ที BWG – MD007
วั นที 8 มี นาคม 2562
เรื อง
เรี ยน

คําอธิบายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงาน
กรรมการและผู้ จ ั ดการ
ตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย

บริ ษ ั ท เบตเตอร์ เวิ ลด์ กรี น จํากั ด (มหาชน) และบริ ษ ั ทในเครื อ (“บริ ษ ั ท”) ขอชี แจงผลการดําเนินงานสําหรั บปี สิ นสุด
วั นที 31 ธั นวาคม 2561 โดยมี รายละเอียดดั งนี
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรั บปี สิ นสุดวั นที31 ธั นวาคม 2561
หน่วย : บาท
งบกํ าไรขาดทุน
รายได้รวม
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากงานก่อสร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนขายและให้บริการ
ต้นทุนรั บเหมาก่อสร้าง
รวมต้นทุน
กํ าไรขั นต้น
รายได้อืน
กํ าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิ น
รวมค่าใช้จ่าย

2561
2,470,275,686
2,223,981,510
232,388,279
2,456,369,789
(1,425,834,325)
(223,443,692)
(1,649,278,017)
807,091,772
13,905,897
820,997,669
(74,464,584)
(245,221,311)
(59,798,870)
(90,132,213)
(469,616,978)

กํ าไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงิ นได้
กําไรสํ าหรั บงวด
กํ าไรส่วนที เป็ นของบริษ ั ทใหญ่

351,380,691
(62,369,524)
289,011,167
233,990,777

ร้อยละ
2560
100.00% 2,046,645,083
90.03% 2,010,855,513
9.41% 16,872,977.00
99.44% 2,027,728,490
-64.11% (1,258,439,980)
-96.15%
(16,139,720)
-67.14% (1,274,579,700)
36.29%
753,148,790
0.56%
18,916,593
33.24%
772,065,383
-3.01%
(48,122,049)
-9.93% (231,512,907)
-2.42%
(53,152,874)
-3.65%
(84,320,862)
-19.01% (417,108,692)
14.22%
-2.52%
11.70%
9.47%

354,956,691
(77,416,333)
277,540,358
253,169,172

ร้อยละ
เพิ มขึน(ลดลง)
100.00%
423,630,603
98.25%
213,125,997
0.82%
215,515,302
99.08%
428,641,299
-62.58%
167,394,345
0.00% (207,303,972)
-62.86% (374,698,317)
37.45%
53,942,982
0.92%
(5,010,696)
37.72%
48,932,286
-2.35%
26,342,535
-11.31%
13,708,404
-2.60%
6,645,996
-4.12%
5,811,351
-20.38%
52,508,286
17.34%
-3.78%
13.56%
12.37%

ร้อยละ
20.70%
10.60%
1277.28%
21.14%
13.30%
-1284.43%
29.40%
7.16%
-26.49%
6.34%
54.74%
5.92%
12.50%
6.89%
-12.59%

(3,576,000)
(15,046,809)
11,470,809
(19,178,395)

หมายเหตุ : อั ตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนจากการให้บริการและกําไรขั นต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้
จากการให้บริการ

