บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ

ผูถือหุนบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้
สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปน
ผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดําเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

(นายเจษฎา หังสพฤกษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 เมษายน 2550

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ

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

งบการเงินรวม
2549
2548

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

5

14,900,848

10,266,640

11,263,806

7,002,437

4.2
6

102,555,589
15,210,000
4,450,536
137,116,973

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

4,120,669
86,011,211
15,210,000
3,737,369
120,343,055

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

7
8

436,179,600
565,150
6,000
436,750,750
573,867,723

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

16,060,727
426,323,591
565,150
6,000
442,955,468
563,298,523

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม
2549
2548

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

9

8,995,677

7,440,753

8,995,677

7,440,753

4.2

200,000
57,626,157

1,132,976
32,900,524

6,248,036
50,766,443

2,820,288
31,193,406

4.2

4,800,000

9,571,600

10

57,540,000

50,079,366

57,540,000

50,079,366

11

178,880
25,908,770
155,249,484

1,260,020
14,822,011
117,207,250

178,880
23,132,489
146,861,525

1,260,020
12,694,704
105,488,537

4.2
10
11
8

2,171,600
59,848,647
19,825,156
81,845,403
237,094,887

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

59,848,647
19,825,156
79,673,803
226,535,328

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

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
ประมาณการหนี้สินคาปดหลุมฝงกลบ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 233,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

12

233,000,000

หุนสามัญ 320,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 175,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
หุนสามัญ 208,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตาม
บัญชีสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน
กําไรสะสม
- จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
2549
2548

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

320,000,000

233,000,000
320,000,000

175,000,000
208,000,000

175,000,000
208,000,000

2

5,147,753

5,147,753

5,147,753

5,147,753

13

6,060,524
117,554,918
336,763,195
9,641
336,772,836
573,867,723

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

6,060,524
117,554,918
336,763,195
336,763,195
563,298,523

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

งบการเงินรวม
รายได
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

หมายเหตุ
4.1,15

2549

2548

466,847,199
769,926
467,617,125

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

415,788,494
23,618,816
4,289,815
443,697,125

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

300,390,645
78,011,334
605,000
379,006,979
88,610,146
(11,401,774)
(7,056,051)
70,152,321
(2,574)
70,149,747

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

295,260,996
61,667,347
605,000
357,533,343
86,163,782
(11,401,774)
(4,612,261)
70,149,747
70,149,747

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

0.40

0.30

0.40

0.30

175,904,110

168,039,052

175,904,110

168,039,052

4.1,15

กําไรตอหุน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

เงินรับลวงหนาคาหุน

110,000,000
65,000,000
-

15,000,000
(15,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
หุนสามัญเพิ่มระหวางงวด
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชี

ทุนเรือนหุนที่ออกและ
ชําระแลว

ของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน
สวนของผูถือหุนสวนนอย ณ วันซื้อหุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
หุนสามัญเพิ่มระหวางงวด
กําไรสุทธิสําหรับงวด
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

175,000,000
33,000,000
208,000,000

-

สวนของเงินลงทุนที่ต่ํา
กวามูลคาตามบัญชีของ
บริษัทยอย ณ วันซื้อหุน

5,147,753
5,147,753
5,147,753

กําไรสะสม
จัดสรรสํารองตาม
กฎหมาย

2,553,037
2,553,037
3,507,487
6,060,524

ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผูถือ
หุนบริษัทใหญ

สวนของผูถือ
หุนสวนนอย

รวม

2,404,950
-

127,404,950
65,000,000
(15,000,000)

5,146,635
-

132,551,585
65,000,000
(15,000,000)

51,060,745
(2,553,037)
50,912,658
70,149,747
(3,507,487)
117,554,918

5,147,753
51,060,745
233,613,448
33,000,000
70,149,747
336,763,195

(5,146,635)
4,891
2,176
7,067
2,574
9,641

1,118
4,891
51,062,921
233,620,515
33,000,000
70,152,321
336,772,836

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนเรือนหุนที่ออกและ
ชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
หุนสามัญเพิ่มระหวางงวด
เงินคาหุนรับลวงหนา
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตาม
ตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2548
หุนสามัญเพิ่มระหวางงวด
กําไรสุทธิสําหรับงวด
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินรับลวงหนาคาหุน

สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีของบริษัท
ยอย ณ วันซื้อหุน

