บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ภาระผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ
ผลกระทบจากการปรับปรุ งรายการบัญชี-สุ ทธิ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ส่ วนงานดําเนินงาน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีฟ้องร้อง
เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
สัญญาเช่าดําเนินงาน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 (เดิมตั้งอยู่ “เลขที่ 44 ซอยสุ วรรณมณี ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ”)
มีศูนย์บริ หารการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 5 ตําบลห้วยโจด อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการเตรี ยมการที่จะย้ายศูนย์บริ หารการจัดการฯ ดังกล่าวมาอยูท่ ี่ ที่ต้ งั
โครงการ “ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งตั้งอยู่ เลขที่ 234 หมู่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้แก่
(ร้อยละของทุนชําระแล้ ว)
17.79
7.40

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
UOB Kay Hian Private Limited

บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วที่อนั ตราย และไม่
อันตราย รวมทั้งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล และนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และซื้ อ
ขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อกิจการ
บริษทั ย่ อยทางตรง
1. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

รับกําจัดสิ่ งปฏิกลู และ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2559
2558

100

100
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ชื่อกิจการ
2. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
จําหน่ายสิ นค้าประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด
(หยุดดําเนินธุรกิจตั้งแต่พฤศจิกายน
2556 ถึงมกราคม 2558 และเริ่ ม
ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่
กุมภาพันธ์ เป็ นต้นมา)

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2559
2558
100

100

3. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

ซื้อขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะ ผลิตและให้บริ การแปร
รู ปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็ นพลังงาน
นํ้ามัน และเชื้อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ้ามัน
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

ไทย

100

100

4. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

(ยังไม่ได้เริ่ มดําเนิน
งานเชิงพาณิ ชย์)

ไทย

80

80

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ หารชุดใหม่ที่รับรองโดยมติ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ น้ ัน มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท /บริษัท ในบางเรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2560 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ที่ เ กี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 44

2.3

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

2.4

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท/ล้านบาท
เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างอื่น

2.5

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
2.5.1 การใช้ ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 10 11 12 และ 13

การคํา นวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน
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2.5.2 ข้ อสมมติ และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุให้
ต้องมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 10 และ 11 ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 34 ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
ข้อ สมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ อัต ราคิ ด ลด อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
เงิ นเดื อน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
และอัตราทุพพลภาพ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 21 ประมาณการหนี้ สินการปิ ดหลุ มฝั งกลบและประมาณการ
หนี้สินจากคดีความและจากค่าปรับฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้อง
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
การตีมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทีส่ ํ าคัญ สรุปได้ ดงั นี้
การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์ และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู ้ หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ เกิ ดจากการปรั บมูลค่าของลูกหนี้ จากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่อาจเกิ ดขึ้น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์
สถานะของลูกหนี้ รายตัวประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานาน การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง
มีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ บริ ษทั /กลุ่ มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ต้ นทุนทีด่ นิ เพือ่ เป็ นทีต่ ั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม อาคาร ต้ นทุนหลุมฝังกลบ และอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ต้นทุนหลุมฝังกลบ
อาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ก ารประมาณอายุก ารให้ป ระโยชน์แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ เมื่ อ เลิ ก ใช้ง านของ
ทรัพย์สินดังกล่าว และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้ว และเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้ สินดังกล่ าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการ
ประมาณการไว้
2.5.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
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กลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึ ง
ผูป้ ระเมินมูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ามี การทบทวนข้อมูลที่ ไม่ สามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัดมูลค่าที่ มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่ม
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่
จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิ ดการ
โอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

เครื่ องมือทางการเงิน

28

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.6 การใช้ เกณฑ์ การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ดังที่ปรากฎในงบการเงิน บริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี 2559 จํานวน 26.74 ล้านบาท และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี
ผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมาก และมีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 เป็ นจํานวน 39.98 ล้านบาท และ 24.40 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 0.58 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งผิดนัดชําระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างรวม
ดอกเบี้ยตามสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาล จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวนรวม
45.03 ล้านบาท และ 42.58 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งผลจากการผิดนัดชําระหนี้ดงั กล่าวอาจทําให้เจ้าหนี้มีสิทธิเร่ งให้
บริ ษทั ย่อยชําระหนี้ คงเหลื อทั้งหมดได้ทนั ที และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งมีผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมากและมี
ส่ วนขาดของผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ได้หยุดดําเนิ นกิ จการจนถึ งปั จจุ บนั นอกจากนี้ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้
ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมขึ้นเครื่ องหมาย
NC (Non-Compliance) ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 2559 และ 2560
ตามลําดับ และยังขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปั ญหาดังกล่าวจะหมด
ไป จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็ นว่ามีความไม่แน่ นอนที่สําคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
อย่างมี นัยสําคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่ อเนื่ องของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการบริ หารชุดใหม่ ส่ งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผล
การดําเนิ นงานดี เพิ่มทุ นได้เป็ นผลสําเร็ จทําให้บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จต่ อไปได้ และฝ่ ายบริ หารใหม่ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมายห้ามซื้อขาย และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารใหม่ของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ อง โดยมีขอ้ สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับ
การดําเนิ นธุ รกิจและผูบ้ ริ หารใหม่อยูร่ ะหว่างเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ ค่าก่อสร้างดังกล่าวซึ่ งยังไม่ทราบผล ดังนั้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ จึ งไม่ได้รวมรายการปรั บปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ และการจัดประเภท
สิ นทรัพย์ และหนี้สินใหม่ซ่ ึงอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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การสูญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ และรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
3.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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3.4 ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้าลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.5 สินค้ าคงเหลือ
บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด”) บันทึกสิ นค้าคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อนหรื อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบนั รวมทั้งการปันส่ วนของโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
3.7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น แสดงในราคาทุน หักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
3.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรู ้และการวัดค่า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย และหลุมฝังกลบแสดงใน
ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และขาดทุนจากด้อยค่า
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ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่
ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ
ให้จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น อุ ปกรณ์ ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อ มูลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้ว ย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่
จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ต้นทุนที่ดินเพื่อเป็นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายและต้นทุนหลุมฝังกลบ คํานวณค่าเสื่ อมราคา
จากสัดส่ วนของปริ มาณกากที่ฝังกลบเทียบกับประมาณการปริ มาณกากทั้งหมดของแต่ละหลุมที่สามารถฝังกลบได้
บริ ษทั คํานวณค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
อาคารและระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10 และ 20
10 และ 20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ และมูลค่าคงเหลื อ ถู กทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุ ก
สิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.9 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ ายรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ปแบบที่ คาดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์

10 ปี
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วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.10 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึง
ภาษี เงิ นได้เ พื่อให้สะท้อ นมูลค่าที่ อาจประเมิ น ได้ในตลาดปั จ จุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่ อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ นอื่ น ที่เคยรั บรู ้ ในงวดก่ อน จะถูกประเมิน ณ
ทุกวันที่ ออกรายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.11 หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.12 เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน
3.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้หนี้ สิน
รับรู ้ ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดย
อนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
ข) ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษทั ได้บนั ทึ กผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิ น
(ภายใต้ขอ้ กําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนด
ไว้ (ภาระผูกพันเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
- โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่ งกิจการจ่ายสมทบเป็ น
จํานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการ
สมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้แก่
กิจการ
- โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการ
สมทบเงิน ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่ เกิ ดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุ บนั และในงวดก่ อนๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา ณ วันที่รายงาน
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย การคํานวณนั้นจัดทํา
โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
โครงการผลประโยชน์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
ค) ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิ ดจากการทํางานของพนักงานใน
ปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การวัดมูลค่า
ใหม่จะรับรู ้ไนกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ง) ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่
สามารถยกเลิ กข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่ าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ ตน้ ทุ น
สําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
3.14 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นการปิ ดหลุมฝั งกลบ
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบจะบันทึกเมื่อบริ ษทั มีการเปิ ดใช้พ้ืนที่หลุมฝังกลบ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพื่อชําระหนี้ เมื่อมีการปิ ดหลุม ซึ่ งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและ
อุปกรณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปิ ดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ปิ ดหลุมทุกปี
ประมาณการหนีส้ ิ นจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความจะบันทึกเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นตามคําสัง่ ศาลให้ชาํ ระ
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ประมาณการค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา จะบันทึกเมื่อบริ ษทั ทราบความเสี ยหายจากการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยพิจารณาความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะ
เกิดความเสี ยหายตามสัดส่ วนที่จะต้องรับผิดชอบ
3.15 รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดพิเศษ
การขายสิ นค้ าและการให้ บริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความ
ไม่แน่ นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้จากการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมและผังกลบ บันทึกตามปริ มาณกากอุตสาหกรรมที่ได้ให้บริ การ
หรื อออกใบกํากับขนส่ งของเสี ยที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
รายได้จากการให้บริ การอื่น
รายได้จากการให้บริ การอื่น รับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้ว
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า และเงินปั นผลรับ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร และรายได้จาก
การถูกรางวัลสลาก
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากรับรู ้ตามระยะเวลาการให้เช่าตามสัญญาเช่า
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เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่น
รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการถูกรางวัลสลาก บันทึกเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิได้รับรางวัล
3.16 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม และประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่
ผ่านไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
3.17 สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่ าจะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่ าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่ า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรั พย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงนั้น
ขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและ
ส่ วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญา
เช่ าการเงิ น แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ให้รับรู ้ สินทรั พย์และหนี้ สินในจํานวนที่
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่
จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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3.18 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการ
ที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อนๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี และและ
มูลค่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ ายเพียงพอสําหรั บภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การ
ประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้า งจ่ า ยที่ มี อ ยู่ การเปลี่ ย นแปลงในภาษี เ งิ น ได้ค ้า งจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ใ นงวดที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรั บ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูก
ใช้จริ ง
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3.19 กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แสดงกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวนโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
3.20 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน)
จะแสดงถึ ง รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากส่ ว นงานดํา เนิ น งานนั้น โดยตรง รวมถึ ง รายการที่ ไ ด้รั บ การปั น ส่ ว นอย่า ง
สมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การ
เกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. UOB Kay Hian Private Limited