-1.01%
-19.44%
4.13%
-7.58%

รายได้จากการขายและให้บริ การ :
สําหรั บปี เพิมขึ นจํานวน 428.64 ล้านบาท หรือคิ ดเป็นร้ อยละ 21.14 เมื อเปรี ยบเทียบกั บระยะเวลาเดี ยวกั นของปีก่อน
การเพิมขึ นของรายได้ เกิดจากปริ มาณกากอุตสาหกรรมทีรั บกําจั ดเพิมขึ นคิ ดเป็นร้ อยละ 11.01 ส่วนราคาค่ากําจั ดกาก
อุตสาหกรรมถั วเฉลียต่อตั นลดลงคิ ดเป็นร้ อยละ 6.07 เมื อเปรี ยบเทียบกั บระยะเวลาเดี ยวกันของปีกอ่ น
ต้นทุนจากการให้บริ การ :
ต้นทุนจากการให้บริ การกําจั ดกากอุตสาหกรรม มี ค่าใช้ จ่ายผั นแปร
ทีสําคั ญคือ ค่าหลุมฝ ั งกลบตัดจ่าย ค่าเชือเพลิงเพื อ
ใช้ ในการเผาไหม้ และเพือใช้ ในการขนส่ง ค่าพาหนะเพือการขนส่ง ค่าผลประโยชน์ตอบแทนกรมโรงงาน โดยมีค่าวั ตถุดิบสารเคมี
ค่าขนส่ง ค่าซ่อมบํารุง และวั สดุส ิ นเปลือง ค่าเสือมราคา มีอ ัตราส่วนต้นทุนต่ อรายได้สําหรั บปี เพิมขึนร้อ ยละ 6.82 (67.1462.86) จากปีทีผ่านมา
รายได้อืน :
รายได้ อืน เกิ ดจากการรั บจ้างให้บริการอืน รายได้ค่าขนส่ง ดอกเบี ยรั บ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร ค่าตอบแทนผู ้บริ หาร และต้นทุนทางการเงิ น:
ส่วนใหญ่เป็น ค่าสนับสนุนการขาย ค่าใช้ จ่ายเกี ยวกั บเงิ นเดื อนและผลตอบแทนพนักงานส่วนของสํานักงานค่าใช้ จ่าย
ในการเตรี ยมการดําเนินงานโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริษ ั ทย่อย ค่าใช้จ่ายส่วนของการบริ หารจั ดการสํานักงาน ดอกเบี ยผ่อนชําระเช่า
ซือยานพาหนะ ดอกเบี ยผ่อนชําระเงิ นกู้ จากการลงทุนเป็นสําคั ญ
กํ าไรส่วนทีเป็ นของบริ ษ ั ทใหญ่ :
จากเหตุผลและสาเหตุด ั งกล่าวข้ างต้นส่งผลให้บริ ษ ั ทและบริ ษ ั ทย่อยมีกําไรสําหรั บปี ลดลงจํานวน 19.18 ล้านบาท หรื อ
คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.58 เมื อเปรี ยบเทียบกับระยะเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน

การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
ภาพรวมฐานะการเงิ น ณ วั นที 31 ธั นวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิ น
31-ธ.ค.-61
รวมสิ นทรั พย์
6,851,504,462
รวมหนี สิ น
2,974,665,910
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
3,277,462,406
ส่วนได้เสี ยทีไม่มี อํานาจควบคุม 599,376,146

ร้อยละ
1-ม.ค.-61
100.00% 5,964,232,677
43.42% 2,259,577,738
47.84% 3,147,880,501
8.75%
556,774,438

ร้อยละ
100.00%
37.89%
52.78%
9.34%

หน่วย : บาท
เพิ มขึ น(ลดลง) ร้อยละ
887,271,785
14.88%
715,088,172
31.65%
129,581,905
4.12%
42,601,708
7.65%

การวิ เคราะห์สินทรั พย์
บริ ษ ั ทฯ มี ส ิ นทรั พย์รวม ณ วั นที31 ธั นวาคม 2561 เพิมขึ นจํานวน 887.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 14.88 โดย
สิ นทรั พย์ทเป็ี นสาระสําคั ญคื อ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
953.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 13.91 ของสิ นทรั พย์รวม
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - สุทธิ
801.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 11.70 ของสิ นทรั พย์รวม
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
4,589.94 ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 8.54 ของสิ นทรั พย์รวม
การวิ เคราะห์หนี สิ น
บริ ษ ั ทฯ มี หนี สิ นรวม ณ วั นที 31 ธั นวาคม 2561 เพิมขึ นจํานวน 715.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็นอั ตราร้ อยละ31.65 โดย
หนี สิ นส่วนใหญ่เกิ ดจากการขยายกิ จการหนี สิ นทีเป็นสาระสําคั ญคื อ
เงิ นกู้ ยืมจากสถาบั นการเงิ น
2,359.16 ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 79.31 ของหนีสิ นรวม
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
540.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้อยละ 18.18 ของหนีสิ นรวม
การวิ เคราะห์ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมส่วนของบริ ษ ั ทใหญ่
บริ ษ ั ทฯ มี ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมส่วนของบริษ ั ทใหญ่ ณ วั นที 31 ธั นวาคม 2561 เพิมขึ นจากปีทีผ่านมาจํานวน 129.58
ล้านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 4.12 โดยเกิดจากผลกําไรในการดําเนินงานทั งจํานวน
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

------------------------------------------------------( นายสุท ั ศน์ บุณยอุดมศาสตร์ )
รองกรรมการผู้ จ ัดการสายงานบั ญชี และการเง ิ น