กําไรสะสม
จัดสรรสํารองตาม
กฎหมาย

110,000,000

15,000,000

-

-

65,000,000
-

(15,000,000)

-

-

175,000,000
33,000,000
208,000,000

-

5,147,753
5,147,753
5,147,753

2,553,037
2,553,037
3,507,487
6,060,524

ยังไมไดจัดสรร

2,404,950
51,060,745
(2,553,037)
50,912,658
70,149,747
(3,507,487)
117,554,918

รวม

127,404,950
65,000,000
(15,000,000)
5,147,753
51,060,745
233,613,448
33,000,000
70,149,747
336,763,195

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2549

2548

2549

2548

70,149,747

51,060,745

70,149,747

51,060,745

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

57,821,390

36,469,526

55,266,336

35,532,263

ตัดจําหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

1,542,021

-

424,736

-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,093,060

-

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

สวนแบงกําไรในบริษัทยอย

-

-

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

(2,482)

(21,686)

กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย

2,574

2,176

130,606,310

(4,289,815)

(3,624,958)

(2,172)

(21,686)

-

-

87,510,761

121,548,832

82,946,364

12,500

(310,758)

6,703,955

(26,928,884)

(19,930,744)

(36,699,839)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน

-

- บริษัทอื่น

(26,835,908)

เงินจายลวงหนาคากอสราง

(15,210,000)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

-

(15,210,000)

-

(3,012,085)

3,681,186

(1,514,753)

2,279,546

เงินฝากที่มีภาระค้ําประกัน

380,520

(576,000)

380,520

(576,000)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

1,215,516

(264,388)

205,885

745,243

(932,976)

(1,212,423)

3,427,748

218,196

24,725,633

5,632,916

19,573,037

6,387,616

เงินกูยืมจากกรรมการ

-

(3,620,700)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11,086,759

(7,462,984)

10,437,786

3,298,425

122,023,769

56,771,984

118,607,553

61,972,406

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
- บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

(3,331,100)

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด(ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548

2549

2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมแกกรรมการลดลง

-

เงินจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยจากกิจการที่เกี่ยวของลดลง
เงินจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

2,880,000
-

-

-

-

(2,998,200)

(2,600,000)

9,571,600

-

-

(106,424,163)

(140,459,839)

(105,978,685)

(129,400,008)

11,446

365,047

9,346

365,047

(109,012,717)

(127,643,192)

(105,969,339)

(132,033,161)

1,554,924

7,440,753

1,554,923

7,196,778

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง

-

(788,545)

-

(788,545)

เงินสดรับคาหุน

33,000,000

50,000,000

33,000,000

50,000,000

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(41,817,629)

19,016,261

(41,817,629)

19,016,261

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

(1,114,139)

(59,293)

(1,114,139)

(1,478,052)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(8,376,844)

75,609,176

(8,376,845)

73,946,442

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

4,634,208

4,737,968

4,261,369

3,885,687

10,266,640
14,900,848

5,528,672
10,266,640

7,002,437
11,263,806

3,116,750
7,002,437

11,401,774

7,040,129

11,401,774

7,040,129

5,377,255

5,622,149

2,709,940

3,220,316

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1. เงินสดที่จายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย (รวมดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย)
ภาษีเงินได
2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด

บริษัทไดบันทึกบัญชีหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรมและประมาณการหนี้สินสําหรับคาปดหลุมเพิ่มขึ้นในจํานวน 4.8 ลานบาทในป 2549 และ
20.2 ลานบาทในป 2548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2540 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่
2674/1 ซอยไดรฟอิน 2 หมูที่ 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝงกลบ บําบัด และกําจัดกากอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวม 197 คน และ 162 คน ตามลําดับ
(เฉพาะบริษัทมีจํานวนพนักงานรวม 170 คน และ 122 คน ตามลําดับ)
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมของคาใชจายสําหรับแตละปส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2549
29,534
28,287
44,601

คาเสื่อมราคา
รายจายตัดบัญชี
คาใชจายพนักงาน

2548
21,880
14,589
26,531

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548
20,944
26,979
14,589
28,287
24,688
37,628

2. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งบริษัทมีอํานาจ
ควบคุมอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทนั้น ถึงแมวาจะไมมกี ารถือเงินลงทุนในบริษัทนั้นดังกลาว ดังตอไปนี้
อัตราสวนของการถือหุน
(รอยละของจํานวนหุนจดทะเบียน)
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร
เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด
ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค
เอนไวรอนเมนท จํากัด

