บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
งบการเงินยกเวนงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบ
โดยผู สอบบัญชี อื่น ซึ่งเสนอรายงานไวอย างไมมีเ งื่อนไข แตใหขอสังเกตเกี่ยวกับความไมแ นนอนของ
ผลคดีความที่ศาลปกครองจะพิพากษาใหหนวยงานราชการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท ตาม
รายงานลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่ อ ใหไ ด ความเชื่ อมั่ นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงข อมู ลที่ ขัดต อข อเท็ จจริงอัน เปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเป ด เผยข อ มู ล ในงบการเงิ น การประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก การบั ญ ชี ที่ กิ จ การใช แ ละ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

*****/2

- 2ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการของบริษัทถูกฟองคดีที่ศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหหนวยงานราชการตรวจสอบความ
ถูกตองของใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท รวมตลอดถึงผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นตอประชาชนผูฟองคดี

(นายเจษฎา หังสพฤกษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 เมษายน 2549

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
สินทรัพย

หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
เงินฝากติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

5

10,266,640

7,002,437

3,116,750

4.2
6

76,812,741
2,980,472
90,059,853

3,809,911
66,080,466
2,647,352
79,540,166

10,513,866
29,380,627
4,926,898
47,938,141

7
8

390,395,864
945,670
1,221,515
392,563,049
482,622,902

11,770,911
378,428,490
945,670
211,885
391,356,956
470,897,122

277,461,386
369,670
957,128
278,788,184
326,726,325

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
เจาหนี้คากอสราง
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
เงินกูยืมจากกรรมการ
เงินกูยืมจากระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิ
ประมาณการหนี้สินคาปดหลุมฝงกลบ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

9

7,440,753

7,440,753

243,975

4.2

1,132,976
32,900,524
9,571,600
50,079,366
1,260,020
-

2,820,288
31,193,406
50,079,366
1,260,020
-

2,602,092
24,805,790
12,745,063
19,896,000
1,418,758
3,331,100

4.2

14,822,011
117,207,250

12,694,704
105,488,537

788,545
9,396,279
75,227,602

10
11
8.1

109,126,910
32,998
22,635,229
131,795,137
249,002,387

109,126,910
32,998
22,635,229
131,795,137
237,283,674

120,294,015
1,352,312
2,447,446
124,093,773
199,321,375

4.2
10
11
4.4

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
หนี้สินและสวนของผูถือหุน(ตอ)

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

12
110,000,000

หุนสามัญ 233,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
หุนสามัญ 175,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
เงินคาหุนรับลวงหนา
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิ
ของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน
กําไรสะสม
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

233,000,000

233,000,000

175,000,000
-

175,000,000
-

7

5,147,753

5,147,753

13

2,553,037
50,912,658
233,613,448
7,067
233,620,515
482,622,902

2,553,037
50,912,658
233,613,448
233,613,448
470,897,122

12
110,000,000
15,000,000
2,404,950
127,404,950
127,404,950
326,726,325

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
สวนแบงในผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
(กําไร) สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หนวย : หุน)

งบการเงินรวม
2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

4.1
4.1

273,579,163
2,462,549
276,041,712

240,520,161
14,526,105
3,624,958
258,671,224

142,333,084
3,131,557
145,464,641

4.1
4.1

151,476,432
61,471,671
310,000
213,258,103
62,783,609
(7,197,873)
(4,522,815)
51,062,921
(2,176)
51,060,745
0.30
168,039,052

145,800,012
52,374,528
310,000
198,484,540
60,186,684
(7,197,873)
(1,928,066)
51,060,745
51,060,745
0.30
168,039,052

81,508,108
57,037,394
138,545,502
6,919,139
(948,755)
(5,612,370)
358,014
358,014
0.01
100,773,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ทุนเรือนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญเพิ่มระหวางป
เงินคาหุนรับลวงหนา
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน
สวนของผูถือหุนสวนนอย ณ วันซื้อหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนของเงินลงทุนที่
ต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของบริษัทยอย ณ วัน
ซื้อหุน

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

เงินรับลวงหนาคาหุน

110,000,000

15,000,000

-

-

65,000,000
-

(15,000,000)

-

-

175,000,000

-

5,147,753
5,147,753

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย

2,553,037
2,553,037

ยังไมไดจัดสรร

2,404,950
51,060,745
(2,553,037)
50,912,658

รวมสวนของผูถือ
หุนบริษัทใหญ

127,404,950
65,000,000
(15,000,000)
5,147,753
51,060,745
233,613,448

สวนของผูถือ
หุนสวนนอย

5,146,635
(5,146,635)
4,891
2,176
7,067

รวม

132,551,585
65,000,000
(15,000,000)
1,118
4,891
51,062,921
233,620,515

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ทุนเรือนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญเพิ่มระหวางงวด
เงินคาหุนรับลวงหนา
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ทุนเรือนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญเพิ่มระหวางงวด
เงินคาหุนรับลวงหนา
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตาม
ตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

