้ ในวันที 1 เมษายน 2562 จะส่งผลให้ ยอดโอนกรรมสิทธิและสินเชือทีอยู่อาศัยมีการเร่ ง
ตัวในช่วงปลายปี 2561 และต้ นปี 2562 ก่อนทีจะมีมาตรการบังคับใช้
ทังนี ทางบริ ษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ ชิด เพือปรั บแผนดําเนินการและทิศทางการ
ลงทุนให้ สอดคล้ องกับปั จจัยต่างๆ เหล่านี
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์
1.1 การผลิต/นโยบายการผลิต
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือรองรับความต้ องการของผู้บริโภค
โดยเน้ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมตามความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย มีราคาขายทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
มี ก ารควบคุม คุณ ภาพของผู้ รั บ เหมาให้ มี ก ารก่ อ สร้ างที มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานตามที กํ า หนด มี ส ายงานธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์คอยควบคุมดูแล ประสานงาน และรับผิดชอบตรวจตรางานของผู้รับเหมาอย่างสมําเสมอ
1.2 วัตถุดิบ
ในการจั ด หาที ดิ น หรื อจั ด ซื อโครงการมาพั ฒ นาต่ อ นั น บริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กจาก
สภาพแวดล้ อม ให้ มีการเดินทางไปมาได้ อย่างสะดวก อยู่ใกล้ กับสถานทีสําคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานทีราชการ
ธนาคาร และตลาดการค้ า เป็ นต้ น โดยมีบางโครงการ ได้ แก่โครงการเดอะเพลนารี ซึงตังอยู่ในเขตคลองสาน มีทําเล
ใกล้ กบั รถไฟฟ้าส่วนขยาย ซึงจะมีความสะดวกเป็ นอย่างยิงสําหรับผู้ทีทํางานอยูใ่ นเขตเมือง
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(2) ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ในการก่อสร้ างทีอยู่อาศัยและการก่อสร้ างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบต่อ
สภาพสิงแวดล้ อม ทีสําคัญ ได้ แก่ ระบบระบายนําของโครงการทีระบายนําเสียจากครัวเรื อน เข้ าสู่แหล่งนําสาธารณะ
ฝุ่ นละออง หรื อแม้ แต่เสียงดังทีก่อให้ เกิดความรํ าคาญสาเหตุจากการก่อสร้ าง ซึงหากดูแลไม่ดีพอก็อาจมีผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อมและชุมชนได้ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญกับปั ญหาต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนเหล่านีโดยเข้ าทําการตรวจสอบ
พืนทีโครงการในระยะก่อสร้ างอย่างสมําเสมอ มีการจัดทําระบบรองรับนํ าเสียทีถูกต้ องมีสภาพพร้ อมใช้ งาน ดังนัน
บริ ษัทฯ จึงไม่มีปัญหาเกียวกับสิงแวดล้ อมจากการก่อสร้ างแต่อย่างใด

16