ประเภทกิจการ
เป น นายหน า ตั ว แทนเกี่ ย วกั บ การ
กําจัดกากอุตสาหกรรม
เปนนายหนารับจัดการขนสงสินคา
ทุกชนิด
รับ ปรับ คุณ ภาพของเสี ย รั บ เปน ที่
ปรึกษาและจัดการเกี่ยวกับการขอ
อนุ ญ าตประกอบการของโรงงาน
ทุกประเภท

1

ที่ตั้งสํานักงาน
ใหญ
กรุงเทพฯ

2549
99.94

2548
99.94

กรุงเทพฯ

99.94

99.94

กรุงเทพฯ

99.94

99.94

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ในระหวางเดือนมีนาคม 2548 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจํานวนสามแหงจากผูถือหุนเดิม ซึ่งมี
กรรมการและกลุมผูถือหุนเดิมรวมกัน การลงทุนดังกลาวเปนไปเพื่อการจัดโครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงบันทึกมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทเหลานี้ ซึ่งสูงกวาราคาทุนที่ซื้อจํานวนประมาณ 5.15 ลานบาทไวภายใต
สวนของผูถือหุนบริษัท ภายใตหัวขอ “สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน”
บริษัทยอยดังกลาวไดแก
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด จํานวน 9,994 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงินประมาณ 0.99 ลานบาท
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด จํานวน 9,994 หุนในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงินประมาณ 0.99 ลานบาท
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด จํานวน 9,994 หุนในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงินประมาณ 0.99 ลานบาท
ในงบการเงินรวม ไดรวมผลการดําเนินงานของทั้ง 3 บริษัทยอยดังกลาวตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2548 เปนตนไป (วันที่ที่
บริษัทลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว)
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่บริษัทลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

สินทรัพยสุทธิ
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีสุทธิของ
บริษัทยอย
เงินสดจายสุทธิเพื่อการ
ลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท เบตเตอร
เวสท แคร
จํากัด

บริษัท เบตเตอร
เวิลด ทรานสปอรต
จํากัด

บริษัท เอิรธเท็ค
เอนไวรอนเมนท
จํากัด

4,914

2,235

996

8,145

(3,915)

(1,236)

3

(5,148)

999

999

999

2,997

รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวมแลว

2

รวม

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.
2547
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบ
ของงบการเงิน ยกเวนตามที่อธิบายไวในนโยบายการบัญชี
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดแปลงงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่
มีวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ

3.2

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.2.1 การใชประมาณการทางบัญชี
ฝายบริหารมีความจําเปนตองใชประมาณการและขอสมมติฐานที่กระทบตอรายได รายจาย สินทรัพย และ
หนี้สิน เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดวยเหตุ
ดังกลาว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริง จึงอาจแตกตางไปจากที่ไดประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับ หรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบ
งวดปจจุบันและอนาคต
3.2.2 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
สินทรัพย และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่คงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในงบ
กําไรขาดทุน
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3.2.3 การรับรูรายไดและตนทุนบริการ
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดจากการใหบริการเมื่อใหบริการเสร็จสิ้น
ตนทุนในการทําบออุตสาหกรรมที่ทําขึ้นในงวด คํานวณตามปริมาตรที่ใหบริการแกลูกคาในงวดที่เกิดขึ้น
จริง คํานวนโดยตนทุนที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปรับสภาพบอที่พรอมจะใชงานตามประมาณการปริมาตร
ความจุของบอที่ประมาณการโดยบุคคลผูเชี่ยวชาญภายนอก
3.2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ปลอดภาระค้ํา
ประกันและถึงกําหนดชําระภายใน 3 เดือน
3.2.5 ลูกหนี้การคา
บริษัทและบริษัทยอยแสดงลูกหนี้ดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ โดยประมาณจากหนี้ ที่ ค าดว า จะเก็ บ ไม ไ ด โดยอาศั ย
ประสบการณการไดรับชําระเงินในอดีต และการสอบทานสถานะลูกหนี้ที่คางอยู ณ วันสิ้นงวด หนี้สูญที่
เกิดขึ้นระหวางงวดตัดเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดขึ้น
3.2.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
3.2.7 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน ไมรวมที่ดินที่เปนที่ตั้งของหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
บริษัทตัดคาเสื่อมราคาของที่ดินที่ตังหลุมฝงกลบสําหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายและหลุมฝงกลบตาม
ปริมาตรของกากอุตสาหกรรม
บริษัทและบริษัทยอยตัดคาเสื่อมราคาอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะ
คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อายุการใชงาน (ป)
อาคาร