100,000,000

เงินรับลวงหนาคาหุน

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนของเงินลงทุนที่
กําไรสะสม
ต่ํากวามูลคาตามบัญชี
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ของบริษัทยอย ณ วัน
สํารองตามกฎหมาย
ซื้อหุน
-

-

2,046,936

102,046,936

358,014
2,404,950

10,000,000
15,000,000
358,014
127,404,950

10,000,000
110,000,000

15,000,000
15,000,000

-

-

65,000,000
-

(15,000,000)

-

-

175,000,000

-

รวม

5,147,753
5,147,753

2,553,037
2,553,037

51,060,745
(2,553,037)
50,912,658

65,000,000
(15,000,000)
5,147,753
51,060,745
233,613,448

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
สวนแบงในผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
ตัดจําหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยถาวร
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
เงินกูยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

51,060,745

51,060,745

358,014

36,469,526
(21,686)

35,532,263
(3,624,958)
(21,686)

16,882,519
2,648,457
945,548
(344,934)

87,508,585

82,946,364

20,489,604

12,500
(26,928,884)
3,683,362
(576,000)
(264,388)

6,703,955
(36,699,839)
2,279,546
(576,000)
745,243

(17,163,647)
4,620,961
(1,106,486)

(1,212,423)
5,632,916
(3,620,700)
(7,462,984)
56,771,984

218,196
6,387,616
(3,331,100)
3,298,425
61,972,406

18,355,418
2,331,100
(6,716,495)
20,810,455

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด(ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมแกกรรมการ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เจาหนี้คาซื้อทรัพยสินบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด ประกอบดวย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดที่จายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย (รวมดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนของ
สินทรัพย )
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

2,880,000
9,571,600
(140,459,839)
365,047
(127,643,192)

(2,998,200)
(129,400,008)
365,047
(132,033,161)

(80,291,793)
538,318
(79,753,475)

7,440,753
50,000,000
19,016,261
(59,293)
(788,545)
75,609,176
4,737,968
5,528,672
10,266,640

7,196,778
50,000,000
19,016,261
(1,478,052)
(788,545)
73,946,442
3,885,687
3,116,750
7,002,437

243,975
25,000,000
27,876,651
53,120,626
(5,822,394)
8,939,144
3,116,750

10,266,640

7,002,437

3,116,750

7,040,129

7,040,129

5,670,601

5,622,149

3,220,316

4,209,277

3. ในระหวางป บริษัทยอยแหงหนึ่งไดซื้อทรัพยสิน - ยานพาหนะ โดยการกอหนี้สิน จํานวน 9.8 ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
1. ขอมูลทั่วไป
(ก) บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 23
กรกฏาคม 2540 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2548 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 2674/1 ซอยไดรฟอิน 2 หมูที่ 2 ถนนลาดพราว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
(ข) บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝงกลบ บําบัด และกําจัดกากอุตสาหกรรม
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวม 162 คน และ
97 คน ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทมีจํานวนพนักงานรวม 122 คนและ 94 คน ตามลําดับ)
(ง) รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมของคาใชจายสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2548
21,880
14,589
26,531

คาเสื่อมราคา
รายจายตัดบัญชี
คาใชจายพนักงาน

1

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547
20,944
14,000
14,589
2,883
24,688
14,891

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
2. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
2.1 งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทนั้น ถึงแมวาจะไมมีการถือเงินลงทุนใน
บริษัทนั้นดังกลาว ดังตอไปนี้

บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร
เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด
ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค
เอนไวรอนเมนท จํากัด

ประเภทกิจการ
เปนนายหนาตัวแทนเกี่ยวกับ
การกําจัดกากอุตสาหกรรม
เปนนายหนารับจัดการขนสง
สินคาทุกชนิด
รับปรับคุณภาพของเสีย รับ
เป น ที่ ป รึ ก ษาและจั ด การ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต
ประกอบการของโรงงานทุก
ประเภท

ที่ตั้ง
สํานักงาน
ใหญ
กรุงเทพฯ

อัตราสวนของการถือหุน
(รอยละของจํานวนหุนจดทะเบียน)
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2548 ธันวาคม 2547
99.94