สิ งคโปร์

2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

4. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80

6. Begemann Holding B.V.

เนเธอร์แลนด์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

เป็ นบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
(บริ ษ ทั เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค (บี เ อ็ม ที -เอเชี ย )
จํากัด) ร้อยละ 20
40

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

7. บริ ษทั เจ ที เอส คอมเมอร์เชี่ยล จํากัด

ไทย

เป็นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หาร
ร่ วมกัน

8. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

เป็นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

9. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

10. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

11. คุณเกรี ยงไกร เลิศศิริสมั พันธ์

ไทย

เคยเป็ นกรรมการบริ ษทั จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558

12. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

บุตรของกรรมการและประธานกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั

13. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

บุคคลที่ มีอาํ นาจ และความรั บผิดชอบการวางแผน
สั่งการ และควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้ง นี้ รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่ ว่าจะทําหน้าที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริ การทางวิชาชีพและบริ การอื่น
ซื้ออุปกรณ์โรงงาน
ซื้อลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ตามใบแจ้งหนี้
ตามใบแจ้งหนี้
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม
เงินเดือน และอื่น ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
อัตราร้อยละ 7.5 - 8.5 ต่อปี
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ค่าเช่า
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ย่ อย
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
บริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การทางวิชาชีพและบริ การอื่น
บริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ซื้ออุปกรณ์โรงงาน
ซื้อลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

3,276,300
5,109

-

558,195
88,873
450,000

-

-

-

-

420,000
-

479,562

11,965,000
916,313
12,881,313

-

54,550

968,100

-

185,209
16,997

4,560,818
-

2,617,918

420,000
9,305,000
916,313
10,221,313
54,550
-

479,562
151,700
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ลูกหนี้การค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม

-

-

35,503
35,503

1,006,752
1,006,752

ลูกหนี้อื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

3,591,674

3,591,674

-

-

47,634

47,634

-

-

294,845
3,934,153
3,934,153
(3,934,153)
-

294,845
3,934,153
3,934,153
(3,934,153)
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

33,408,120

33,146,341

-

-

2,094,124

1,749,887

-

-

37,603,948
73,106,192
(73,106,192)
-

37,261,377
72,157,605
(72,157,605)
-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

72,157,605
2,948,587
(2,000,000)
73,106,192

72,510,091
647,514
(1,000,000)
72,157,605

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด และบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
ทั้งจํานวนเป็ นเงิ นให้กู้ยืมตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคืนเมื่ อทวงถาม โดยมี อตั ราร้ อยละ 8.50 ต่อปี และไม่ มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให้
กูย้ มื ระยะสั้นข้างต้น
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ทั้งจํานวนเป็นเงินให้
กูย้ ืมตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคืนคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นนี้แล้ว
บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ ทั้งจํานวนเนื่ องจากฝ่ ายบริ หารประเมินว่า
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระในอนาคต
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ
เจ้ าหนีอ้ นื่ – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
เงินทดรอง
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการ
รวม

85,408,437
(85,408,437)
-

85,408,437
(85,408,437)
-

-

-

405,191

-

-

-

4,312,977

405,191

4,718,168

-

670,000
670,000

-

-

405,191
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
92,417,146
(92,417,146)
-

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการเคลื่อนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สําหรับแต่ปีสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

670,000
(670,000)
-

2,898,194
1,750,000
(3,978,194)
670,000

-

2,447,102
1,200,000
(3,647,102)
-

เมื่ อ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงิ นกู้ยืมกับบริ ษทั เจ ที เอส อลู มิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จํากัด
(“บริ ษทั ย่อย”) โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเมื่อทวงถาม และ เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2552 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชําระหนี้ บางส่ วน เป็ นรายเดื อนรวม 18 งวด เริ่ มตั้งแต่มกราคม 2553 จนถึ งมิถุนายน 2554 สัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี นับตั้งแต่มิถุนายน 2553 ซึ่ งบริ ษทั ได้ผิดนัดชําระหนี้ กบั บริ ษทั ย่อย
ทั้งจํานวน ต่อมาในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้คืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
การคํา้ ประกัน
บริ ษทั มี ภาระการคํ้าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคํ้าประกันการปฎิ บตั ิ ตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 11
กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื่ อรั บจ้างบริ หารจัดการขยะจากบริ ษ ทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิดเป็ นจํานวน 9.11 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลําดับ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท
สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ทําสัญญาให้เช่าที่ดิน
อาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ภายในโรงงานทั้งหมดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง
(บริ ษ ทั เจ ที เอส คอมเมอร์ เ ชี่ ย ล จํา กัด ) เพื่ อ ใช้เ ป็ นสถานที่ ป ระกอบกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรม กํา หนด
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 450,000 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว
โดยให้มีผลสิ้ นสุ ดลงนับตั้งแต่วนั ที่ 31 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย เพื่อเป็นที่ต้ งั
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท และมีเงินประกันการเช่า จํานวน 105,000 บาท ซึ่งบริ ษทั จะได้รับคืนเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(บาท)
เงินสดย่อย
เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

323,698
16,952,156
132,285
27,538,356
44,946,495

242,248
29,119,339
132,316
52,116,825
81,610,728

210,000
16,952,156
72,621
22,564,200
39,798,977

150,000
19,545,896
43,050
41,990,560
61,729,506
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็น
สกุลเงินบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
6

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558
(บาท)

เงินฝากธนาคารประจําไม่เกิน 12 เดือน

30,150,454

-

เงินลงทุนชัว่ คราวทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
7

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(บาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

158,967,963
158,967,963
(115,630,868)
43,337,095

137,976,928
137,976,928
(51,577,068)
86,399,860

35,503
152,777,505
152,813,008
(115,630,868)
37,182,140

1,006,752
134,485,299
135,492,051
(51,577,068)
83,914,983

64,488,801
(462,132)

17,376,321
-

64,488,801
(462,132)

17,376,321
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม

2559
ยังไม่ครบกําหนดชําระ:31,028,276
ค้างชําระเกินกําหนด :1 – 3 เดือน
11,363,828
3 – 6 เดือน
244,436
6 – 12 เดือน
316,093
มากกว่า 12 เดือน
704,705
รวม
12,629,062
ลูกหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้หรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด 57,085,583
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
58,225,042
รวมทั้งสิ้ น
158,967,963
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(115,630,868)
สุ ทธิ
43,337,095

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

(บาท)
18,045,287
24,873,321

15,560,410

7,478,857
225,016
304
704,706
8,408,883

11,363,828
244,436
316,093
704,705
12,629,062

7,478,857
225,016
304
704,706
8,408,883

61,990,057

57,085,583

61,990,057

49,532,701
137,976,928
(51,577,068)
86,399,860

58,225,042
152,813,008
(115,630,868)
37,182,140

49,532,701
135,492,051
(51,577,068)
83,914,983

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระเกินกําหนด จํานวน 12.63 ล้านบาท และ 8.41 ล้านบาท
ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หักการรับชําระเงินแล้วจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือจํานวน 0.32 ล้านบาท และ 2.04 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญเต็มจํานวนแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ การค้ารายบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 58.23
ล้านบาท และ 49.53 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเนื่ องจากค้างชําระเกิน
กําหนดทั้งจํานวน บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 39 และ 43
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ การค้ารายบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด จํานวน 57.09
ล้านบาท และ 61.99 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หักการรับชําระเงินแล้ว
จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือจํานวน 54.60 ล้านบาท และ 55.03 ล้านบาท
ตามลําดับ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจํานวนแล้วในปี 2559 ทั้งนี้ เนื่ องจากลูกหนี้ ดงั กล่าวขาดสภาพ
คล่องทางการเงินซึ่งฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถามหนี้ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้รวมลูกหนี้ 2 ราย ที่คา้ งชําระซึ่ งอยูร่ ะหว่างฟ้ องร้อง
หนึ่งราย (ค้างชําระเกินกําหนด) และอีกหนึ่งรายอยูร่ ะหว่างการติดตามหนี้ สรุ ปดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
 บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) :
ยอดหนี้ที่คงค้าง
58,225,042
49,532,701
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(58,225,042) (49,532,701)
สุ ทธิ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม (ประกอบด้วย บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) (มีสดั ส่ วนร้อยละ 60) บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ
30) และบริ ษทั สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด (มี สัดส่ วนร้ อยละ 10) ตามสัญญาร่ วมการงาน
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ ับจ้าง”) ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในลักษณะ
ครบวงจรตั้งแต่การก่อสร้ าง จัดหาระบบอุปกรณ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ การเก็บขน การคัดแยก และการ
กําจัดขยะ ในพื้นที่บริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ทอท. มีหนังสื อแจ้งให้
เริ่ มงาน (15 กันยายน 2549) ภายใต้สญ
ั ญาและบันทึกข้อตกลง มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
-