20

เครื่องจักรและอุปกรณ

5

เครื่องใชสํานักงาน

5

ยานพาหนะ

5
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3.2.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยจะพิจารณาดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาตามบัญชีที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอย
จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไป
ในทางที่ลดลง
3.2.9

การบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของสินทรัพย
ตน ทุ น การกูยื ม จะตั้ ง เป น ราคาทุ นของสิ น ทรัพ ย เมื่ อ บริ ษั ท มี ต น ทุ น การกู ยื ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เกี่ ย วกั บ
สินทรัพยที่จะตองอาศัยระยะเวลาชวงหนึ่งกอนที่สินทรัพยนั้นพรอมที่จะใชงาน การตั้งตนทุนการกูยืม
เปนราคาทุนของสินทรัพยจะหยุดเมื่อสินทรัพยนั้น พรอมที่จะมาใชตามวัตถุประสงค

3.2.10 สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาทรัพยสินที่ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสินใหกับบริษัท
และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใชสิทธิในการซื้อทรัพยสินเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดของสัญญาเชาถูกบันทึก
เปนสัญญาเชาการเงิน
ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพันสําหรับการ
จายคาเชาในอนาคตโดยไมรวมจํานวนดอกเบี้ย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในงวดป
ปจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
3.2.11 ภาษีเงินได
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจํานวนที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร
3.2.12 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับดวยจํานวนหุนสามัญที่จําหนายและเรียก
ชําระแลวถั วเฉลี่ย ถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระ ในกรณีที่มีการรวมหุน / แตกหุน จะปรับปรุง
จํานวนหุนสามัญเสมือนวาการรวมหุน / แตกหุนนั้นเกิดขึ้นตั้งแตวันที่เริ่มตนของงบการเงิน
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4. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการทางบัญชีจํานวนหนึ่งซึ่งเกิดกับบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการรวมกัน
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

ผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท (สัดสวนการถือ
หุ น ร อ ยละ 5.2 ของทุ น จดทะเบี ย นของ
บริ ษั ท ) ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ดั ง กล า วในอั ต รา
ร อ ยละ 99.34 ของทุ น จดทะเบี ย นของ
บริษัทนั้น
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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4.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังนี้

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

นโยบายราคา

งบการเงินรวม
2549

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2548

2549

2548

รายไดจากการบริการ
รายไดจากการกําจัดกากอุตสาหกรรม

ราคาตลาด

บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด

-

-

20,786

8,482

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด

-

-

2,243

-

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด

-

-

13,912

7,188

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด

-

-

397

79

-

-

648

503

-

1,815

-

1,815

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด

-

-

120

120

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด

-

-

120

30

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด

-

-

120

20

รายไดคาจางขนสงกากอุตสาหกรรม

ราคาตลาด

บริษัทยอย

รายไดอื่น
รายไดคาน้ํามัน

ราคาตลาด

บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด
รายไดคาเชา

ตามที่ระบุไว
ในสัญญา
120,000บาท/ป

บริษัทยอย
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ประเภทรายการ / ชื่อบริษัท
รายไดงานดานเอกสาร

นโยบายราคา
ตามที่ระบุไว
ในสัญญา
120,000 บาท/ป

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

ตนทุนคาบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด

-

-

120
120

120
120

120

-

-

-

6,979
381

3,985
29

-

-

11,649

3,888

-

8,938

-

8,938

-

-

ตามที่ระบุไว
ในสัญญา
10% ของรายได

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

งบการเงินรวม
2549
2548

(หนวย :พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

ราคาตลาด

ราคาตลาด
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4.2 ยอดคงเหลือที่สําคัญในงบดุล
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

งบการเงินรวม
2549
2548
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด

-

-

3,128
808
185
4,121

3,093
663
54
3,810

-

-

4,459
1,789

840
847

200
200

1,133
1,133

6,248

1,133
2,820

6,972
(4,800)
2,172

9,572
(9,572)
-

-

-

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
บริษัทยอย
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด

เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นิวเครน เซอรวิส จํากัด
(ไมมีการคิดดอกเบี้ย)
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อทรัพยสินจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวนเงิน 9.88 ลานบาท
ซึ่งยึดตามราคาที่ประเมินตามวิธีมูลคาทดแทนคงเหลือ (Depreciated Replacement Cost) โดยผูประเมินราคาอิสระ ตามรายงาน
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 โดยมีเงื่อนไขการผอนชําระเปนงวด จํานวน 9 งวด ใหเสร็จสิ้น ภายในเดือน พฤษภาคม 2549 ทั้งนี้
ภายใตสัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาว มีเงื่อนไขที่สําคัญเกี่ยวกับการที่ผูขายมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินหากบริษัทไมสามารถ
ดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใหกับประชาชน หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพิจารณาไมรับจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ทั้งนี้การทํา
รายการดังกลาวไดรับอนุมัติจากผูถือหุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 / 2548 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ตอมา
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดมีการแกไขสัญญาโดยตกลงยกเลิกเงื่อนไขที่ใหผูขายมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินดังกลาว
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ไดมีการแกไขเงื่อนไขในการผอนชําระเปน 16 งวด ใหเสร็จสิ้นภายใน เดือน ธันวาคม 2549 และ
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 แกไขเพิ่มเติมสัญญาการชําระเงินงวดที่ 16 (งวดสุดทาย) ใหแบงการชําระออกเปน 19 งวดยอย
ใหเสร็จสิ้นภายใน เดือน มิถุนายน 2551
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2549
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- ออมทรัพย
- กระแสรายวัน
รวม

2548

2549

2548

279

121

213

42

7,593
7,029
14,901

7,531
2,615

6,457
4,594

6,232
728

10,267

11,264

7,002
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
6. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

งบการเงินรวม
2549
2548
ลูกหนี้การคา

99,002

74,903

83,588

64,969

4,675

1,938

2,423

1,111

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1,121)

(28)

-

-

สุทธิ

102,556

76,813

86,011

66,080

78,490

66,393

67,949

58,268

17,954

7,841

13,801

6,138

เกินกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,933

584

1,505

478

เกินกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน

625

85

333

85

99,002

74,903

83,588

64,969

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา

ลูกหนี้การคาแยกอายุหนี้ไดดังนี้
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระดังนี้
ไมเกินกวา 3 เดือน

รวม
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
7. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย:พันบาท)

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

ทุนชําระ
แลว
1,000
1,000
1,000

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)
99.94
99.94
99.94

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนของเงินลงทุนที่ต่ํา
กวามูลคาตามบัญชี
สุทธิของบริษัทยอย
ราคาทุน
ณ วันซื้อหุน
999
999
999
2,997

12

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

วิธีสวนไดเสีย
รวม
4,914
2,235
996
8,145

31 ธันวาคม
2549
12,901
2,820
340
16,061

31 ธันวาคม
2548
7,971
2,364
1,436
11,771

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
(หนวย :พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548

ซื้อเพิ่ม /
รับโอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

จําหนาย /
โอนออก

ราคาทุน
ที่ดิน
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

13,648

1,500

17,630
130,283
225,733
52,611
7,332
36,958
484,195

40,110
40,320
13,234
1,556
134
45,440
142,294

61
38,680
38,741

17,630
170,393
266,053
65,845
8,827
37,092
6,760
587,748

หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

(144)
(44,663)
(11,816)
(16,801)
(3,929)
(16,446)
(93,799)
390,396

(420)
(27,867)
(12,346)
(10,008)
(1,147)
(6,033)
(57,821)

51
51

(564)
(72,530)
(24,162)
(26,809)
(5,025)
(22,479)
(151,569)
436,179

13

-

15,148

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน
ที่ดิน
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินที่ตั้งหลุมฝงกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
หลุมฝงกลบ
อาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

ซื้อเพิ่ม /
รับโอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

จําหนาย /
โอนออก

13,648

1,500

-

15,148

17,630
130,283
225,733
52,405
6,828
24,047
470,574

40,110
40,320
13,234
1,150
95
45,440
141,849

58
38,680
38,738

17,630
170,393
266,053
65,639
7,920
24,142
6,760
573,685

(144)
(44,663)
(11,816)
(16,799)
(3,813)
(14,911)
(92,146)
378,428

(420)
(27,867)
(12,346)
(9,967)
(985)
(3,681)
(55,266)

