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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 
14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
15 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
16 เจา้หน้ีการคา้ 
17 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 
20 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
23 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
24 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
25 คดีความหรือการฟ้องร้อง 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร
เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 159 หมู่ 5 ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และอยู่ระหว่างการเตรียมการท่ีจะยา้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยู่ท่ีท่ีตั้ง
โครงการ “ศูนยบ์ริการบ าบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงตั้งอยู่ เลขท่ี 234 หมู่ 4 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ  าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  18.48  
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซ้ือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที ่  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำร

จดัตั้ง 
 31 มนีำคม 

2562 
 31 ธันวำคม 

2561 

1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั 
 

รับก าจดัส่ิงปฏิกลูและ 
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
(หยดุด าเนินธุรกิจ) 

ไทย 
 

 100  100 
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  ประเทศที ่  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำร

จดัตั้ง 
 31 มนีำคม 

2562 
 31 ธันวำคม 

2561 

2. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม 
  แอนด ์เมทเทิล จ ากดั 

จ าหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม 

และโลหะทุกชนิด 

ไทย 
 
100  100 

3. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่
  แนล จ ากดั 

 

 

 

ซ้ือขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 

และโลหะ ผลิตและใหบ้ริการแปร
รูปวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน
น ้ามนั และเช้ือเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และน ้ามนั 

(หยดุด าเนินธุรกิจ) 

ไทย 

 

 

 

 100  100 

4. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

(ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนิน 
งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่มาถือปฎิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบาย วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาท่ี
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ
รายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 

โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้
จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ (“TFRS 15”) มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รำยได้ 
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้น
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการ 
ส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทั/บริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น และโปรด
สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาใช้ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี อาจเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษัท และ 
ถือปฏิบติักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีปรับปรุงใหม่ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  ทั้งน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ มีดงัน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

สญัญาเช่า  2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee 
accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการ
ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2.3 สกลุเงินที่ใช้การด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกั 
พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.4 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

2.4.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 10  11 12 และ 13 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ 
 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 

 

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้
ต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยหมายเห ตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบัน และภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี

 และการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของ

 เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ 
 และอตัราทุพพลภาพ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 20 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ และประมาณการ
 หน้ีสินจากคดีความและจากค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 
 

2.4.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้
ในการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิด
การโอนข้ึน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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2.5 การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ดงัท่ีปรากฎในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุน
สะสมเป็นจ านวน 779.78 ลา้นบาท และ 792.60 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และเป็นจ านวน 824.82 
ลา้นบาท และ 835.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน เป็นจ านวน 18.87 ลา้นบาท และ 5.82 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยสามแห่ง
มีส่วนขาดของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 82.47 ลา้นบาท และ 82.31 ลา้นบาท ตามล าดับ และไดห้ยุดด าเนินกิจการ
จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และ
ระยะท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558  2559 และ 2560 ตามล าดบั และยงัข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) หา้ม
ซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดแ้จง้ให้บริษทัปรับปรุงแนวทางการด าเนินการของบริษทัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และเม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดส่้งแนวทางการด าเนินการของบริษทัใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
และเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือถึงบริษทัแจง้ว่า เน่ืองจากปรากฏว่า
ส่วนผูถื้อหุ้นของบริษทัมีค่ามากกว่าศูนย ์จึงเห็นว่าบริษทัไดแ้กไ้ขให้เหตุเพิกถอนหมดไปไดแ้ลว้ ดงันั้น ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศช่ือหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงด าเนินการใหมี้คุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือ
ขาย (Resume stage) ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หากบริษทัไม่สามารถมีคุณสมบติัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
และขอให้บริษทัเร่งปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และลา้ง
ขาดทุนสะสมตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดง
ใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมายหา้มซ้ือขาย และเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยใช้
หลกัเกณฑด์ าเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์และการจัด
ประเภทสินทรัพย ์และหน้ีสินใหม่ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทั ไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ท่ีระบุใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของสินคา้หรือบริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น
มีการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ โดยนโยบายการบญัชีใหม่น้ีไดน้ ามาแทนนโยบายการ
รับรู้รายไดเ้ดิม อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 
2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
  เมทเทิล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั
ย่อย  (บ ริษัท  เบ กีมานน์  เมอ ร์ คิ ว รี  เทค 
(บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั) ร้อยละ 20 

7. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

8. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

9. บริษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟป้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

10. บริษทั เอส.วี.พี. แอคเคา้นต้ิ์ง กรุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

11. บริษทั เอแอล โซลูชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

12. คุณยทุธนา เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 
13. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 
14. คุณธนพงษ ์ พวงปทุมานนท ์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั

จนถึงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 
15. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผนสัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่
วา่จะท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 
ค่าจา้งหลอมอลูมิเนียม ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ ตามใบแจง้หน้ี 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามใบแจง้หน้ี 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 