-

กรุงเทพฯ

99.94

-

กรุงเทพฯ

99.94

-

2.2 ในระหวางเดือนมีนาคม 2548 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจํานวนสามแหงจาก
ผูถื อ หุ น เดิ ม ซึ่ ง มี ก รรมการและกลุ ม ผู ถือ หุ น เดิ ม ร ว มกั น การลงทุ น ดั ง กล า วเป น ไปเพื่ อ การจั ด
โครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทเหลานี้
ซึ่งสูงกวาราคาทุนที่ซื้อจํานวนประมาณ 5.15 ลานบาทไวภายใตสวนของผูถือหุนบริษัท ภายใต
หัวขอ “สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน”
บริษัทยอยดังกลาวไดแก
ก) บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด จํานวน 9,994 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน
ประมาณ 0.99 ลานบาท
ข) บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด จํานวน 9,994 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปน
เงินประมาณ 0.99 ลานบาท
ค) บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด จํานวน 9,994 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปน
เงินประมาณ 0.99 ลานบาท
2

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ใ น ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม ไ ด ร ว ม ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ทั้ ง 3 บ ริ ษั ท ย อ ย ดั ง ก ล า ว ตั้ ง แ ต
วันที่ 15 มีนาคม 2548 เปนตนไป (วันที่ที่บริษัทลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว)
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่บริษัทลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

บริษัท เบตเตอร
เวสท แคร
จํากัด
สินทรัพยสุทธิ
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีสุทธิของ
บริษัทยอย
เงิ น สดจ า ยสุ ท ธิ เ พื่ อ การ
ลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท เบตเตอร
เวิลด ทรานสปอรต
จํากัด

บริษัท เอิรธ เท็ค
เอนไวรอนเมนท
จํากัด

4,914

2,235

996

8,145

(3,915)

(1,236)

3

(5,148)

999

999

999

2,997

รวม

2.3 รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวมแลว
2.4 ข อ มู ล งบดุ ล รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2547 และงบกํ า ไรขาดทุ น รวมสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่จัดทําขึ้นภายใตกิจกรรมที่มีการควบคุมรวมกัน ที่สําคัญมีดังนี้

3

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น ๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

12
49,884
6,655
62,080

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินใหกูยืมแกกรรมการ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

279,306
370
2,880
957
283,513

รวมสินทรัพย

5,529

345,593

(หนวย : พันบาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น ๆ
เจาหนี้คากอสราง
เงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมจากกรรมการ
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ
เจาหนี้เชาซื้อ – สุทธิ
ประมาณการหนี้คาปดหลุมฝงกลบ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
หุนสามัญ
เงินคาหุนรับลวงหนา
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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2,345
27,268
12,745
19,896
3,621
789
22,284
88,948
120,294
1,352
2,447
124,093
213,041
110,000
15,000
2,405
127,405
5,147
132,552
345,593

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
(หนวย :พันบาท)
รายได
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
(กําไร) สวนทีเ่ ปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร สุทธิ
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)

142,333
3,132
145,465
81,508
57,038
138,546
6,919
949
5,612
358
358
0.01
100,773

3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
บริษัทจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยและมีหนวยเงินตราเปนเงินบาท โดยจัดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ยกเวนหลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมที่ไดมีการจัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองระหวางประเทศ ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไดแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชในประเทศไทย
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามเกณฑราคาทุนเดิม (เวนแตที่ไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี)
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดแปลงงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยที่มีวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ
5

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3.2 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.2.1 การใชประมาณการทางบัญชี
ฝายบริหารมีความจําเปนตองใชประมาณการและขอสมมติฐานที่กระทบตอรายได รายจาย
สินทรัพย และหนี้สิน เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ตลอดจน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดวยเหตุดังกลาว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริง จึงอาจแตกตางไปจากที่ได
ประมาณการไว
ประมาณการและข อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า งบการเงิ น จะได รั บ การทบทวนอย า ง
สม่ํ าเสมอ การปรับประมาณการจะบัน ทึก ในงวดบัญชีที่การประมาณดังกล าวไดรับการ
ทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับ หรือ
งวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปจจุบันและอนาคต
3.2.2 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ สินทรัพย และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่คงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลง
คาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
3.2.3 การรับรูรายไดและตนทุนบริการ
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดจากการใหบริการเมื่อใหบริการเสร็จสิ้น
ตนทุนในการทําบออุตสาหกรรมที่ทําขึ้นในงวด คํานวณตามปริมาตรที่ใหบริการแกลูกคาใน
งวดที่เกิดขึ้นจริง คํานวนโดยตนทุนที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปรับสภาพบอที่พรอมจะใชงาน
ตามประมาณการปริมาตรความจุของบอที่ประมาณการโดยบุคคลผูเชี่ยวชาญภายนอก
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3.2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่
ปลอดภาระค้ําประกันและถึงกําหนดชําระภายใน 3 เดือน
3.2.5 ลูกหนี้การคา
บริษัทและบริษัทยอยแสดงลูกหนี้ดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากหนี้ที่คาดวาจะเก็บไมได โดย
อาศัยประสบการณการไดรับชําระเงินในอดีต และการสอบทานสถานะลูกหนี้ที่คางอยู ณ วัน
สิ้นงวด หนี้สูญที่เกิดขึ้นระหวางงวดตัดเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดขึ้น
3.2.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
3.2.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน ไมรวมที่ดินที่เปนที่ตั้งของหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
บริษัทตัดคาเสื่อมราคาของที่ดินที่ตังหลุมฝงกลบสําหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายและหลุม
ฝงกลบตามปริมาตรของกากอุตสาหกรรม
บริษัทและบริษัทยอยตัดคาเสื่อมราคาอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และ
ยานพาหนะ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อายุการใชงาน (ป)
อาคาร

