บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยนายสุวัฒน เหลือง
วิริยะ เปนผูเริ่มกอตั้ง เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (“สิ่งปฏิกูลฯ”)
โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวงที่ผานมา ดังนี้
ป 2540

เดือนกรกฎาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 ใหบริการรับ
ฝงกลบวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมมีอันตราย (ลําดับประเภทโรงงาน ตามกฎหมายเดิมของกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2535 ที่บังคับใชในขณะนั้น) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนมกราคม
2541 โดยมีสถานประกอบการอยูภายในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (“ศูนยบริหาร
และจัดการฯ”)

ป 2541

เดือนกันยายน เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 10 ลานบาท เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการ
สิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย (Non-Hazardous Waste)

ป 2544

ในชวงปลายป บริษัทเริ่มศึกษาโครงการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย (Hazardous Waste)
เนื่องจากเปนธุรกิจที่สามารถใหผลตอบแทนไดเพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย อีก
ทั้งแนวโนมของปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายมีจํานวนมากขึ้นตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีอยางตอเนื่อง บริษัทไดจัดเตรียมการศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ Environment
Impact Assessment (EIA) เพื่อเตรียมยื่นขอความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เดือนธันวาคม บริษัทไดปดทับชั้นสุดทายของหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายหลุมที่ 1 ซึ่งมีขนาดพื้นที่
6,000 ตร.ม. และมีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบแลวประมาณ 68,000 ตัน

ป 2545

เดือ นมกราคม บริษัท เริ่ม ใหบ ริก ารเชิง พาณิชยสํา หรับ หลุม ฝงกลบสิ่ งปฏิกูลฯ ที่ไมอัน ตรายแบบถูกหลั ก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หลุมที่ 2 เพื่อรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ตอจากหลุมที่ 1 โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ
140,000 ตร.ม. ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายไดประมาณ 2.32 ลานตัน

ป 2546

เดือนกุมภาพันธ บริษัทไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เดือนพฤษภาคม บริษัทไดขยายโรงงานเพิ่มเติม โดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 105
ใหบริการคัดแยก และรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมมีอันตราย และประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที่ 101 ใหบริการปรับคุณภาพของเสียรวมและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสีย
อันตราย และบําบัดน้ําเสียรวม (ลําดับประเภทโรงงาน ตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ประกาศ
ออกมาใหม ใ นป 2544 เพื่ อ จํ า แนกโรงงานที่ ป ระกอบกิ จ การในด า นนี้ ใ ห ชั ด เจนมากขึ้ น ) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
สวนที่ 2 หนา 9
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เดือนพฤษภาคม บริษัทเริ่มกอสรางหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
อันตราย โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 70,000 ตร.ม. ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย
ไดประมาณ 1.64 ลานตัน
เดือนตุลาคม บริษัทไดรับแจงวา มีประชาชนรองเรียนตอสวนปกครองจังหวัดสระบุรีวาไดรับความเดือดรอน
จากการประกอบกิจการของบริษัท จึงไดเกิดคณะทํางานไตรภาคี ซึ่งประกอบดวย หนวยงานราชการ ไดแก
กรมควบคุ ม มลพิ ษ จากกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม สวนปกครองจังหวัดสระบุรี ฝายผูรองเรียน และ
บริษัท เพื่อรวมตรวจสอบขอเท็จจริงของปญหา โดยไมมีคําสั่งปดโรงงานจากหนวยงานราชการ หรือการชดใช
คาเสียหายแตอยางใด แตบริษัทไดพิสูจนความจริงใจและความมั่นใจในการประกอบกิจการโรงงาน โดยได
จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท โดยไดนําเงินเขากองทุนเพื่อ
เปนทุนเริ่มตน 500,000 บาท และจะนําเงินเพิ่มเขากองทุนอีกจากการใหบริการแกลูกคาในสวนของการรับฝง
กลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายในอัตราตันละ 10 บาท พรอมทั้งไดขอหยุดการใหบริการรับสิ่งปฏิกูลฯ เขามาฝง
กลบในศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัทเปนการชั่วคราว อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงใหบริการแกลูกคา โดย
เปนตัวกลางนําสิ่งปฏิกูลฯ ไปฝงกลบยังศูนยบริการของผูประกอบการอื่น ซึ่งตอมาในเดือนมีนาคม 2547 (รวม
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนนับจากวันที่บริษัทหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราวตั้งแตเดือนตุลาคม 2546) ผลการ
ตรวจสอบของคณะทํางานไตรภาคีปรากฏขอเท็จจริงวา การประกอบกิจการของบริษัทมิไดสรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมหรือชุมชนตามขอรองเรียนแตอยางใดทั้งสิ้น บริษัทจึงเริ่มประกอบกิจการใหบริการเปนปกติอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
เดือนธันวาคม ไดมีกลุมบุคคลรวมกันเปนผูฟองคดีตอศาลปกครอง ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทาง
ปกครองหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กระทํ า การโดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย และละเลยต อ หน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ ซึ่งคดีพิพาทดังกลาวบริษัทเปนผูที่เกี่ยวของในฐานะผูรองสอด โดยผูฟองคดีขอใหศาล
ปกครองมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท
เดือนธันวาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท เพื่อใชลงทุนในการกอสรางหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ
ที่เปนอันตราย
ป 2547