50
50

(564)
(72,530)
(24,162)
(26,766)
(4,748)
(18,592)
(147362)
426,323

มูลคาของหลุมฝงกลบไดรวมประมาณการหนี้สินสําหรับคาปดหลุมที่มีการเปดใหบริการแลว ซึ่งจะเกิดขึ้นจริงเมื่อหลุม
ฝงกลบไดใชงานเสร็จสิ้นแลว โดยประมาณจากราคาประเมิน ของ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท
จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระตามรายงานลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 ตอมาบริษัทไดมีการประเมินประมาณการใหม
โดยบริษัทโฟลว จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 บริษัทไดปรับปรุงประมาณการ
หนี้สินคาปดหลุมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมจํานวน 4.8 ลานบาทในงบการเงินป 2549
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประมาณการหนี้สินสําหรับคาปดหลุมสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมมีจํานวน 19.83
ลานบาทและ 22.64 ลานบาทตามลําดับ
ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทไดทําการวาจางบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ ทําการ
ประเมินราคาที่ดินโดยใชราคาตลาด (Market Price) จากผลการประเมินดังกลาวกิจการไมจําเปนตองบันทึกคาเผื่อการ
ดอยคาของที่ดิน เนื่องจากราคายุติธรรมจากการประเมินดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาทุนของที่ดิน การพิจารณาเปรียบเทียบ
ดังกลาวไมนับรวมถึงที่ดินที่เปนที่ตั้งหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย เนื่องจากฝายบริหารไดพิจารณาวาการใช
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจะเปนการเหมาะสมกวาเนื่องจาก ที่ดินผืนดังกลาวอาจไมสามารถนําไปใชเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นอีก หลังจากปดหลุมฝงกลบ โดยฝายบริหารไดพิจารณาวาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตสูงกวา
ราคาตามบัญชี
มูลคาที่ดินสวนหนึ่งในราคาทุนจํานวน 17.63 ลานบาท เปนที่ดินที่เปนที่ตั้งของหลุมฝงกลบประเภทกากอุตสาหกรรม
อันตราย ซึ่งบริษัทไมสามารถใชประโยชนอื่นไดในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะตัดจายเปนตนทุนบริการตาม
วิธีปริมาณกากของเสียอันตราย
เมื่ อ วั นที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2549 บริ ษั ท ซื้อ ที่ ดิน โดยการทํา สัญ ญาจะซื้ อจะขายที่ดิ น ในราคา 1.5 ล า นบาท โดยมีก าร
จดทะเบียนสิทธิเก็บกินมีกําหนด 30 ป และจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อพนกําหนดการหามโอนที่ดินดังกลาวในป 2553
(ดูหมายเหตุ 20)
ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย จํานวน 3.05 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ยานพาหนะสวนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 1.31 ลานบาท และ 6.39 ลานบาท เกิดจาก
การทําสัญญาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ยานพาหนะสวนหนึ่งจํานวนเงินตามราคาทุน 9.88 ลานบาท เกิดจากบริษัทยอยแหง
หนึ่งทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตามหมายเหตุ 4.2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทมีทรัพยสินที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุน
14.87 ลานบาท และราคาทุน 10.10 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ที่ดินราคาทุนจํานวน 23.27 ลานบาท ของบริษัทไดถูกนําไปค้ําประกันวงเงินกูยืม
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 10
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 10 ลานบาท เสียดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา บวกรอยละ 2.5 ตอป (รอยละ 6 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
วงเงินเบิกเกินบัญชีขางตนค้ําประกันโดย บัญชีเงินฝากประจําของกรรมการทานหนึ่ง
10. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2549
2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2548

เงินกูยืมระยะยาว

117,389

159,206

117,389

159,206

หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

(57,540)

(50,079)

(57,540)

(50,079)

59,849

109,127

59,849

109,127

สุทธิ

เงินกูระยะยาวขางตน
เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีวงเงินดังนี้
วงเงินที่ 1 วงเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันทําสัญญา คือ อัตรารอยละ 6.75 ตอป มีกําหนด
จายคืนเงินตนอยางนอยเดือนละ 0.3 ลานบาท เปนเวลา 3 ป นับแตวันที่ 11 เมษายน 2546 ถึง
วันที่
10
เมษายน
2549
วงเงินที่ 2