20

เครื่องจักรและอุปกรณ

5

เครื่องใชสํานักงาน

5

ยานพาหนะ

5
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3.2.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริ ษั ท จะพิ จ ารณาด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย เมื่ อ มี ข อ บ ง ชี้ ว า ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย
ดังกลาวสูงกวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาตามบัญชีที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะ
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทจะบันทึกกลับรายการขาดทุน
จากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแต
เปนไปในทางที่ลดลง
3.2.9 การบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของสินทรัพย
ตนทุนการกูยืมจะตั้งเปนราคาทุนของสินทรัพย เมื่อบริษัทมีตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริง
เกี่ยวกับสินทรัพยที่จะตองอาศัยระยะเวลาชวงหนึ่งกอนที่สินทรัพยนั้นพรอมที่จะใชงาน
การตั้งตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะหยุดเมื่อสินทรัพยนั้น พรอมที่จะมาใช
ตามวัตถุประสงค
3.2.10 สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาทรัพยสินที่ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสิน
ให กั บบริษัท และบริ ษัทมีความตั้งใจที่จ ะใช สิทธิในการซื้อทรัพ ยสิน เมื่อถึงวัน ที่ ครบ
กําหนดของสัญญาเชาถูกบันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน
ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพัน
สําหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไมรวมจํานวนดอกเบี้ย คาใชจายทางการเงินบันทึก
เปนคาใชจายในงวดปปจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
3.2.11 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริ ษัท และบริ ษั ทย อยบั น ทึ ก ภาษีเ งิ น ได นิ ติบุ ค คล (ถ ามี ) ตามจํา นวนที่จ ะตอ งจ า ยตาม
ประมวลรัษฎากร
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3.2.12 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรั บดวยจํานวนหุนสามัญที่
จําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระ ในกรณีที่มีการรวม
หุน / แตกหุน จะปรับปรุงจํานวนหุนสามัญเสมือนวาการรวมหุน / แตกหุนนั้นเกิดขึ้นตั้งแต
วันที่เริ่มตนของงบการเงิน
4. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริ ษัทมีรายการทางบัญชี จํานวนหนึ่ งซึ่ ง เกิด กั บบริษั ทที่เ กี่ย วข องกัน โดยมีผูถือหุน กลุ มเดีย วกัน หรือ
มีกรรมการรวมกัน สินทรัพย และรายไดสวนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว
ชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด

บริษัทยอย

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด

บริษัทยอย

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด

บริษัทยอย

บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด

ผูถือหุน รายหนึ่ งของบริ ษั ท (สัด สว น
การถื อ หุ น ร อ ยละ 5.7 ของทุ น
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ) ถื อ หุ น ใน
บริ ษัท ดังกล า วในอั ตราร อ ยละ 99.34
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีดังนี้

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
รายไดจากการบริการ
รายไดจากการกําจัดกากอุตสาหกรรม
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
รายไดคาจางขนสงกากอุตสาหกรรม
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด
รายไดอื่น
รายไดคาน้ํามัน
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด
รายไดคาเชา

นโยบายราคา

งบการเงินรวม
2548

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

ราคาตลาด
-

8,482

11,378

-

7,188
79

-

-

503

-

1,815

1,815

-

-

120
30
20

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ตามที่ระบุไวใน
สัญญา
120,000 บาท/
ป

บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด
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120
-

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย :พันบาท)
ประเภทรายการ / ชื่อบริษัท
รายไดงานดานเอกสาร

นโยบายราคา

งบการเงินรวม
2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

ตามที่ระบุไวใน
สัญญา 120,000
บาท / ป

บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
รายไดดานบริหารการตลาด

ตนทุนคาบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด

120
120

120
120

-

3,985
29

-

-

3,888

11,259

1,469

8,938

9,420

-

1,512

973

ตามที่ระบุไวใน
สัญญา 120,000
บาท / ป

บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด
คาใชจาย
ตนทุนคาขนสงจากการขนกากอุตสาหกรรม
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด

-

ราคาตลาด

ราคาตลาด
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.2 ยอดคงเหลือในงบดุล
งบการเงินรวม
2548
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด

เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

-

3,093
663
54

10,501
-

-

3,810

13
10,514

-

840
847

257

1,133
1,133

1,133
2,820

2,345
2,602

9,572

-

-

-

-

789

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด
(ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน)
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อทรัพยสินจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน
เงิน 9.88 ลานบาท ซึ่งยึดตามราคาที่ประเมินตามวิธีมูลคาทดแทนคงเหลือ (Depreciated Replacement
Cost) โดย ผูประเมินราคาอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 โดยมีเงื่อนไขการผอนชําระเปน
งวด จํานวน 9 งวด ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2549 ทั้งนี้ภายใตสัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาว มี
เงื่อนไขที่สําคัญเกี่ยวกับการที่ผูขายมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินหากบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด(มหาชน)
ไมสามารถดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใหกับประชาชน หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยพิจารณาไมรับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(Market for Alternative Investment) ทั้งนี้การทํารายการดังกลาวไดรับอนุมัติจากผูถือหุนตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2548 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548
4.3 เงินใหกูยมื แกกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการเงินใหกูยืมแกกรรมการ ดังนี้
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2548
2547
เงินใหกูยืมแกกรรมการตนป
2,880
กูยืมเพิ่มระหวางป
รับชําระระหวางป
(2,880)
เงินใหกูยืมแกกรรมการปลายป
ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดใหกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวกูยืมเงินจํานวน 1.9 ลานบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป โดยไมมีสินทรัพยใดๆค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกู
ดังกลาวไดรับชําระคืนเต็มจํานวนแลว
ในป 2548 บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดใหกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวกูยืมเงินจํานวน 0.98 ลานบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป โดยไมมีสินทรัพยใดๆ ค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกู
ดังกลาวไดรับชําระคืนเต็มจํานวนแลว
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4.4 เงินกูยืมจากกรรมการ

เงินกูยืมจากกรรมการตนป
กูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
เงินกูย ืมจากกรรมการปลายป

งบการเงินรวม
2548
3,621
(3,621)
-

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547
3,331
1,000
12,133
(3,331)
(9,802)
3,331
-

บริษัทและบริษัทยอยไดกูยืมเงินจากกรรมการบริษัททานหนึ่งเพื่อซื้อทรัพยสินโดยไมมีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูดังกลาวไดรับชําระคืนเต็มจํานวนแลว
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- ออมทรัพย
- กระแสรายวัน
รวม

งบการเงินรวม
2548
121
7,531
2,615
10,267
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(หนวย :พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547
42
114
6,232
728
7,002

2,286
716
3,116

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
6. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีลกู หนี้การคาและตัว๋ เงินรับ - สุทธิ ดังนี้

ลูกหนี้การคา
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2548
74,903
1,938
(28)
76,813

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนีไ้ ดดังนี้
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ
ไมเกินกวา 3 เดือน
เกินกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
เกินกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
รวม
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547
64,969
27,490
1,111
2,836
(946)
66,080
29,380

66,393

58,268

21,577

7,841
584
85
74,903

6,138
478
85
64,969

4,482
201
285
945
27,490

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
7. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ชื่อบริษัท

ทุนชําระแลว

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

บริษัทยอย:
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทราน สปอรต จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

1,000
1,000
1,000

99.94
99.94
99.94
16

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนของเงินลงทุน
ที่ต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีสุทธิ
ของบริษัทยอย ณ วัน
ราคาทุน
ซื้อหุน
999
999
999
2,997

3,915
1,236
(3)
5,148

(หนวย:พันบาท)

วิธีสวนไดเสีย
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548

รวม
4,914
2,235
996
8,145

7,971
2,364
1,436
11,771

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
(หนวย :พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2547
ราคาทุน
ที่ดิน
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

ซื้อเพิ่ม /
รับโอน

31,278

-

32,436
26,612
23,859
6,326
27,119
190,792
338,422

(30,218)
(3,775)
(8,881)
(3,881)
(12,361)
(59,116)
279,306
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จําหนาย /
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2548

(3,079)

28,199

3,079
97,846
199,121
28,752
2,151
10,574
91,137
432,660

(1,145)
(735)
(281,929)
(286,888)

3,079
130,282
225,733
52,611
7,332
36,958
484,194

(144)
(14,445)
(8,041)
(7,918)
(894)
(5,027)
(36,469)

844
942
1,786

(144)
(44,663)
(11,816)
(16,799)
(3,931)
(16,446)
(93,799)
390,395

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2547
ราคาทุน
ที่ดิน
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

ซื้อเพิ่ม /
รับโอน

31,278

จําหนาย /
โอนออก

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2548

(3,079)

28,199

-

3,079

-

3,079

32,436

94,767

-

127,203

26,612

199,121

-

225,733

23,859
6,105

28,546
1,868

(1,145)

52,405
6,828

24,778

4

(735)

24,047

190,792

91,137

(281,929)