เดือนมกราคม หองปฏิบัติการวิเคราะห ซึ่งตั้งอยูภายในศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัทไดรับใบอนุญาตให
เปน “หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน” จากกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะหชนิดมลสารของน้ํา และสิ่ง
ปฏิกูลฯ รวมทั้งการหาสูตรทางเคมีในการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย ซึ่งจะชวยให
บริษัทสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เดือนพฤษภาคม สวนปกครองจังหวัดสระบุรีมีคําสั่งใหบริษัทระงับการนํากากอุตสาหกรรมเขามาฝงกลบใน
พื้นที่ เวนแตกากอุตสาหกรรมที่ไมกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสิน
ที่อยูใกลเคียง ซึ่งเปนไปตามคําสั่งของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา
เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2092 (2) / 2547 จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) สําหรับกิจการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย และบําบัดน้ําเสียเคมี (โปรดดู
รายละเอียดสิทธิประโยชนเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ)
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ป 2548

เดือนกุมภาพันธ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 175 ลานบาท เพื่อใชลงทุนในการกอสรางหลุมฝงกลบแบบ
ปลอดภัยสําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย
เดือนมีนาคม บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 โดย SGS (Thailand)
Limited
เดือนมีนาคม บริษัทมีการปรับโครงสรางธุรกิจ โดยซื้อหุนสามัญในบริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด บริษัท
เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด และบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด จากผูถือหุนเดิมของบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนกลุมผูถือหุนและผูบริหารของบริษัท ทําใหบริษัทมีฐานะเปนผูถือหุนใหญของแตละบริษัท
ดังกลาวในสัดสวนรอยละ 99.94
เดือนมีนาคม บริษัททําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ภายใตชื่อ “บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด
(มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 233 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปน
หุนละ 1 บาท โดยหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจํานวน 58 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงาน
จํานวน 4 ลานหุน และเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน 54 ลานหุน

ป 2549

เดือนกุมภาพันธ บริษทั ลดทุนจดทะเบียนลงจาก 233 ลานบาท เปน 175 ลานบาท และเพิ่มทุนจาก 175 ลานบาท
เปน 320 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุนที่ออกใหม โดยหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจํานวน 145 ลาน
หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 65 ลานหุน เสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 4
ลานหุน และเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน 76 ลานหุน
เดือนกุมภาพันธ บริษัทไดรับใบอนุญาตฉบับใหมเพิ่มเติม จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 106 อนุญาตใหปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทนและ
วัตถุดิบทดแทน
เดือนกันยายน บริษัทเริ่มลงทุนกอสรางโครงการปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ทดแทน สําหรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของเหลว โดยมีมูลคาโครงการรวมประมาณ 47 ลานบาท ซึ่งตอมาสามารถ
ดําเนินโครงการในเชิงพาณิชยไดตั้งแตเดือนกันยายน 2550
เดือนพฤศจิกายน ประชาชนในชุมชนใกลเคียงรองเรียนตอหนวยงานราชการเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ
บริษัทวากอใหเกิดผลกระทบเรื่องกลิ่น โดยบริษัทไดชี้แจงขอเท็จจริงตอผูที่เกี่ยวของวา เหตุดังกลาวเกิดจากการ
แพรกระจายของกาซ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาธรรมชาติภายในหลุมฝงกลบ ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ปญหาดังกลาวตามขอเสนอแนะจากหนวยงานราชการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด และในชวงเวลา
ดังกลาว บริษัทมอบหมายใหบริษัทจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเขามา
ตรวจวัดภายในบริเวณสถานประกอบการของบริษัท ซึ่งผลจากการตรวจวัดและวิเคราะหสรุปไดวา คามลสารที่
ตรวจวัดไดมีปริมาณอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยแตอยางใดทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม
บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และจะใหมีการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวดวย เพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชนตอไป
เดือนธันวาคม บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจาก 175 ลานบาท เปน 208 ลานบาท โดยเสนอขาย
ใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 18 ราย จํานวนรวม 33 ลานหุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท

สวนที่ 2 หนา 11

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

ป 2550

เดือนมกราคม บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจาก 208 ลานบาท เปน 225 ลานบาท โดยเสนอขายใหแก
บุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 3 ราย จํานวนรวม 17 ลานหุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เดือนมีนาคม ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษายกฟองในคดีพิพาทที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2546 และให
คําสั่งของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษานั้นสิ้นผลลง นับแตวันที่คดีถึงที่สุด
เดือนมีนาคม บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจาก 225 ลานบาท เปน 240 ลานบาท โดยเสนอขายใหแก
บุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 8 ราย จํานวนรวม 15 ลานหุน ในราคาเสนอขายเทากับมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เดือนเมษายน ผูฟองคดีไดใชสิทธิยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดไดมีหนังสือใน
เดือ นมิ ถุนายน 2550 ให บ ริษัทในฐานะผูรอ งสอดจัดทําคําแกอุ ท ธรณ ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัท ไดนําสงคําแก
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 และปจ จุบันอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เดือนพฤษภาคม บริษัทไดรวมกับผูรวมคา 3 ราย ยื่นขอเสนอในรูปของกลุมกิจการรวมคา เพื่อเสนอเขารับ
สัมปทานในการดําเนินการบริหารและประกอบการในศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (“เตาเผา
ขยะอุตสาหกรรม”) ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 20 ป
และตอขยายไดอีก 10 ป โดยมีผูเขารวมประมูลทั้งหมด 3 ราย และในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทไดรับแจงวา
ขอเสนอของกลุมกิจการรวมคาของบริษัทไดรับคัดเลือกคะแนนเปนลําดับที่ 1 ซึ่งตอมากลุมกิจการรวมคาไดเขา
เจรจาตอรอง และยืนยันขอเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการศูนยบริหารจัดการฯ
เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 โดยคาดวาจะไดขอสรุปภายในป 2550
เดือนกรกฎาคม ไดมีกลุมบุคคลรวมกันฟองคดีอาญาตอศาลจังหวัดสระบุรี โดยกลาววา บริษัท และกรรมการผู
มีอํานาจลงนามของบริษัทจํานวน 3 ทาน ไดรวมกันไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งศาลไดมี
คําสั่งนัดไตสวนมูลฟองในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 7 ขอพิพาททาง
กฎหมาย)
เดือนกันยายน ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 มีมติยืนยันมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2549 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซึ่งอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมในสวน 80 ลานหุน เพื่อเสนอขาย
ใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 4 ลานหุน และเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน 76 ลานหุน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสรางกลุมบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนดังนี้
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
ทุนชําระแลว 240 ลานบาท

99.94%

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท

99.94%

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท
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99.94%