วงเงิน 130 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันทําสัญญา คือ อัตรารอยละ 6.0 ตอป มีกําหนด
จายคืนเงินตนอยางนอยเดือนละ 2.7 ลานบาท เปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ถึง
วันที่
8
กรกฎาคม
2551
ณ วันที่ 27 กันยายน 2548 ธนาคารไดยินยอมใหบริษัทพักการชําระเงินกูใหกับทางธนาคารโดยขยาย
ระยะเวลาเงินกูออกไปอีก 6 เดือนเปนการปลอดชําระเงินตนตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม
2548 โดยใหเริ่มชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมกราคม 2549 โดยใหการผอนชําระขั้นต่ํา
เพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 3.2 ลานบาท
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
วงเงินที่ 3

วงเงิน 45 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันทําสัญญา คือ อัตรารอยละ 6.0 ตอปมีกําหนดจายคืนเงิน
ตนอยางนอยเดือนละ 0.95 ลานบาท เปนเวลา 5 ป นับแตวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม
2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไมไดชําระคืนเงินกูยืมวงเงินที่ 2 และ 3 จํานวนรวม 8.2 ลานบาท ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2550 บริษัทไดจายชําระคางวดที่คางและไมมีคางวดคางชําระแลว
เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวขางตน ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินสวนใหญของกิจการ
11. หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทมีรายการหนี้สนิ ภายใตสัญญาเชาซื้อ ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2549
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

183

2548
1,443

หัก ดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี

(4)

สุทธิ
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

2549
183

2548
1,443

(150)

(4)

(150)

179

1,293

179

1,293

(179)

(1,260)

(179)

(1,260)

-

33

-

33

12. ทุนเรือนหุน
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2547 และวันที่ 3 มกราคม 2548 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากหุนสามัญ จํานวน 1,100,000 หุน เปน 1,250,000 หุน ในมูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาทตอหุน บริษัทไดจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่
3
มกราคม
2 5 4 8
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 และวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 1,250,000 หุน เปน 1,750,000 หุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาทตอหุน บริษัทไดจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
1
8
กุมภาพันธ
25
4
8
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ผูถือหุนมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 58,000,000 หุน โดยจํานวนไมเกิน 4,000,000 หุน
ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัทและจํานวนไมเกิน 54,000,000 หุน ใหจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ตอประชาชน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนและแปลงมูลคาดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน
1,750,000 หุน เปน 2,330,000 หุนในมูลคาที่ตราไว 100 บาท และแปลงมูลคาหุนของบริษัท จากเดิมหุนละ 100 บาท
เปนหุนละ 1 บาท มีผลทําใหจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัทเปน 233,000,000 หุน และในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญ
จํานวน 233,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน 175,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และในวันเดียวกันไดมีมติอนุมัติ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 175,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน 320,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และ
ในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งเดียวกัน ผูถือหุนมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 145,000,000 หุน โดยจํานวนไมเกิน
4,000,000 หุน ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวนไมเกิน 65,000,000 หุน ใหจัดสรรเพื่อ
เสนอขายตอบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และจํานวนไมเกิน 76,000,000 หุน ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายตอบุคคลทั่วไป บริษัท
ไดจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 1 กุมภาพันธ 2 5 4 9
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เปน
208,000,000 บาท จากเดิม 175,000,000 บาท เนื่องจากไดรับชําระคาหุนเพิ่มเติม จํานวน 33,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549
13.

สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี)จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน ไมนอยกวารอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกลาว ไมสามารถนํามาจายปนผลได
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
14.

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา
เปนกองทุนจดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามระเบียบ
กองทุน บริษัทจายสมทบเขากองทุนนี้เทากับสวนที่พนักงานจายสมทบ ซึ่งคํานวณตามอัตรารอยละของเงินเดือน
พนักงาน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริษัทจายสมทบเขากองทุนดังกลาวขางตนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เปนจํานวนเงิน 0.59
ลานบาท และ 0.25 ลานบาท ตามลําดับ

15.

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ การฝงกลบ บําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม การเปน
นายหนาตัวแทนเกี่ยวกับการกําจัดกากอุตสาหกรรม และเปนนายหนารับจัดการขนสงสินคาทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะการ
ดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถจําแนกเปนสวนงานไดดังนี้
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หนวย : พันบาท)

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

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
บริการ
ตัดรายการ
รวม
ขนสง
ระหวางกัน

รวม

498,220
23,808
4,290
526,318

12,598
12,598

498,220
12,598
23,808
4,290
538,916

(31,373)
(12,598)
(23,038)
(4,290)

466,847
770
467,617

358,671
84,777
605
444,053

9,986
1,963
11,949

358,671
9,986
86,740
605
456,002

(58,280)
(9,986)
(8,729)
-

300,391
78,011
605
379,007

82,265
(11,402)
(6,862)