-

335,860

418,522

(286,888)

470,574

-

-

(30,218)

(144)
(14,445)

-

(144)
(44,663)

(3,775)

(8,041)

-

(11,816)

(8,881)
(3,823)

(7,918)
(834)

844

(16,799)
(3,813)

(11,702)

(4,151)

942

(14,911)

(58,399)

(35,533)

1,786

(92,146)
378,428

277,461
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
8.1 มูลคาของหลุมฝงกลบไดรวมประมาณการหนี้สิน สําหรั บคาปดหลุ มที่มีก ารเปดใหบริการแลว
ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ หลุ ม ฝ ง กลบได ใ ช ง านเสร็ จ สิ้ น แล ว โดยประมาณจากราคาประเมิ น
ของ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระตาม
รายงานลงวันที่ 15 มีนาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ประมาณการหนี้สินสําหรับคาปดหลุมดังกลาวมีจํานวน 22.64
ลานบาทและ 2.45 ลานบาทตามลําดับ
8.2 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทไดทําการวาจางบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด ผูประเมิน
ราคาอิสระ ทําการประเมินราคาที่ดินโดยใชราคาตลาด (Market Price) จากผลการประเมินดังกลาว
กิจการไมจําเปนตองบันทึกคาเผื่อการดอยคาของที่ดิน เนื่องจากราคายุติธรรมจากการประเมิน
ดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาทุนของที่ดิน การพิจารณาเปรียบเทียบดังกลาวไมนับรวมถึงที่ดินที่เปน
ที่ตั้งหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย เนื่องจากฝายบริหารไดพิจารณาวาการใชประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจะเปนการเหมาะสมกวาเนื่องจาก ที่ดินผืนดังกลาวอาจไมสามารถ
นําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นอีก หลังจากปดหลุมฝงกลบ โดยฝายบริหารไดพิจารณาวาประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตสูงกวาราคาตามบัญชี
8.3 มูล ค า ที่ ดิ น ส ว นหนึ่ ง ในราคาทุ น จํ า นวน 17.63 ล า นบาท เป น ที่ ดิ น ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ของหลุ ม ฝ ง กลบ
ประเภทกากอุตสาหกรรมอันตราย ซึ่งบริษัทไมสามารถใชประโยชนอื่นไดในอนาคต ดังนั้นบริษัท
จึงมีนโยบายที่จะตัดจายเปนตนทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอันตราย
8.4 ในป 2548 และ 2547 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย จํานวน 3.05 ลานบาท
และ 5.58 ลานบาทตามลําดับ
8.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ยานพาหนะสวนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 6.39 ลานบาท และ
8.01 ลานบาท ตามลําดับ เกิดจากการทําสัญญาเชาซื้อ
8.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ยานพาหนะสวนหนึ่งจํานวนเงิน 9.88 ลานบาท เกิดจากบริษัทยอยแหง
หนึ่งทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตามหมายเหตุ 4.2
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
8.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทมีทรัพยสินที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู โดยมีราคาทุน 10.10 ลานบาท และราคาทุน 10.67 ลานบาท ตามลําดับ
8.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ที่ดินราคาทุนจํานวน 23.27 ลานบาท ของบริษัทไดถูกนําไป
ค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 10
9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 10 ลานบาท เสียดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา บวกรอยละ 2.5 ตอป
(รอยละ 6.75 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547)
วงเงินเบิกเกินบัญชีขางตนค้ําประกันโดย บัญชีเงินฝากประจําของกรรมการทานหนึ่ง
10. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2548
159,206

เงินกูยืมระยะยาว
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนชําระ
ภายใน 1 ป
สุทธิ

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547
159,206
140,190

(50,079)

(50,079)

(19,896)

109,127

109,127

120,294

เงินกูระยะยาวขางตน เปนเงินกูยืมที่บริษัทกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่ง โดยมีวงเงิน
ดังนี้
วงเงินที่ 1
วงเงิน 1 0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย M L R มีกําหนดจายคืนเงินตนอยางนอยเดือนละ
0.3 ลานบาท เปนเวลา 3 ป นับแตวันที่ 11 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2549
วงเงินที่ 2

วงเงิน 130 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR มีกําหนดจายคืนเงินตนอยางนอยเดือนละ 2.7
ลาน บาท เปนเวลา 3 ป นับแตวนั ที่ 9 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 2 7 กันยายน 2548 ธนาคารไดยนิ ยอมใหบริษัทพักการชําระเงินกูใ หกับทาง
ธนาคารโดยขยายระยะเวลาเงินกูออกไปอีก 6 เดือนเปนการปลอดชําระเงินตนตัง้ แต
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2548 โดยใหเริ่มชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยอีกครั้งใน
เดือนมกราคม 2549 โดยใหการผอนชําระขั้นต่ําเพิ่มขึน้ เปนเดือนละ 3.2 ลานบาท
วงเงินที่ 3