การก่อสร้างอาคารเพื่อบริ หารจัดการระบบขยะ การส่ งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนิ นการและกรรมสิ ทธิ์
ในทรัพย์สิน : ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งปรับปรุ งอาคารสถานีรับขยะของท่าอากาศ
ยานเพื่อให้มีระบบต่างๆ ในการบริ หารจัดการขยะ ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะ ระบบเตาเผาขยะ เป็ นต้น ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ั บจ้างเอง ทั้งนี้ บรรดาอาคาร สิ่ งปลูกสร้ าง ส่ วนควบต่างๆ ของอาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
ดังกล่าว รวมถึ ง ระบบการจัดการขยะทั้งหมดที่ผูร้ ับจ้างก่ อสร้ างขึ้นตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
ทอท. โดยผูร้ ับจ้างต้องส่ งมอบและโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่อายุ
สัญญาสิ้ นสุ ดลง
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-

หลักประกัน : ผูร้ ับจ้างได้นาํ หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 23 สิ งหาคม
2549 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 30.37 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ มามอบให้แก่ ทอท.
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฎิบตั ิตามสัญญา โดยหลักประกันมีอายุค้ าํ ประกันตลอดอายุสญ
ั ญา

-

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน : ทอท. ตกลงจ่ายและผูร้ ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ตาม
ประเภทของขยะในอัตราตันละ 1,500 – 3,400 บาท และผูร้ ับจ้างตกลงปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
10 ในปี ที่ 4 -7 ของการดําเนินการตามสัญญา และปรับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 10 ตั้งแต่ปีที่ 8 -10 ของการ
ดําเนิ นการตามสัญญา โดย ทอท. จะออกหนังสื อรับรองผลการปฎิบตั ิงานในรอบ 1 เดือน ให้ผรู ้ ับจ้างเพื่อ
จัดทําใบแจ้งหนี้และขอเบิกเงินค่าจ้างจาก ทอท. ต่อไป

-

สิ ทธิ ของ ทอท. ในการบอกเลิกสัญญา : หาก ทอท. มีหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างแก้ไขเหตุบกพร่ อง แต่ผรู ้ ับจ้าง
ไม่ดาํ เนินการให้เรี ยบร้อยภายใน 15 วัน ทอท. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้าง
ทราบล่วงหน้า

-

การโอนสิ ทธิ และจ้างช่วง : ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่โอนสิ ทธิ หรื อหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ให้แก่ผอู ้ ื่น และจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรื อบางส่ วนแห่ งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ ง เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจาก ทอท. ก่อน

-

อัตราค่าปรับ มีดงั นี้ :
- กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างปฎิบตั ิไม่ครบถ้วนตามพื้นที่ที่ ทอท. กําหนดหรื อปฎิบตั ิงานไม่เรี ยบร้อย ผูร้ ับจ้างยินยอม
ให้ ทอท. ปรับในอัตรา 3,000 บาท ต่อ 1 จุดที่ตรวจพบ
- กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างไม่มาปฎิบตั ิงาน ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราวันละ 250,000 บาท
- กรณี ที่ผูร้ ั บจ้างไม่สามารถสร้ างระบบจัดการขยะให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่เสนอไว้ ผูร้ ั บจ้างยินยอมให้
ทอท. ปรับในอัตราวันละ 250,000 บาท
- กรณี ที่ผูร้ ั บจ้างไม่สามารถทําให้ระบบการจัดการขยะที่ผูร้ ั บจ้างพัฒนาได้รับการรั บรองมาตรฐานใน
ระบบ ISO 14001 ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราวันละ 10,000 บาท
- กรณี ระบบที่ผรู ้ ับจ้างพัฒนาขึ้นไม่สามารถทํางานได้ตามที่ผรู ้ ับจ้างเสนอ ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับ
ในอัตราวันละ 250,000 บาท
- กรณี พนักงานของผูร้ ับจ้างกระทําการอันเป็นเหตุให้ ทอท. เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท.
ปรับในอัตราครั้งละ 30,000 บาท และ ทอท. มีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายเพิ่มเติม รวมทั้ง อาจถือเป็ นเหตุแห่ ง
การบอกเลิกสัญญาได้ดว้ ย

- การชดใช้ค่าเสี ยหาย : ผูร้ ับจ้างต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้ ทอท. เต็มจํานวนและทันทีสาํ หรับความเสี ยหายใดๆ ที่
ทอท. ได้รับที่เกิดขึ้นจากการปฎิบตั ิหน้าที่หรื องดเว้นการปฎิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับงานภายใต้สญ
ั ญานี้
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 39 และ 43

 บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด :
- ยอดหนี้ตามหนังสื อรับสภาพหนี้
- ยอดหนี้ตามใบแจ้งหนี้
รวม
หัก รับชําระจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
คงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
57,085,583
57,085,583
(2,486,206)
54,599,377
(54,599,377)
-

46,875,767
15,114,290
61,990,057
(6,958,296)
55,031,761
55,031,761

สัญญาแต่ งตั้งตัวแทน
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 บริ ษทั ทําสัญญาแต่งตั้ง บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นตัวแทนเพื่อ
จัดหาและรวบรวมของเสี ยอันตรายและไม่อนั ตราย เพื่อบําบัดโดยการฝังกลบ สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการบําบัดของเสี ยโดยไม่รวมค่าขนส่ ง และบริ ษทั จะให้
ค่าตอบแทนเพิ่มอีก 2 ล้านบาท สําหรับเดือนที่บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด สามารถรวบรวม
ของเสี ยให้บริ ษทั บําบัดได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท กรณี ที่เดือนใดไม่ถึง 15 ล้านบาท ให้นาํ ไปรวมกับเดือน
ถัดไปอีก 2 เดือน รวมเป็ น 3 เดือน แล้วถัวเฉลี่ยให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท นับตั้งแต่วนั ทําสัญญา ต่อมา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คู่สัญญาได้ทาํ บันทึกแนบท้ายสัญญาเพื่อขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีกครั้งละ 6 เดือน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ดังนั้น สัญญา
แต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว จะสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัญญารับสภาพหนี้
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ทําหนังสื อสัญญารับสภาพหนี้ ครั้งแรก
จํานวน 46.88 ล้านบาท โดยตกลงยินยอมชดใช้เงินให้แก่บริ ษทั โดยขอผ่อนชําระภายใน 6 เดือน เดือนละ 7.81
ล้านบาท โดยเริ่ มชําระตั้งแต่ เมษายน 2559 เป็ นต้นไป สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขข้อจํากัดเกี่ ยวกับการผิดนัด
ชําระหนี้ เป็ นต้น จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ตามหนังสื อสัญญารับสภาพหนี้ ดังกล่าว
ทั้งจํานวนแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
8

ลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(บาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

36,928,244
36,928,244
(8,501,224)
28,427,020

29,501,134
29,501,134
(2,165,575)
27,335,559

3,934,153
36,311,598
40,245,751
(12,020,411)
28,225,340

3,934,153
28,276,049
32,210,202
(6,099,728)
26,110,474

กิจการอื่ น ๆ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีอ้ นื่ – สุ ทธิ

93,408
853,235
16,821,726
3,050
4,543,097
32,167
14,549,118
32,443
36,928,244
(8,501,224)
28,427,020

265
347,698
43,090
8,501,221
803,999
3,740,216
14,838,208
1,226,437
29,501,134
(2,165,575)
27,335,559

93,408
783,558
16,317,486
4,517,584
32,767
14,549,118
17,677
36,311,598
(8,086,258)
28,225,340

265
289,965
43,000
8,086,257
54,101
3,740,217
14,838,208
1,224,036
28,276,049
(2,165,575)
26,110,474

6,362,780
(27,131)

3,367
-

5,947,814
(27,131)

3,367

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า – ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

-

ยอดลูกหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2559

2558
(บาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ขาดทุนจากการลดมูลค่ าสํ าหรับปี

3,308,854
330,952
3,639,806
(85,463)
3,554,343

3,811,211
4,757,352
999,840
9,568,403
(36,906)
9,531,497

48,557

36,906

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 3.55 ล้านบาท และ 9.53 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นสิ นค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ภายใน 1 ปี
งบการเงินรวม
2559
2558
(บาท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
ต้นทุนขายสิ นค้า
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
รวม