 เงินเดือน โบนสั และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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รายการท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 กบับุคคลหรือผูบ้ริหารส าคญัหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
รายได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,286  863 
ดอกเบ้ียรับ -  -  180  181 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้   -  102  -  - 
        

ค่าใช้จ่าย        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
ค่าจา้งหลอมอลูมิเนียม      -  358  -  -  
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่า 195  135  195  135 
ค่าบริการ 257  -  257  - 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน 168  150  168  150 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,242  4,580  4,517  3,815 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 37  196  37  106 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 5,279  4,776  4,554  3,921 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 

ลกูหน้ีการค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์ 
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
925 

 
987 

รวม -  -  925  987 
 

        

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  37  3 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
37 

  
3 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
127 

  
94 

รวม -  -  201  100 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (201)  (100) 
สุทธิ -  -  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  3,592  3,592 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
47 

  
47 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
295 

  
295 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
755 

  
747 

รวม -  -  4,689  4,681 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (3,934)  (3,934) 
สุทธิ -  -  755  747 
 

รวม -  -  4,890  4,781 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,135)        (4,034) 
สุทธิ -  -  755  747 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม       
หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  101  210 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  33,628  33,628 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
2,314 

 
2,314 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
37,652 

 
37,652 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
15,500 

 
18,500 

รวม -  -  89,094  92,094 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (73,594)  (73,594) 
สุทธิ -  -  15,500  18,500 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  92,094  93,206 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  1,210 
ลดลงระหวา่งงวด -  -  (3,000)  (5,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  89,094  89,416 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 

สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
Begemann Holding B.V. 85,408  85,408  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (85,408)  (85,408)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 

        

เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั        

ผูบ้ริหารส าคญั 188  267  188  267 
        

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย– กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัย่อย        
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

 
 
 
- 

 
405 

 
405 

 

การค ้าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการค ้ าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือค ้ าประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัท่ี 11 
กันยายน 2549) จ านวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพ่ือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจ านวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37 
ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2562 ในอตัราเท่ากบัปี 2561 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2561 ดงัน้ี 
 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง หรือประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย เพ่ือเป็นท่ีตั้ ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าจ านวน 105,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561บริษทัไดต่้อสัญญาเช่าอีก 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราค่าเช่าเป็น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 135,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน จ านวน 3 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 97 ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส่วน
ขยายห้องประชุมส านักงานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร ก าหนดระยะเวลาเช่า 2ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 60,000 บาท 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 คน เป็นพนกังานขายและพนกังานฝ่ายสารสนเทศและ
ฝ่ายขายต่างประเทศในอตัราค่าจา้งรวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 25,000 บาท ต่อคนต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน1 ท่าน (ต าแหน่งพนักงานขาย) ได้ลาออกและเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทปรับ
ต าแหน่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวมค่าใช้จ่ายอ่ืน เดือนละ 40,000 บาท และ 
ค่านายหนา้ตามผลงาน 
 

5 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 203  203  203  203 
สลากออมสินพิเศษท่ีครบก าหนด 
 รับช าระภายในหน่ึงปี 30,000 

 

- 

 

30,000 

 

- 
รวม 30,203  203  30,203  203 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  925  987 
กิจการอ่ืน        
- ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย
 จ ากดั (มหาชน) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

- ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจ 
 เมน้ท ์ จ ากดั 59,384 

 

59,384 

 

59,384 

 

59,384 
- ลูกหน้ีรายอ่ืนๆ 41,208  43,474  34,769  36,451 
รวมลูกหน้ีกิจการอ่ืน 158,817  161,083  152,378  154,060 
รวม 158,817  161,083  153,303  155,047 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (120,932)  (120,964)  (120,932)  (120,964) 
สุทธิ 37,885  40,119  32,371  34,083 

 
 

 
 

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 
 31 มีนาคม 

 

 

 

 

 

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 201  1,157  201  1,157 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (233)  (1,445)  (233)  (1,445) 
 (32)  (288)  (32)  (288) 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 26,285  28,949  21,968  22,388 
คา้งช าระเกินก าหนด:-        
 1 – 3 เดือน 11,578  10,953  10,382  11,478 
 3 – 6 เดือน 42  407  42  407 
 6 – 12 เดือน 681  974  680  974 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,622  2,191  2,622  2,191 
รวม 14,923  14,525  13,726  15,050 
ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
 (มหาชน) (คา้งช าระเกินก าหนด) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 59,384 

