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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มูลเท่าทปีรากฏและเชอืว่าเป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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BWG อุตสาหกรรมรับกาํจัดขยะฯ เริมกลบัมาสดใส  

ผู้บริหารมันใจ ETC โอกาสชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะสูง 
 
Excusive Meeting:  
 
เราได้มีโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัท BWG เพื่อ update พัฒนาการของบริษัท มีประเด็น
ลงทุนที่น่าสนใจดังนี้ 

1. ผู้บริหารมีมุมมองต่อแนวโน้มผลดำเนินงานในปี 2566 จะดีขึ้น โดยคาดว่ารายได้
ธุรกิจรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมน่าจะโตได้ราว 10% และมี Gross Margin ที่ดี
ขึ ้นมาอยู่ที่ 20% จากปี 2565 ที่ Margin อยู่ในระดับที ่ต่ำกว่า 10% ซึ่งมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เริ ่มกลับมาดีขึ้นส่งผลให้ปริมาณของขยะอุตสาหกรรมที่
ต้องกำจัดเพิ่มข้ึน 

2. มีโอกาสได้รบังานโครงการงานขุดลอกตะกอน เพ่ิมอีกราว 400 ล้านบาท  
3. การเข้าประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม บริษัทได้ส่งทั้งหมด 10 โครงการรวม 

100 MW ผ่านบริษัทลูกคือ ETC ซึ่งจะประกาศผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในวันท่ี 25 ม.ค. 
2565 นี ้และจะประกาศผู้ชนะในเดือน มี.ค. 2565 นี ้ 

4. บริษัทมีความคาดหวังที่จะชนะการประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมมาก
พอสมควร เพราะบริษัทมีจุดแข็งที่เป็นผู้รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี  

5. และถ้า ETC ชนะการประมูลทั ้ง 10 โครงการ 100 MW บริษัทจะทำการสร้าง
โรงงาน Solid Refused Fuel (SRF) ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม ขนาด 
2500 ตันต่อวันเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทพร้อมในเรื่องของแหล่ง
เงินทุน จากแหล่งเงินกู้ธนาคาร และบริษัทเพ่ิงออกหุ้นกู้เพื่อมารองรับ 
 

ความเห็น 
เรามีมุมมองเชิงบวกกับการเข้าพบผู้บริหารในครั้งนี้ แนวโน้มธุรกิจหลักในการกำจัดขยะ
อุตสาหกรรมที่ดีขึ้นตาม อุตสาหกรรมในประเทศที่กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ และการ
เปิดประเทศของจีนที่น่าจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปิโตรเคมี รวมถงึส่งออก 
จะช่วยส่งผลให้ปริมาณของขยะอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดเพิ่มขึ้น และเมื่อปริมาณขยะที่มี
มากข้ึนส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาลดลง และทำให้ Gross Margin ของบริษัทปรับดีขึ้น ซึ่ง
ถ้า Margin ปรับขึ้นมาเป็นระดับใกล้เคียงปกติที่ 20-30% น่าจะเห็นผลกำไรในปี 2566 ได้ 
โดยจากงบ 9M65 บริษัทยังขาดทุนท่ีราว 54 ล้านบาท  
 
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้านั้นเรามีความเชื่อว่าบริษัทจะได้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้า 5 แห่ง
เป็นอย่างน้อยจากความเป็นผู้เชียวชาญในด้านการกำจัดขยะอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ 
support ปริมาณเชื้อเพลิงจากพลังงานขยะได้เพียงพอ โดยโรงไฟฟ้า 1 โรงขนาด 10 MW 
ประเมินว่าจะมี Net profit ราว 120-140 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัท BWG ถือหุ้นใน ETC ราว 
44% จะรับรู้กำไรได้ราว 50-60 ล้านบาท  
 
ทั้งนี้เรายังอยู่ในระหว่างจัดทำประมาณการใหม่และราคาเป้าหมายใหม่ 

 
 

 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