58,022,904
48,557
58,071,461

43,648,399
36,906
43,685,305
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
445,084,839
445,084,839
445,084,839
445,084,839
(445,084,839)
(445,084,839)
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2559
2558
(ร้ อยละ)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
รวม

11

ทุนชําระแล้ว
2559
2558
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
การด้อยค่า
2559
2558
2559
2558
(บาท)

ราคาทุน – สุ ทธิ
2559
2558

เงินปั นผลรับ
2559
2558

100

100

10

10

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

-

-

-

-

100

100

150

150

169,999,958

169,999,958

169,999,958

169,999,958

-

-

-

-

100

100

200

200

199,999,400

199,999,400

199,999,400

199,999,400

-

-

-

-

80

80

3
363

3
363

68,085,481
445,084,839

68,085,481
445,084,839

68,085,481
445,084,839

68,085,481
445,084,839

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมิทเทิล จํากัด) จํานวน 10 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบกําหนด
ถอนวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในงบการเงินรวม
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
12

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
ระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุ ง
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จัดประเภทรายการ
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

249,707,954
7,926,596
-

21,842,404
-

123,726,513
6,426,023
6,129,510
-

286,991,255
677,654
12,145,031
441,306
(575,866)

99,500,897
130,807
5,690,637
(396,880)

70,919,921
4,412,361
1,018,000
(17,780,901)

5,810,215
567,148
(3,328,245)

11,225,877
713,095
(1,359,927)
(2,656,181)

32,755,600
15,440,427
(13,279,453)
-

902,480,636
28,367,515
18,711,700
(24,738,073)

257,634,550
1,070,000
258,704,550

21,842,404
21,842,404

136,282,046
8,083,413
13,906,986
158,272,445

299,679,380
295,520
2,833,002
302,807,902

104,925,461
346,350
877,922
106,149,733

58,569,381
18,180,200
180,800
1,129,753
(1,029,265)
77,030,869

3,049,118
907,432
(180,800)
832,108
4,607,858

7,922,864
532,710
80,000
(94,060)
8,441,514

34,916,574
19,487,681
(19,659,771)
34,744,484

924,821,778
48,903,306
(1,123,325)
972,601,759
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
ระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

6,006,050
763,900
-

87,065,660
8,819,307
-

115,177,719
9,980,935
9,414,039
(529,777)

46,682,357
3,319,204
(396,878)

52,254,766
(689,571)
2,135,432
(17,250,399)

4,779,845
219,421
(3,223,409)

12,144,939
(2,794,525)
82,263
(2,640,324)

-

324,111,336
6,496,839
24,753,566
(24,040,787)

-

6,769,950
941,513
7,711,463

95,884,967
9,543,893
105,428,860

134,042,916
8,792,831
786
142,836,533

49,604,683
3,511,204
53,115,887

36,450,228
28,881
3,890,368
(877,824)
39,491,653

1,775,857
(28,881)
352,032
(2,209)
2,096,799

6,792,353
226,600
(13,565)
7,005,388

-

331,320,954
27,258,441
(892,812)
357,686,583

93,051,797
-

7,476,766
-

29,517,380
-

87,833,220
(46,086)

22,729,640
-

12,882,993
(431,226)

341,492
(68,219)

447,498
(1,654)

31,075,129
-

285,355,915
(547,185)

93,051,797
93,051,797

7,476,766
7,476,766

29,517,380
29,517,380

87,787,134
(399)
87,786,735

22,729,640
22,729,640

12,451,767
(150,155)
12,301,612

273,273
1,309
274,582

445,844
(42,570)
403,274

31,075,129
31,075,129

284,808,730
(191,815)
284,616,915
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

164,582,753
164,582,753

7,595,688
7,595,688

10,879,699
10,879,699

77,849,330
77,849,330

32,591,138
32,591,138

9,667,386
9,667,386

999,988
999,988

684,667
684,667

3,841,445
3,841,445

308,692,094
308,692,094

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

165,652,753
165,652,753

6,654,175
6,654,175

23,326,205
23,326,205

72,184,634
72,184,634

30,304,206
30,304,206

25,237,604
25,237,604

2,236,477
2,236,477

1,032,852
1,032,852

3,669,355
3,669,355

330,298,261
330,298,261
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดินและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุน
หลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
ระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จัดประเภทรายการ
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559

221,613,614
-

21,842,404
-

123,726,513
6,426,023
6,129,510
-

170,018,137
677,654
441,307
(575,866)

87,195,749
130,807
5,690,637
(396,880)

31,669,966
3,916,982
(17,143,458)

2,291,022
525,879
(1,453,473)

5,486,270
538,734
(2,570,094)

1,911,600
14,829,628
(12,261,454)
-

665,755,275
27,045,707
(22,139,771)

221,613,614
1,070,000
222,683,614

21,842,404
21,842,404

136,282,046
8,083,413
13,906,986
158,272,445

170,561,232
295,520
2,833,002
173,689,754

92,620,313
346,350
877,922
93,844,585

18,443,490
18,019,550
180,800
754,670
37,398,510

1,363,428
895,654
(180,800)
832,108
2,910,390

3,454,910
532,710
80,000
4,067,620

4,479,774
19,112,598
(19,284,688)
4,307,684

670,661,211
48,355,795
719,017,006

-

6,006,050
763,901
-

87,065,660
8,819,307
-

93,253,761
6,372,338
(529,777)

43,518,590
3,029,325
(396,878)

30,880,151
291,302
(16,664,091)

1,635,026
179,118
(1,374,579)

5,293,943
53,182
(2,555,314)

-

6,769,951

95,884,967

99,096,322

46,151,037

14,507,362

439,565

2,791,811

-

267,653,181
19,508,473
(21,520,639)

-

265,641,015

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดินและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุน
หลุม
ฝังกลบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
ระบบ
อาคาร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(บาท)
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

941,513
7,711,464

74,002,125
-

7,476,766
-

74,002,125
74,002,125

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9,543,893
105,428,860

5,751,130
104,847,452

3,221,325
49,372,362

28,881
1,948,862
16,485,105

(28,881)
317,013
727,697

190,541
2,982,352

-

21,914,277
287,555,292

29,517,380
-

31,996,841
(46,085)

17,473,430
(1)

393,561
(383,997)

87,327
(45,714)

173,010
(761)

638,329
-

161,758,769
(476,558)

7,476,766
7,476,766

29,517,380
29,517,380

31,950,756
31,950,756

17,473,429
17,473,429

9,564
9,564

41,613
41,613

172,249
172,249

638,329
638,329

161,282,211
161,282,211

147,611,489
147,611,489

7,595,687
7,595,687

10,879,699
10,879,699

39,514,154
39,514,154

28,995,847
28,995,847

3,926,564
3,926,564

882,250
882,250

490,850
490,850

3,841,445
3,841,445

243,737,985
243,737,985

148,681,489
148,681,489

6,654,174
6,654,174

23,326,205
23,326,205

36,891,546
36,891,546

26,998,794
26,998,794

20,903,841
20,903,841

2,141,081
2,141,081

913,019
913,019

3,669,355
3,669,355

270,179,503
270,179,503
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2559
2558
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

26,395,197
863,244
27,258,441

24,020,181
733,385
24,753,566

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
21,506,440
19,235,729
407,837
272,744
21,914,277
19,508,473

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินและต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั หลุมฝังกลบ มูลค่าตามบัญชี
จํานวน 155.33 ล้านบาท (มีเนื้อที่ดินรวม 682 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา) ที่ดินทั้งหมดตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ตําบลโนนหมาก
เค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
- โฉนดที่ดิน จํานวน 20 ฉบับ มีเนื้อที่ดินรวม 489 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
- นส.3 ก. จํานวน 4 ฉบับ มีเนื้อที่ดินรวม 192 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
 ต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นอี กหลังจากปิ ดหลุมฝั งในอนาคต
ดังนั้น บริ ษทั จึ งมีนโยบายที่จะตัดค่าเสื่ อมเป็ นต้นทุนบริ การตามวิธีปริ มาณกากของเสี ยอันตรายที่ฝังกลบ
แล้วเทียบกับปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทั้งหมดที่สามารถฝังกลบได้ในแต่ละหลุม
 ต้นทุนหลุมฝังกลบ
ต้นทุนหลุมฝั งกลบได้รวมประมาณการหนี้ สินการปิ ดหลุมฝั งกลบที่ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับค่าก่อสร้ างหลุมใน
ส่ วนที่เป็นค่ากั้นและปิ ดหลุมที่มีการเปิ ดให้บริ การแล้ว ซึ่ งจะเกิดขึ้นจริ งเมื่อหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็ จสิ้ น
แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวน 18.43 ล้านบาท และ 10.34 ล้านบาท ตามลําดับ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนหนึ่ งของบัญชี ที่ดินประกอบด้วยสิ ทธิ การเช่าที่ดินมูลค่า 30 ล้านบาท เป็ นสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี
เริ่ มตั้งแต่ปี 2544 และ 2545 โดยบริ ษทั จ่ายค่าสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน ภายใต้หนังสื อสัญญาเช่าที่ดิน
ระบุวา่ เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ผใู ้ ห้เช่าสามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ผเู ้ ช่าได้ หรื อเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 30 ปี ผูใ้ ห้
เช่าตกลงที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินให้แก่ผเู ้ ช่า และถือว่าเป็ นการเลิกสัญญานี้ โดยถือว่าผูเ้ ช่าได้ชาํ ระ
ราคาที่ดินแล้ว และผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถเรี ยกค่าตอบแทนใดๆ เพิม่ เติมอีก ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และ 15
กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินเช่าตามสัญญาข้างต้นจากผูใ้ ห้เช่าทุกรายแล้ว
ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ได้ทดสอบการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้
พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต (Discounted Cash Flow) (“DCF”) จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอ้างอิงประมาณการทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ที่ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ภายใต้
ข้อสมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตที่ผา่ นมาเป็ นฐานตั้งต้น มีดงั นี้
รายละเอียด
มูลค่ากิจการ

หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
วิธีการรายได้ (Income approach) (ล้านบาท)
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow)
(ร้อยละต่อปี )
อัตราการเติบโต (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี )

บริ ษทั
534

บริ ษทั ย่อย
125

16
3 - 14.5
11 - 19

8
3-7
8

ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ที่ปรับปรุ งใหม่) สู งกว่ามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย จึงไม่มีขอ้ บ่งชี้การด้อยค่า
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้ซ้ื อภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม
(กล่อง Roll off) จากบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในราคา 9.90 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ด้วยวิธีวิเคราะห์จากราคาทุน (Cost approach) ตามรายงานลงวันที่ 13
ธันวาคม 2559 และได้ชาํ ระเงินเรี ยบร้อยแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
13

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

โครงการกลัน่ นํ้ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์จาํ นวนเงิน 80 ล้านบาท เป็นเงินล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรเตากลัน่ นํ้ามันจากพลาสติก
ชุดละ 20 ล้านบาท จํานวน 4 ชุด ตามสัญญาซื้ อขายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เทอร์ ม เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

42,076,923
16,997
42,093,920
28,000
42,121,920

42,076,923
42,076,923
28,000
42,104,923

ตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7,191,781
1,555
7,193,336
2,205
7,195,541

7,191,781
7,191,781
505
7,192,286
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(บาท)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
15

34,885,142
34,885,142
34,885,142

34,885,142
34,885,142
34,885,142

15,442
41,237

27,495

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
1 มกราคม
2558

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน)

31 ธันวาคม
2558

(บาท)
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน
รวม

673,692
673,692

(673,692)
(673,692)

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
กําไร (ขาดทุน) 31 ธันวาคม
2558
2558
(บาท)
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน
รวม

463,837
463,837

(463,837)
(463,837)

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ล้ านบาท)

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

12
21
33

3
99
102

10
17
27

2
89
91

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2560 ถึงปี 2562 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
16

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

กิจการอื่น ๆ
รวม

98,406,112
98,406,112

102,861,207
102,861,207

96,482,565
96,482,565

90,971,224
90,971,224

ยอดเจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
แต่เดิ มบริ ษทั ได้บนั ทึกเจ้าหนี้ การค้ารายหนึ่ ง (บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด) ที่เกิ ดขึ้นในปี
2553 ถึง 2557 มีจาํ นวน 32.31 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 56.47 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นหนี้ค่าบริ หารจัดการขยะที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มี
หลักฐานต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารใหม่ได้ขอให้เจ้าหนี้รายดังกล่าวรับรองหลักฐานการเป็ นหนี้เพื่อสอบทาน
ความเป็ นหนี้ระหว่างกันอีกครั้ง
17

เจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม

56,320,774
56,320,774

670,000
78,100,309
78,770,309

405,191
35,078,831
35,484,022

4,718,168
24,267,596
28,985,764

กิจการอื่ นๆ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวม

890,171
875,566
22,886,363
18,553,886
127,268
503,249
1,539,825
10,267,939
676,507
56,320,774

543,989
1,196,000
13,641,898
50,706,393
200,000
803,505
10,756,810
251,714
78,100,309

798,203
875,566
17,049,667
3,470,531
127,268
412,264
1,402,386
10,267,939
675,007
35,078,831

543,989
1,196,000
8,055,833
2,800,816
200,000
538,311
10,682,890
249,757
24,267,596

ยอดเจ้าหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สญ
ั ญาผ่อนผันการ
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้กบั ธนาคารฯ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สญ
ั ญาประนีประนอม
ยอมความต่อหน้าศาล (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 18) 13,501,549
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้คดีฟ้องร้องอื่น
5,052,337
รวม
18,553,886

35,651,979

-

-

10,979,510
4,074,904
50,706,393

3,470,531
3,470,531

2,800,816
2,800,816

เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ได้จ่ายชําระดอกเบี้ย
ให้กบั ธนาคารตามข้อตกลงในสัญญาครบถ้วนแล้ว ภายใต้สัญญาผ่อนผันการชําระหนี้ ตามคําพิพากษาเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้กบั ธนาคารฯ หากบริ ษทั ย่อยชําระหนี้ ดอกเบี้ยค้างชําระครบถ้วนและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลง
ในหนังสื อสัญญานี้ โดยไม่ผิดนัดและไม่ผิดเงื่อนไขแล้ว บริ ษทั ย่อยจะขอให้ธนาคารยกดอกเบี้ยที่เหลือ จํานวน
23 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ธนาคารมีหนังสื อแจ้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่าเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2559 ธนาคารได้รับชําระหนี้ตามหนังสื อสัญญาผ่อนผันการชําระหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
บริ ษทั ย่อยจึงไม่มีภาระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวคงค้างกับธนาคารอีก ดังนั้น ณ วันเดียวกัน บริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ ง
ดอกเบี้ยที่ธนาคารยกหนี้ ให้จาํ นวน 23 ล้านบาท แสดงเป็นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ท้ งั จํานวนพร้อมกับ
ธนาคารมีหนังสื อแจ้งปลดภาระคํ้าประกันให้บริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 8
และ 15 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ย่อยได้ไถ่ถอนหลักประกันที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรทั้งหมด
เรี ยบร้อยแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
18

หนีส้ ิ นตามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
หัก หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่เจ้าหนี้
สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
(บาท)
31,525,496
31,525,496
(31,525,496)
-

(31,525,496)
-

เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ถูกเจ้าหนี้ ค่าก่อสร้าง
ฟ้ องเนื่ องจากผิดสัญญารับสภาพหนี้ จาํ นวนทุนทรัพย์ 33.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินต้น 31.52 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2553 จนถึงวันฟ้ องเป็ นเงิน 2.36 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยยอมชําระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ ตามเงินต้น จํานวน 31.52 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริ ษทั ย่อยตกลง
ผ่อนชําระเป็ นรายเดื อนเดื อนละไม่ต่ าํ กว่า 1.5 ล้านบาท และเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ซึ่ ง
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชําระหนี้เงินต้นตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความเป็ นจํานวน 31.52 ล้านบาท และ 31.52 ล้านบาท ตามลําดับ และดอกเบี้ยอีกจํานวน 13.50 ล้านบาท และ
10.98 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งผลจากการผิดนัดชําระหนี้ ดงั กล่าวอาจทําให้เจ้าหนี้ มีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อย ชําระ
หนี้ คงเหลือทั้งหมดก่อนครบกําหนดได้ทนั ที ดังนั้นบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทหนี้ สินตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความ ที่เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ทีแสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารใหม่อยู่
ระหว่างเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งยังไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

2,578,079
2,578,079

3,175,409
3,175,409

2,084,780
2,084,780

งบการเงินรวม
2559
2558

2,402,764
2,402,764

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ปรับปรุ ง
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อืน่ ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,175,409

3,368,462

2,402,764

2,319,186

1,470,098
147,902
1,618,000

249,677
78,703
(521,433)
(193,053)

1,372,849
121,195
1,494,044

149,928
51,541
(117,891)
83,578

-

(1,684,766)
(1,684,766)

-

(1,812,028)
(1,812,028)

(530,564)

-

-

-

2,578,079

3,175,409

2,084,780

2,402,764
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน สําหรั บแต่ ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,578,079
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
3,175,409
2,084,780
2,402,764
-

2,578,079

3,175,409

2,084,780

2,402,764

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ร้อยละ)
3.48 - 3.51
3.07 – 3.21
5.50
5.79
60
60
2.39 – 34.38 *
0 - 12 *
80 ของ TMO 2008 **
100 ของ TMO 2008 **
10 ของ TMO 2008 **

* ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 20
ตารางมรณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ล้ านบาท)

(0.16)
0.17

(0.15)
0.17

(0.13)
0.14

(0.11)
0.12

0.35
(0.30)

0.15
(0.14)
-

0.28
(0.25)

0.12
(0.11)
-

(0.26)
0.31

(0.16)
0.16
-

(0.21)
0.25

(0.12)
0.13
-

(0.04)
0.04

-

(0.04)
0.04

-

แม้ว่าการวิเคระห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และสี่ ปีย้อนหลังมีดงั นี้