649
(194)

82,914
(11,402)
(7,056)

-

88,610
(11,402)
(7,056)

64,001

455

64,456

-

70,152

64,001

455

64,456

(2)

(2)
70,150
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หนวย:พันบาท)

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

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)

(2)
51,061
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ –- สุทธิ
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

บริการ
กําจัดกาก
427,087
135,265
562,352

บริการขนสง
9,092
2,424
11,516

รวม
436,179
137,689
573,868

ตัดรายการ
ระหวางกัน
-

รวม
436,179
137,689
573,868

สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

บริการ
กําจัดกาก
378,993
90,302
469,295

บริการขนสง
11,403
1,925
13,328

รวม
390,396
92,227
482,623

ตัดรายการ
ระหวางกัน
-

รวม
390,396
92,227
482,623

16. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 2092(2)/2547 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ใน
กิจการฝงกลบกากอุตสาหกรรมไมอันตราย, กากอุตสาหกรรมอันตราย บําบัดน้ําเสียเคมี จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34 และ 37
สิทธิประโยชนที่ไดรับรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุน มีกําหนด 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
บริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ กําจัดกากอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2548
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
งบกําไรขาดทุน แยกตามประเภทกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนและกิจการที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
กิจการที่ไดรับ
กิจการที่ไมไดรับ
สงเสริมการลงทุน
สงเสริมการลงทุน
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
สวนไดเสียในกําไรของบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
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รวม

351,849
351,849

63,939
23,619
4,290
91,848

415,788
23,619
4,290
443,697

237,824
48,530
486
286,840
65,009
(9,130)
55,879

57,437
13,137
119
70,693
21,155
(2,272)
(4,612)
14,271

295,261
61,667
605
357,533
86,164
(11,402)
(4,612)
70,150

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
กิจการที่ไดรับ
กิจการที่ไมไดรับ
สงเสริมการลงทุน
สงเสริมการลงทุน
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
สวนไดเสียในกําไรของบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

รวม

240,520
240,520

14,526
3,625
18,151

240,520
14,526
3,625
258,671

138,304
51,771
310
190,385
50,135
(7,198)
42,937

7,496
603
8,099
10,052
(1,928)
8,124

145,800
52,374
310
198,484
60,187
(7,198)
(1,928)
51,061

17. เครื่องมือทางการเงิน
17.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ความเสี่ยงของบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาว ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
อยางไรก็ดี บริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินใด ๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
17.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เนื่องจากลูกหนี้อาจไมสามารถ
ชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ซึ่งอาจทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดกําหนด
นโยบายในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยวิเคราะหฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจาย
ชําระหนี้ของลูกคาแตละรายในการพิจารณาใหสินเชื่อ สําหรับลูกหนี้การคาที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ บริษัท
และบริษัทยอยไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอแลว
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
17.3 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่
บริษัทตองเสียดอกเบี้ยในอัตรา MLR บริษัทจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว
แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
18. ขอพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหรับคําฟองของผูฟองคดี ซึ่งไดรองขอใหศาลมีคําสั่งให
หนวยงานราชการตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะ
มีขึ้นตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตอมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2547 เพื่อปองกันมิใหเกิดขอขัดแยงกันระหวางผูฟองคดี
และผูถูกฟองคดี ศาลจึงกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวเพิ่มเติมกอนการพิจารณาคดีจะ
เสร็จสิ้น และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหยกฟอง สวนคําสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการ
ชั่วคราวกอนการพิพากษา เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2547 นั้น ใหสิ้นผลลงนับแตวันที่คดีถึงที่สุด อยางไรก็ตามผูฟองคดีมี
สิทธิอุทรณ เพื่อคัดคานคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลางไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา
19. ภาระผูกพัน
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางอาคารกับผูรับเหมากอสรางรายหนึ่งเปนจํานวนเงิน 48.19
ลานบาท
20. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 บริษัททําสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารแหงหนึ่ง วงเงิน 37 ลานบาท โดยเสียดอกเบี้ยใน
อัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ 0.75 ตอป โดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนๆ ละไมนอยกวา 514,000
บาท ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2551 เปนตนไป เงินกูยืมนี้ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและโดยการจํานองที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง (ดูหมายเหตุ 8)
21. การจัดประเภทรายการใหม
รายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบันซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน
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