
บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 442                  10,488             (927) 10,235 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,157               4,449               1,367              4,449                
โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,445)              (1,849)              (1,445)             (1,849)              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย 16                    -                   -                  -                   
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (โอนกลบั) 129                  (73)                   -                  -                   
ค่ำเส่ือมรำคำ 6,791               7,309               5,477              5,986                
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 12                    1                      12                    -                   
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4                      (37)                   4                      (37)                   
โอนกลบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (1,888)              -                   (843)                -                   
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (409)                 -                   (135)                -                   
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 202                  184                  178                 164                   
ดอกเบ้ียรับ (17)                   (2)                     (181)                -                   

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 18                    885                  18                    179                   
5,012               21,355             3,525              19,127              

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 7,216               (953)                 6,946              (2,488)              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 84                    (369)                 289                 (26)                   
สินคำ้คงเหลือ (459)                 209                  -                  -                   
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ (5,071)              3,439               (5,071)             3,439                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (30)                   -                   (30)                  -                   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 2,698               (2,683)              2,405              (3,082)              
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (598)                 (911)                 (693)                (721)                 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (3,807)              (9,405)              (3,211)             (8,342)              
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ (106)                 537                  (106)                537                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบ -                   (14)                   -                  (14)                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (1,915)              (300)                 (315)                (300)                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 3,024               10,905             3,739              8,130                
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย (1,220)              (1,843)              (1,220)             (1,828)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,804               9,062               2,519              6,302                

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม วนัท่ี 31 มีนำคม

         หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม วนัท่ี 31 มีนำคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 17 2                      55                    -                   
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว -                   20,001             -                  20,001              
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   5,000              -                   
เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 8,000               -                   -                  -                   
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   (1,210)             -                   
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (10,000)            (33,000)            (10,000)           (30,000)            
เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (6,371)              (2,869)              (6,203)             (2,854)              
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ -                   37                    -                  37                     
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,354)              (15,829) (12,358) (12,816)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย (4,000)              -                   -                  -                   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (2,518)              (2,605)              (1,879)             (2,640)              
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (6,518)              (2,605)              (1,879)             (2,640)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (13,068)            (9,372)              (11,718)           (9,154)              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 26,689             44,946             22,030            39,799              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 มีนำคม 13,621             35,574             10,312            30,645              

         หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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