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
20

ภาระผูกพันตามโครงการ
การปรับปรุ งตาม
ผลประโยชน์
ประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
3
2
(2)
(2)
3
2
3
2
2
1
2
1
-

ประมาณการหนีส้ ิ นการปิ ดหลุมฝังกลบ
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวม

18,425,161
18,425,161

10,341,749
10,341,749

18,425,161
18,425,161

10,341,749
10,341,749

รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สิน
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
10,341,749
16,068,666
8,083,412
3,821,566
(2,856,618)
(6,691,865)
18,425,161
10,341,749
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
21

ประมาณการหนีส้ ิ นจากคดีความและค่ าปรับฯ
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

หนี้สินทีไ่ ม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวม

4,149,516

6,443,847

2,085,457

4,379,788

9,000,000
13,149,516

6,443,847

9,000,000
11,085,457

4,379,788

รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี้
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2559
2558
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จ่ายชําระประมาณ
การหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,443,847
-

9,639,530
-

(2,294,331)
4,149,516

(3,195,683)
6,443,847

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2559
2558
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จ่ายชําระประมาณ
การหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,379,788
-

7,575,471
-

(2,294,331)
2,085,457

(3,195,683)
4,379,788

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2559
2558
(บาท)
9,000,000
9,000,000

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2559
2558
(บาท)
9,000,000
9,000,000

-

รวม
2559

2558

6,443,847
9,000,000

9,639,530
-

(2,294,331)
13,149,516

(3,195,683)
6,443,847

รวม
2559

2558

4,379,788
9,000,000

7,575,471
-

(2,294,331)
11,085,457

(3,195,683)
4,379,788
74

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินจากค่าปรั บและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บตั ิ งานตาม
สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํานวน 9 ล้านบาท
ค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ ปฎิบัติตามสัญญาจ้ างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกร้ องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึกข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 620,500,000 บาท
- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของ ทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิวา่ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงื่อนไขที่เสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิดขึ้นก็เกิดจาก ทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิบตั ิผิดสัญญาหรื อไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุให้กลุ่ มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียมได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
ดําเนินการฟ้ องร้องกับ ทอท.ต่อไป
- ตามหนังสื อของที่ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ่ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยูท่ ี่ประมาณ 288 ล้านบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ง ไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต้ งั ประมาณการหนี้สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจํานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 และ 43
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
22

ทุนเรือนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

จํานวนหุน้

0.70
0.70
0.70

2,100,000,000
-

1,470,000,000
-

2,625,000,000
(875,000,000)
350,000,000

1,837,500,000
(612,500,000)
245,000,000

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
0.70
เพิ่มทุน-วันที่ 17 เมษายน 2558 0.70
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
0.70

2,025,092,206
-

1,417,564,544
-

1,750,000,000
275,092,206

1,225,000,000
192,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ลดทุน-วันที่ 8 เมษายน 2558
เพิ่มทุน-วันที่ 9 เมษายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2559

2558
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(หุ้น/บาท)

จํานวนเงิน

 ผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ จะได้รั บสิ ทธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลจากการประกาศจ่ ายเงิ น ปั น ผล และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
การออกหุน้ สามัญและการลดทุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม จํานวน 1,837,500,000 บาท เป็น 1,225,000,000 บาท โดยการตัด
หุ น้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จาํ หน่าย จํานวน 875,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.70 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียน
ลดทุนเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม จํานวน 1,225,000,000 บาท เป็ น 1,470,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ ้นสามัญใหม่ จํานวน 350,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.70 บาท คิดเป็ นเงิ น 245,000,000 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2558
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 หุ ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน จํานวน 350,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.70 บาท ได้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ตาม
ทะเบียนปิ ดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในสัดส่ วน 10 หุ น้ เดิม ต่อ 2 หุ น้ ใหม่ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 0.70 บาท
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้รับเงินจากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน จํานวน 275,092,206
หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 0.70 บาท เป็ นเงิน 192,564,544 บาท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 แล้ว
23

ส่ วนตํา่ กว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 ไม่มีการเคลื่อนไหว สรุ ปได้ดงั นี้
2559

2558
(บาท)

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
สุ ทธิ

(285,000,000)
(285,000,000)

(285,000,000)
(285,000,000)

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู ง
กว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
24

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การกําจัด
กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้จากการให้บริ การอื่นๆ
รวม

74,254,026
207,763,843
73,134,951
355,152,820

(บาท)
61,098,874
175,161,560
70,985,736
307,246,170

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

211,040,143
73,134,951
284,175,094

179,722,377
69,331,836
249,054,213
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
25

รายได้ จากการจ้ างบริหารจัดการขยะสุ ทธิ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ เป็ นรายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ภายใต้สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ลงวันที่ 11 กันยายน 2549
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 กับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ที่แสดงหัก
กับต้นทุนการจ้างบริ หารจัดการขยะกับบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี้

รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ ทอท.
หัก ต้นทุนการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ
บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
7,278,490
9,483,500
(7,060,135)
218,355

(9,198,995)
284,505

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 และ 16
26

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบัญชี-สุ ทธิ
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการบริ หารชุดใหม่ ได้มีมติให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการ
ตรวจเช็ คทรั พย์สินและหนี้ สิ นของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย ทั้งหมด ที่ ไ ด้จัด ทําและอนุ ม ตั ิ โ ดยคณะผูบ้ ริ ห าร
ชุดเดิม ซึ่ งพบว่าไม่ปรากฎหลักฐานการเป็นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน และทรัพย์สินถาวรบางรายการได้สูญหายไป
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ให้ปรับปรุ งรายการบัญชี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งจํานวนสรุ ปดังต่อไปนี้
 ให้ตดั รายการบัญชี ที่ไม่ปรากฎหลักฐานการเป็ นสิ นทรั พย์และหนี้ สินทั้งหมดออกจากงบการเงิ นในปี
2558 ทั้งจํานวน
 ให้ตดั เจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ อเงินลงทุนจํานวน 28,248,640 บาท ออกเนื่ องจาก ได้มีการยกเลิกสัญญาแล้ว
รวมทั้งปัจจุบนั ไม่มีการติดตามทวงถามหนี้แต่อย่างใด
 ให้แจ้งความโดยการลงบันทึกประจําวันเป็ นหลักฐานและให้ตดั จําหน่ายราคาตามบัญชี ทรัพย์สินถาวรที่
สู ญหายออกจากทะเบียนและบัญชี
 ให้ปรับปรุ งรายการบัญชีทรัพย์สินถาวรในงบการเงินที่มียอดคงเหลือดุลเครดิตออกทั้งจํานวน 12.21 ล้านบาท
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่ งผลกระทบจากการปรับปรุ งรายการบัญชี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

กลับรายการประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ตัดจําหน่ายราคาตามบัญชีทรัพย์สินที่สูญหาย
ปรับปรุ งรายการด้านสิ นทรัพย์ที่ไม่ปรากฎหลักฐาน
ปรับปรุ งรายการด้านหนี้สินที่ไม่ปรากฎหลักฐาน
ปรับปรุ งรายการทรัพย์สินถาวรที่มียอดคงเหลือดุลเครดิต
สุ ทธิ
27

งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
(บาท)
6,691,865
6,691,865
(150,094)
(142,568)
(2,640,256)
(1,255,708)
71,230,489
56,405,312
12,214,861
87,346,865
61,698,901

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2559
2558
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่น ๆ
รวม

28

324,035
680,860
372,897
1,377,792

176,543
1,101,824
1,278,367

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)
309,818
157,243
442,832
270,434
415,540
1,023,084
572,783

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ค่าบริ หารการขายและค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายในการประมูลงาน
รวม

35,337,054
1,075,451
36,412,505

(บาท)
34,815,404
34,845,254
1,075,451
34,815,404 35,920,705

ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขาย
เป็ นการจ่ายให้บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จํากัด

32,665,890

32,519,063

32,665,890

34,334,498
34,334,498

32,519,063
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
29

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าใช้จ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ค่าบริ จาคการกุศลและค่ารับรอง
ค่าปรับอื่น ๆ
อื่นๆ
รวม
30

21,649,021
865,449
7,435,632
2,382,821
1,384,515
600,518
702,064
6,710,045
41,730,065

14,443,368
734,940
6,726,500
2,494,847
1,361,290
1,992,392
933,457
6,064,220
34,751,014

16,565,131
408,342
6,190,632
1,870,702
1,384,515
517,703
702,062
5,187,731
32,826,818

11,600,963
272,744
4,961,500
2,003,833
1,361,290
1,967,392
931,921
5,665,292
28,764,935

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการและอื่นๆ
ต้นทุนบําเหน็จ – โครงการสมทบเงิน
ที่กาํ หนดไว้
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

29,563,423
6,224,494

27,683,039
2,788,615

21,621,063
4,833,462

20,608,936
1,835,153

12,881,313
48,669,230

224,247
4,712,800
35,408,701

10,221,313
36,675,838

97,336
4,712,800
27,254,225

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานบางส่ วนได้บนั ทึกรวมไว้ในต้นทุนขาย
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ ายเงินสะสมในอัตราร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อนทุกเดื อน และบริ ษทั จ่ าย
สมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุ ญาต
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ยกเลิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานแล้ว
31