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจใหบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งที่ไมอันตราย (Non-Hazardous Waste) และที่เปนอันตราย
(Hazardous Waste) โดยวิธีการฝงกลบ และใหบริการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมดวยวิธีทางชีวภาพและเคมี โดยมีศูนยบริหาร
และจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (“ศูนยบริหารและจัดการฯ”) ตั้งอยู เลขที่ 140 หมูที่ 8 ตําบลหวยแหง อําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 271 ไร ทั้งนี้ ตั้งแตเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดเริ่มใหบริการประเภทใหม คือ
บริการปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเหลว (Liquid Blending) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน และคาดวาจะ
เริ่มใหบริการปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของแข็ง (Solid Blending) เพื่อเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนประมาณตน
ป 2551
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไว 100 บาท โดยผูบริหารของบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนติดตอหาลูกคาและทําการตลาด โดยรับสิ่งปฏิกูลฯ จาก
โรงงานอุตสาหกรรมมาจัดการดวยวิธีที่เหมาะสมกับสิ่งปฏิกูลฯ แตละชนิด เชน นําไปฝงกลบที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ของ
บริษัท หรือสงตอไปเผาที่เตาเผาของโรงงานปูนซีเมนต หรือสงตอไปรีไซเคิลที่โรงงานรีไซเคิล ซึ่งเปนผูประกอบการภายนอก
(Outsource) เปนตน
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว
100 บาท โดยผูบริหารของบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารจัดการดานการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานอุตสาหกรรมของลูกคา
ไปจัดการที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว
100 บาท โดยผูบริหารของบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจการใหบริการรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่สามารถนํากลับมาใช
ประโยชนใหม หรือรีไซเคิล (Recycle) ได และใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการบริหาร และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังใหบริการใหคําปรึกษาและออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียภายในโรงงาน
(โปรดดูรายละเอี ยดลักษณะการใหบ ริก ารของแตละบริษัท เพิ่ม เติมในสวนที่ 2 ขอ 3 การประกอบธุ ร กิจ ของแตละสาย
ผลิตภัณฑ)
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โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย
2547
จํานวน

2548
สัดสวน

จํานวน

2549
สัดสวน

จํานวน

สัดสวน

(หนวย : ลานบาท)
6 เดือน ป 2550
จํานวน สัดสวน

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ
สิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย
159.53 98.29%
156.67 56.76%
254.99 54.53%
98.14
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย
116.91 42.35%
211.86 45.31%
199.87
สิ่งปฏิกูลที่เปนน้ําเสีย
3.09
รายไดอื่น *
2.78
1.71%
2.46
0.89%
0.77
0.16%
0.91
รวมรายได
162.31 100.00%
276.04 100.00%
467.62 100.00% 302. 01
หมายเหตุ : * รายไดอื่น เชน รายไดคาวิเคราะหประเภทของเสีย กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน

32.50%
66.18%
1.02%
0.30%
100.00%

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
กลุมบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) มีเปาหมายในการดําเนินงานภายใตนโยบายการบริหารและจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตรายและ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย ดวยวิธีการฝงกลบ การบําบัดน้ําเสีย การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม
และการปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน โดยเนนการใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อสราง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และใหความสําคัญกับการกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการโดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของชุมชนและประเทศ ทั้งนี้บริษัทจะใหความสําคัญกับกิจกรรมตางๆ ทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการคัดแยก การบําบัด การ
ปรับปรุงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ดานเทคโนโลยี ระบบการใหบริการที่รวดเร็ว ระบบการ
ขนสงตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยการบริหารงานดวยทีมงานมืออาชีพซึ่งมีประสบการณอัน
ยาวนาน
ดวยความมุงมั่นดังกลาว ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมาเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจาก การไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 โดย SGS (Thailand) Limited การขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งทําใหผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตอยางกาวกระโดดในชวง 3 ปที่ผานมา
สําหรับเปาหมายในชวงระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจใหมีการเติบโตตอไป โดย
ตองการขยายการดําเนินงานใหมีขอบเขตที่กวางขึ้น ทั้งในดานของฐานลูกคาและรายได (จากที่ในป 2549 มีลูกคาที่ใชบริการ
ประมาณ 1,000 ราย และมีร ายได ร วมประมาณ 470 ล า นบาท) เพื่ อ เพิ่ ม สว นแบ งทางการตลาด นอกจากนี้บ ริษั ท ยัง ให
ความสําคัญในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ดีดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนของประเทศในทุกระดับชั้น รวมทั้ง
การเสริมสรางศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ภายใตปรัชญา “เราหวงใย...ทุกชีวิตและสิ่งแวดลอม”
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