วงเงิน 4 5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย M L R มีกําหนดจายคืนเงินตนอยางนอยเดือนละ
1 ลานบาท เปนเวลา 5 ป นับแต วันที่ 27 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2552

เงินกูย ืมระยะยาวดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินสวนใหญของกิจการ
11. หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทมีรายการหนี้สินภายใตสญ
ั ญาเชาซื้อ - สุทธิ ดังนี้

เจาหนี้เชาซื้อ
หัก ดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระใน 1 ป
สุทธิ

งบการเงินรวม
2548
1,443
(150)
1,293
(1,260)
33
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(หนวย :พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547
1,443
3,127
(150)
(357)
1,293
2,770
(1,260)
33

(1,418)
1,352

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
12. ทุนเรือนหุน
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
หุนสามัญจํานวน 233,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน 175,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และใน
วันเดียวกันไดมีมติอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 175,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน
320,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 และในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งเดียวกัน ผูถ ือหุนมีมติใหจัดสรร
หุนเพิ่มทุนจํานวน 145,000,000 หุน โดยจํานวนไมเกิน 4,000,000 หุน ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายตอ
กรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวนไมเกิน 65,000,000 หุน ใหจดั สรรเพื่อเสนอขายตอบุคคล
เฉพาะเจาะจง และจํานวนไมเกิน 76,000,000 หุน ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายตอบุคคลทั่วไป
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากหุน สามัญจํานวน 1,750,000 หุน เปน 2,330,000 หุนในมูลคาที่ตราไว 100 บาท และแปลงมูลคาหุน
ของบริษัท จากเดิมหุน ละ 1 0 0 บาท เปนหุนละ 1 บาท มีผลทําใหจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท
เปน 233,000,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนและแปลงมูลคาดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2548 และในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ผูถือหุนมีมติให
จัดสรรหุนเพิม่ ทุนจํานวน 58,000,000 หุน โดยจํานวนไมเกิน 4,000,000 หุน ใหจดั สรรเพื่อเสนอขายตอ
กรรมการและพนักงานของบริษัทและจํานวนไมเกิน 54,000,000 หุน ใหจัดสรรเพือ่ เสนอขายตอประชาชน
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 และวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 ไดมมี ติอนุมัติ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากหุน สามัญจํานวน 1,250,000 หุน เปน 1,750,000 หุน ในมูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาทตอหุน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2548
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2547 และวันที่ 3 มกราคม 2548 ไดมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุน
จดทะเบียน ของบริษัทจากหุนสามัญ จํานวน 1,100,000 หุน เปน 1,250,000 หุน ในมูลคาที่ตราไว หุน ละ
100 บาทตอหุน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2548
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ไดมีมติอนุมัติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน เปน 1,100,000 หุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาทตอหุน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547
13. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี)จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวน ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในระหวางป 2548 บริษัทจัดสรรทุนสํารองดังกลาวจํานวน 2.5 ลานบาท
14. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พนั ก งานตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุนจดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ต ามระเบี ย บกองทุ น บริ ษั ท จ า ยสมทบเข า กองทุ น นี้ เ ท า กั บ ส ว นที่
พนักงานจายสมทบ ซึ่งคํานวณตามอัตรารอยละของเงินเดือนพนักงาน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุน
เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริษัทจายสมทบเขากองทุนดังกลาวขางตนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปนจํานวนเงิน 0.25
ลานบาท
15. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริ ษั ท และบริ ษั ทย อ ยดํ า เนิน ธุ รกิ จ ในส ว นงานทางธุร กิ จ หลั ก คือ การฝ ง กลบ บํ า บัด และกํ า จัด กาก
อุตสาหกรรม การเปนนายหนาตัวแทนเกี่ยวกับการกําจัดกากอุตสาหกรรม และเปนนายหนารับจัดการ
ขนสงสินคาทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถจําแนกเปนสวน
งานไดดังนี้
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริการ
กําจัดกาก
รายได
รายไดจากการบริการ
รายไดจากการขนสง
รายไดอื่น
สวนแบงในการดําเนินงาน
ของบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการบริการ
ตนทุนคาขนสง
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและ
ภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุน
สวนนอย
(กําไร)สวนที่เปนของผูถือ
หุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ตัดรายการ
บริการขนสง
รวม
ระหวางกัน

รวม

283,647
14,751

4,082
-

283,647
4,082
14,751

10,068
4,082
12,288

273,579
2,463

3,625
302,023

4,082

3,625
306,105

3,625

276,042

171,067
65,451
310
236,828

2,867
2,867

171,067
2,867
65,451
310
239,695

19,591
2,867
3,979

151,476
61,472
310
213,258

65,195
(7,198)
(4,458)