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอื่น
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าบริ หารการขายและค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าพาหนะและค่าขนส่ ง
ค่าเชื้อเพลิงสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์กาก
ค่าเผากากอุตสาหกรรม
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิตามสัญญา
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า – ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

5,259,709

(8,568,563)

-

-

38,121,016
48,557
35,337,054
48,669,230
27,260,646
100,824,385

35,994,634
36,907
34,815,404
35,408,701
24,755,122
90,787,239

34,845,254
36,675,838
21,914,782
98,044,571

34,334,498
27,254,225
19,508,473
88,115,729

11,124,277
2,339,652

10,306,067
3,309,267

11,124,277
2,339,652

10,306,067
3,309,267

9,000,000
3,556,887
64,488,801

8,205,674
17,379,686

9,000,000
727,130
65,437,388

4,184,132
18,027,199

6,362,780
27,382,280
379,775,274

24,409,380
276,839,518

5,947,814
26,565,202
312,621,908

21,785,912
226,825,502
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
32

ค่ าใช้ จ่ายอืน่
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า – ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหาย
จากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญา
รวม
33

64,488,801

17,379,686

65,437,388

6,362,780
22,346

-

5,947,814
-

9,000,000
79,873,927

17,379,686

9,000,000
80,385,202

18,027,199
18,027,199

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
(บาท)

ดอกเบี้ยจ่าย
- บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- สถาบันการเงิน
รวม

3,556,887
3,556,887

479,562
3,599,367
4,126,745
8,205,674

727,130
727,130

3,097,480
769,610
317,042
4,184,132
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
34

(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กระทบเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2559

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษี

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

2558

(ล้ านบาท)
1
17
(3)
(14)
-

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

(ล้ านบาท)
125
25
(7)
5
(3)
(16)
(4)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษี

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
(27)
(5)
17
(2)
(10)
-

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

(ล้ านบาท)
92
18
5
(2)
(21)
-

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 577) พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสุ ทธิ ยกมาไม่เกินห้าปี ก่อน
รอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
35

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการปรับคุณภาพและขนส่ งของเสี ย รวมคัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล
หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท 7.16 กิจการบริ การบําบัดนํ้าเสี ย กําจัดหรื อขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรมหรื อ
สารเคมีมีพิษ จํานวน 1 ฉบับจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31(1), (3), (4) 34, 35(3) บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1769(2)/2545
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ซึ่งคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้อนุมตั ิให้การส่ งเสริ มตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน
2545

36

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณโดยการหาร
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้ว
ระหว่างปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

536,575

125,359,349

(26,743,243)

91,767,751

2,025,092,206
0.0003

1,419,448,737
0.09

2,025,092,206
(0.0132)

1,419,448,737
0.06
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
37

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงานดังมีรายละเอี ยดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั
หน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญนี้ผลิตและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน สอบทานรายงาน
การจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่
รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานธุรกิจ


ส่ วนงานที่ 1 คือ ส่ วนงานบริ การฝังกลบ



ส่ วนงานที่ 2 คือ ส่ วนงานผลิตและขายผลิตภัณฑ์โลหะ



ส่ วนงานที่ 3 คือ ส่ วนงานอื่นๆ

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายใน ซึ่ งผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาํ ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ใน
การวัดผลการดําเนินงานเป็ นข้อมูลที่เหมาะสม
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีร่ ายงาน
ส่ วนงาน
บริ การฝังกลบ

ส่ วนงานผลิต
และขาย
ผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่น ๆ

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุ ทธิ

(พันบาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการขายและให้บริ การ 284,175
รายได้จากการจ้างบริ หาร
จัดการขยะสุ ทธิ
218
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(162,762)
กําไรขั้นต้น
121,631

74,254

-

358,429

(3,276)

355,153

(57,934)
16,320

-

218
(220,696)
137,951

2,494
(782)

218
(218,202)
137,169
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนงาน
บริ การฝังกลบ

ส่ วนงานผลิต
และขาย
ผลิตภัณฑ์โลหะ

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

1,485
(149,859)

25,123
(12,825)

(26,743)
(26,743)

28,618

สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนงาน

270,180

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากการขายและให้บริ การ
249,054
รายได้จากการจ้างบริ หาร
จัดการขยะสุ ทธิ
285
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(141,515)
กําไรขั้นต้น
107,824
รายได้อื่น
69,254
ค่าใช้จ่ายอื่น
(85,310)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
91,768
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
91,768
สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนงาน

243,738

อื่น ๆ

รวม

(พันบาท)
26,608
(624)
(163,308)

สุ ทธิ

(1,700)
1,736

24,908
(161,572)

(746)
(746)

505

28,618

(624)
(624)

60,118

-

330,298

62,752

-

311,806

(4,560)

307,246

(43,685)
19,067
49,282
(13,524)

507
(631)

285
(185,200)
126,891
119,043
(99,465)

3,512
(1,048)
(24,400)
4,314

285
(181,688)
125,843
94,643
(95,151)

54,825
54,825

(124)
(124)

146,469
146,469

(21,134)
(21,134)

125,335
125,335

64,954

-

308,692

-

-

1,251

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

1,251

505
330,298
495,026

308,692
517,534
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
38

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
31 ธันวาคม 2559
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริการระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ภาระผูกพันอื่นๆ
คํ้าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะฯ
รวม

10

10

2

2

9
21

9
21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเครื่ องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อเครื่ องจักรเตากลัน่
นํ้ามันจากพลาสติก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่มีความคืบหน้า
39

คดีฟ้องร้ อง
หมายเลขคดี
 คดีดาํ ที่ 2483/2553
คดีแดงที่ 174/2554
 คดีดาํ ที่ 4057, 4172/2555
 คดีดาํ ที่ 1787-1794/2555
คดีแดงที่ 872-879/2555
 คดีดาํ ที่ 1608-1609/2555
คดีแดงที่ 1028-1029/2555

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน (บริ ษทั เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
และ บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํา สั่ ง ให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มี ย อดเงิ น ต้น คงเหลื อ เป็ นจํา นวนรวม 3.12
ล้านบาท (ได้บนั ทึ กเป็ นประมาณการหนี้ สิน
จํานวน 2.87 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย
จํานวน 0.25 ล้านบาท)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเลขคดี

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน

รายละเอียดของคดี

 คดีดาํ ที่ 2453/2553
คดีแดงที่ 1205/54

บริ ษทั เทคนิค
สิ่ งแวดล้อม
ไทย จํากัด

บริ ษทั

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทํา
ของ และเรี ย กค่ า การงานที่ ไ ด้ทาํ ไปแล้ว ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาประนี ประนอมยอม
ความต่อหน้าศาลอุทธรณ์ชาํ ระเงินให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชําระภายในวันสิ้ นเดื อน เดื อนละไม่น้อยกว่า
0.05 ล้า นบาท ชํา ระงวดแรกภายในเดื อ น
มี น าคม 2558 และให้ แ ล้ ว เสร็ จภายใน
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มียอดเงินต้นคงเหลือ 1.21 ล้านบาท (ได้บนั ทึก
เป็ นประมาณการหนี้สิน จํานวน 0.98 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.23 ล้านบาท)

 คดีดาํ ที่ 278/2554

บริ ษทั
ก. ทวีทรัพย์
อุตสาหกรรม
จํากัด

บริ ษทั

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการผิดสัญญา และ
เรี ย กค่ า จ้า ง ซึ่ ง บริ ษ ทั ยอมชดใช้ใ ห้แ ก่ โ จทก์
พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี เป็ น
รายเดื อน ไม่น้อยกว่าเดื อนละ 0.05 ล้านบาท
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ซึ่ ง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 มี ย อดเงิ น ต้ น
คงเหลื อจํานวน 0.47 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
เจ้า หนี้ การค้า และค่ า ใช้ จ่ า ยค้า งจ่ า ยไว้เ ต็ ม
จํานวนแล้ว

 คดีดาํ ที่ 1037/2555
พ 532/2556
คดีแดงที่ 593/2556

อดีตกรรมการ

บริ ษทั

บริ ษ ทั ทํา สั ญ ญาประนี ป ระนอมต่ อ หน้า ศาล
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 กับอดีตกรรมการ
โดยตกลงชําระเงินกูย้ ืมจํานวน 7.89 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยตกลงผ่อน
ชําระภายใน 36 งวด งวดที่ 1-12 ชําระไม่นอ้ ย
กว่า งวดละ 0.2 ล้า นบาท งวดที่ 13-24 ชํา ระ
ไม่นอ้ ยกว่างวดละ 0.25 ล้านบาท และงวดที่
25-36 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ล้านบาท
โดยเริ่ มเดือนมีนาคม 2556 เป็ นต้นไปจนกว่า
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเลขคดี

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน

รายละเอียดของคดี
จะชํ า ระเสร็ จ และบริ ษัท ตกลงชํ า ระตาม
คําพิพากษาตามหนังสื อรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํ ระเงินจํานวน 1.22
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้ง
จํ า นวน ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 มี
ยอดเงิ น ต้น คงเหลื อ เป็ นจํา นวนรวม 0.30
ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็นประมาณการหนี้ สินไว้
เต็มจํานวนแล้ว

 คดีดาํ ที่ 315/2555
คดีแดงที่ 1353/2555

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จํากัด
โปรเฟสชัน่ แนล
 คดีดาํ ที่ 530/2554 339/2555
เวสต์ เทคโนโลยี
คดีแดงที่ 1676/2554 17222/
อินเตอร์เนชัน่
2555
แนล จํากัด)

บริ ษทั ย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการเช่ าทรั พย์
ผิดสัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที่ เ หลื ออี กจํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นชํา ระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้า นบาท
ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้ อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่ วนคดีที่ 2 ศาลมีคาํ สั่งให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินต้นคงเหลือ
เป็ นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว

89

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเลขคดี
 คดีดาํ ที่ 1810/2559

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน
กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

ทอท.

รายละเอียดของคดี
1) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์ เตี ยม ยื่นฟ้ อง ทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เกี่ ยวกับการผิดสัญญาและผิด
นัดชําระหนี้ ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่งวดที่ 44
(งวดวันที่ 15 เมษายน 2553 ถึ งวันที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุผลที่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะ รวมเป็ นเงินค่าจ้าง
ทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง่ ดังนี้
 ให้ ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวด
ที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน 2553 ถึงวันที่
14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวด
วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน
2559) รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นับ แต่ ว นั ที่ ค รบกํา หนด
ชําระในแต่ละงวดจนถึ งวันฟ้ อง รวมเป็ น
เงิ นทั้ ง สิ้ น 238,127,385.49 บาท (ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ กลุ่มเอสพีเอส คอน
ซอร์เตียม โดยถูกต้องครบถ้วน
 ให้ ทอท. ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ของจํานวนเงินตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระจน
เสร็ จสิ้ น
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเลขคดี

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน

รายละเอียดของคดี
 ให้ ทอท.คืนหนังสื อคํ้าประกันให้แก่กลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์ เตียม 2 ฉบับ เป็ นเงิน
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย ในอัต รา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าว
นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชําระจนเสร็ จสิ้ น
 ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สั่งคืนค่าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
 รวมเป็ นทุนทรั พย์ ที่ ยื่ น ฟ้ อง จํ า นวน
288,501,256.49 บาท
2) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ได้มี ค ํา สั่ ง ไม่ รั บ คํา ฟ้ องในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ
ค่าจ้างงวดที่ 44 (ครบกําหนดชําระเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที่ 59 (ครบกําหนด
ชําระเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554) ไว้พิจารณา
(ซึ่ งมี ทุ น ทรั พ ย์ร วม จํา นวน 51,605,839.93
บาท) เนื่ อ งจากเป็ นการยื่ น ฟ้ องเมื่ อ พ้ น
กําหนดห้าปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ อง
คดี แต่ ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่ ว นั ที่ รู้ถึงเหตุ แห่ ง
การฟ้ องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จํานวน
236,895,416.56 บาท และโปรดสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43

การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษทั
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทําบัญชี
ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี
2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กูย้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื้ อ
เครื่ องจักรใช้ในโครงการกลัน่ นํ้ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ ง
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 และวันที่ 1
ตุลาคม 2558 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
(ผูบ้ ริ หารชุดใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯได้รับคดีดงั กล่าวเป็ น
คดีพิเศษแล้ว และเมื่อตุลาคม 2558 ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้
ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จนถึงปั จจุบนั ยังไม่ทราบผลของคดีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเดิม
ของบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170
ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักร จํานวน 80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
 และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43
40

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนและความ
เสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ ดังนี้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบัน
การเงินและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยอาจได้รับความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยซึ่ งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคต ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกําหนด
กลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ได้ก ํา หนดนโยบายทางด้า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งทางด้า นสิ น เชื่ อ ดัง กล่ า วโดย
สมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงิ นสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ ง ๆ ณ วันที่ใน
รายงาน มีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสําคัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ความเสี่ ยง
สู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการ ณ วันที่รายงาน ซึ่ งถือ
เป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากระหว่างปี 2559 รายการค้าของบริ ษทั
ไม่มีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น รวมถึงมูลค่าตามบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
มูลค่ าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2559
หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ
ไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและ
ค่าปรับฯ
รวม

45
30
43
28
(4)
(98)
(56)

45
30

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

ระดับ 3

รวม

-

-

43
28
(98)
(56)

45
30
43
28
(4)
(98)
(56)

(31)

-

-

(31)

(31)

(3)
(18)

-

-

(3)
(18)

(3)
(18)

(13)
(77)

-

-

(13)
(148)

(13)
(77)

(4)

71

93
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มูลค่ าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2558
หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ
ไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้ สินจากคดี ความและ
ค่าปรับฯ
รวม

ระดับ 3

รวม

82
86
27
(16)
(103)
(79)

82
(16)
-

-

86
27
(103)
(79)

82
86
27
(16)
(103)
(79)

(31)

-

-

(31)

(31)

(3)
(10)

-

-

(3)
(10)

(3)
(10)

(6)
(53)

66

-

(6)
(119)

(6)
(53)

มูลค่ าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2559
หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

40
30
37
28
(4)
(96)
(35)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

40
30
(4)
-

-

37
28
(96)
(35)

รวม

40
30
37
28
(4)
(96)
(35)
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มูลค่ าตามบัญชี

ไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้ สินจากคดี ความและ
ค่าปรับฯ
รวม
31 ธันวาคม 2558
หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้ สินจากคดี ความและ
ค่าปรับฯ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

(2)
(18)

-

-

(2)
(18)

(2)
(18)

(11)
(31)

66

-

(11)
(97)

(11)
(31)

62
84
26
(15)
(91)
(29)

62
(15)
-

-

-

(91)
(29)

62
84
26
(15)
(91)
(29)

(2)
(10)

-

-

(2)
(10)

(2)
(10)

(4)
21

47

-

(4)
(26)

(4)
21

84
26

เครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ตารางขั้นต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดับต่าง ๆ มีดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
41

สิ นทรัพย์ ทใี่ ช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารของบริ ษทั 5 บัญชี 273,085 บาท ได้ติดอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องตามคําสั่ง
สํานักงานบังคับคดี จนกว่าจะนําส่ งเงินอายัดให้กบั สํานักงานบังคับคดีแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ธนาคารได้ตดั เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ทั้ง 5 บัญชี ข้างต้น ส่ งให้กบั สํานักงานบังคับ
คดีแล้ว

42

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ ช่า
 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมี
สิ ทธิ ต่อสัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราตลาด สัญญาเช่าบาง
ฉบับไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หลายสัญญา ซึ่ งถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงาน และกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลื อของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ดังนั้น ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยังคงเป็ นของผูใ้ ห้เช่า

43

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม ได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องบางส่ วนต่อศาล
ปกครองขอให้ศาลพิ จารณาเพิ กถอนกระบวนการพิ จารณาที่ ไ ม่ รับคําฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับค่าจ้า ง
งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 59
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ัด การบริ ษ ทั (ผูบ้ ริ ห ารชุ ด ใหม่ ) จัด ส่ ง ต้น ฉบับ หนัง สื อ สัญ ญาเงิ น กู้ร ะหว่า งบริ ษ ทั กับบุ ค คลต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ ดเป็นผูจ้ ดั ทํา ผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุมตั ิรายการบัญชี ผูอ้ นุมตั ิ
รายการจ่ายเงินและผูร้ ับเงินในใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญรับของบริ ษทั งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2552 และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจ
ค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
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44

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
ซึ่ งกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ไม่ ไ ด้นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ อ อกและ
ปรับปรุ งใหม่น้ ี อาจเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินนี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่อง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่
ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงิ นได้-การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 91/2559

เรื่อง
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อ จํา กัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ กํา หนด
เงิ นทุนขั้นตํ่าและปฏิ สัมพันธ์ของรายการเหล่ านี้ สําหรั บ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี สํา หรั บ การตัด รายการสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย ในการ
กําหนดให้เครื่ องมือทางการเงินเป็นเครื่ องมือทางการเงินที่
แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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กลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ได้ป ระเมิ น ในเบื้ อ งต้น ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ งบการเงิ น จากการถื อ ปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
45

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้
มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการ
ขยะสุ ทธิ
รวม
งบกระแสเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

307,531

(285)

307,246

249,339

(285)

249,054

307,531

285
-

285
307,531

249,339

285
-

285
249,339

(71,548)
38,731
(32,817)

71,548
(77,442)
5,894
(38,731)
41,497
(2,766)
-

(77,442)
5,894
41,497
(2,766)
(32,817)

(62,557)
28,613
(33,944)

62,557
(72,253)
9,696
(28,613)
29,647
(1,034)
-

(72,253)
9,696
29,647
(1,034)
(33,944)
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