1,215
(65)

66,410
(7,198)
(4,523)

62,784
(7,198)
(4,523)

53,539

1,150

54,689

51,063

53,539

1,150

54,689

(2)
51,061
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
16. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ได รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ตามบั ต รส ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่ 2092(2)/2547 ลงวั น ที่
10 พฤศจิกายน 2547 ในกิจการฝงกลบกากอุตสาหกรรมไมอันตราย , อันตราย บําบัดน้ําเสียเคมี จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34 และ 37 สิทธิประโยชนที่ไดรับรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนมีกําหนด 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
บริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ กําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริม
การลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
งบกําไรขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนและกิจการที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุน
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
กิจการที่ไดรับ
กิจการที่ไมไดรับ
รวม
สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการบริการ
41,425
273,463
232,038
รายไดอื่น
2,578
2,578
รวมรายได
44,003
276,041
232,038
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนการบริการ
11,077
151,476
140,399
คาใชจายในการขายและบริหาร
9,097
61,471
52,374
คาตอบแทนกรรมการ
310
310
รวมคาใชจาย
20,174
213,257
193,083
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
23,829
62,784
38,955
ดอกเบี้ยจาย
(7,198)
(7,198)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(4,523)
(4,523)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
19,306
51,063
31,757
(กําไร)สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
(2)
(2)
กําไรสุทธิ
51,061
31,757
19,304

26

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
กิจการที่ไดรับ
กิจการที่ไมไดรับ
รวม
สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
สวนไดเสียในกําไรของบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

240,520

240,520

-

14,526

14,526

-

3,625

3,625

240,520

18,151

258,671

138,304

7,496

145,800

51,771

603

52,374

310

-

310

190,385

8,099

198,484

50,135

10,052

60,187

(7,198)

-

(7,198)

(1,928)

(1,928)

8,124

51,061

42,937
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
กิจการที่ไดรับ
กิจการที่ไมไดรับ
รวม
สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
สวนไดเสียในกําไรของบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

-

142,333

142,333

-

3,132

3,132

-

-

-

-

145,465
-

145,465
-

-

80,966

80,966

-

57,580

57,580

-

-

-

-

-

138,546

138,546

-

6,919

6,919

-

(949)

(949)

-

(5,612)

(5,612)

-

358

358

บริษัทและบริษัทยอยถือเกณฑการปนสวนคาใชจาย และดอกเบี้ยที่ไมสามารถจัดประเภทวาอยูกิจการประเภท
ใด ตามสัดสวนยอดรายไดแตละกิจการ
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
17. เครื่องมือทางการเงิน
17.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษั ทมี ความเสี่ย งอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเปลี่ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย และความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการ
เงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
17.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ความเสี่ยงของบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาว ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด อยางไรก็ดี บริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินใด ๆ เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว
17.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เนื่องจากลูกหนี้อาจ
ไมสามารถชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ซึ่งอาจทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทยอยไดกําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยวิเคราะหฐานะทางการเงิน
และพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกคาแตละรายในการพิจารณาใหสินเชื่อ สําหรับ
ลูกหนี้การคาที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไวอยางเพียงพอแลว
17.4 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกู
ยืมระยะยาวที่บริษัทตองเสียดอกเบี้ยในอัตรา MLR บริษัทจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548
18. ขอพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหรับคําฟองของผูฟองคดี ซึ่งไดรองขอใหศาลมี
คํ า สั่ งให ห น ว ยงานราชการตรวจสอบความถู ก ตอ งของใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การของบริษั ท รวมทั้ ง
ตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตอมาเพื่อปองกันมิใหเกิดขอขัดแยงกัน
ระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี ศาลจึงกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
เพิ่มเติมกอนการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 สําหรับผลการพิจารณาคดีในเรื่องอื่นๆ
ยังอยูในระหวางการสรุปรายละเอียดของศาล
19. การจัดประเภทรายการใหม

รายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อให
สอดคล องกับการจั ดประเภทรายการบัญชีของปปจ จุบัน ซึ่ งไมมี ผลกระทบต อกํ าไรสุ ทธิหรื อส วนของ
ผูถือหุน ดังนี้
(หนวย:พันบาท)
รายการบัญชี
จํานวน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
(10,501)
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
10,501
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(13)
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
13
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(370)
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
370
คาใชจายรอตัดบัญชี
(3,433)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ
3,433
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
(2,602)
เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
2,602
เจาหนี้การคา
(12,745)
เจาหนี้คากอสราง
12,745
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548

รายการบัญชี
เจาหนี้การคา
ประมาณการหนี้สินหลุมฝงกลบ
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมจากกรรมการ
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(หนวย:พันบาท)
จํานวน
(2,447)
2,447
(1,419)
1,419
(3,331)
3,331