 
59,384 

 
59,384 

 
59,384 

รวมทั้งส้ิน 158,817  161,083  153,303  155,047 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (120,932)  (120,964)  (120,932)  (120,964) 
สุทธิ 37,885  40,119  32,371  34,083 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ีการคา้-รายอ่ืนๆ ท่ีคา้งช าระเกินก าหนด จ านวน 14.92 
ลา้นบาท และ 14.53 ลา้นบาท ตามล าดับ ในงบการเงินรวมและจ านวน 13.73 ล้านบาท และ 15.05 ลา้นบาท ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัไดต้ั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้จ านวน 3.32 ลา้นบาท และ 3.36 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดจ านวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาผ่อนช าระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีดงักล่าวคา้งช าระ
เกินก าหนด ท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ รวมทั้งมีอดีตผูถื้อหุน้ของ
ลูกหน้ีเป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั้น บริษทัได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็ม
จ านวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
 

7 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,890  4,781 
กิจการอ่ืน ๆ 8,497  8,476  6,429  6,443 
รวม 8,497  8,476  11,319  11,224 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,135)  (4,033) 
สุทธิ 8,497  8,476  7,184  7,191 
        

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน –กิจกำรอ่ืน ๆ        
ลูกหน้ีอ่ืน 49  73  26  46 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,323  1,163  1,058  1,040 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,640  1,737  -  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 4,511  4,396  4,396  4,275 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 412  412  387  387 
เงินมดัจ า 100  100  100  100 
อ่ืน ๆ 462  595  462  595 
รวม 8,497  8,476  6,429  6,443 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินมดัจ า จ านวน 100,000บาท ให้กบับุคคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินแปลงท่ีบริษทัจะซ้ือ จ านวนเน้ือท่ีประมาณ 48 ไร่ หากภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ไม่แลว้เสร็จ
บริษทัจะไดรั้บคืนเงินมดัจ าดงักล่าว 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้ำคงเหลือ 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 2,664  569 
วตัถุดิบ 1,383  3,789 
รวม 4,047  4,358 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (295)  (50) 
สุทธิ 3,752  4,308 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  561 
 (พันบำท) 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม    
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำส ำหรับงวด 245  129 
 

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2562  2561 
  (พันบำท) 
วิธีราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     445,085  445,085 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม     445,085  445,085 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (445,085)  (445,085) 
สุทธิ     -  - 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 มีมติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เวสท ์
เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั เน่ืองจากไม่ไดด้ าเนินธุรกิจใด และบริษทัโปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยีอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เน่ืองจากมีภาระหน้ีสินจ านวนมากและไม่สามารถฟ้ืนฟูกิจการได ้ประกอบกบัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจใด โดยให้
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฏหมายก าหนด จนถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวด มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) (พันบำท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั 100  100  10  10  7,000  7,000  7,000  7,000  -  -  -  - 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
   เมทเทิล จ ากดั  

 
100 

  
100 

  
150 

  
150 

  
170,000 

  
170,000 

  
170,000 

  
170,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี
  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
100 

 
 

100 
 

 
200 

 
 

200 
 

 
200,000 

 
 

200,000 
 

 
200,000 

 
 

200,000 
 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ  ากดั (*) 

 
80 

  
80 

  
3 

  
3 

  
68,085 

  
68,085 

  
68,085 

  
68,085 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม     363  363  445,085  445,085  445,085  445,085  -  -  -  - 
 

* ยงัไม่เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการด าเนินงานไม่เป็นสาระส าคญั 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
สลากออมสินพิเศษ 55,000  55,000  50,000  50,000 
หกั สลากออมสินพิเศษท่ีครบก าหนดรับช าระ 
 ภายในหน่ึงปี 

 
(30,000) 

  
- 

  
(30,000) 

  
- 

รวม 25,000  55,000  20,000  50,000 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
สลากออมสินพิเศษ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 55,000  53,000  50,000  40,000 
ซ้ือระหวา่งงวด -  10,000  -  10,000 
ขายระหวา่งงวด -  (8,000)  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 55,000  55,000  50,000  50,000 
 

11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15,976  15,976  15,976  15,976 
จดัประเภทรายการจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 - ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 
16,583 

  
- 

  
16,583 

  
- 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 32,559  15,976  32,559  15,976 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 320,932  339,940  270,523  285,101 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 6,380  6,371  6,360  6,203 
การจ าหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ (1)  (4)  (1)  (4) 
จดัประเภทรายการเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 - ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 
(16,583) 

  
- 

  
(16,583) 

  
- 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,980)  (6,791)  (6,048)  (5,477) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 303,748  339,516  254,251  285,823 
 

13 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สิน 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
โครงการกลัน่น ้ามนัจากพลาสติก 80,000  80,000  80,000  80,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (80,000)  (80,000)  (80,000)  (80,000) 
สุทธิ -  -  - - - 
 

14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 437  487  426  475 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (13)  (12)  (12)  (12) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 424  475  414  463 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  9  10  8  9 
ยอดขาดทุนยกไป -  2  -  1 
รวม 9  12  8  10 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึงปี 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้นและก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชนพ์นกังานซ่ึงบริษทัและบริษทั
ยอ่ยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่
วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว  
 

16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
กิจการอ่ืน ๆ        
- เจา้หน้ีบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน 
  เมน้ท ์แคร์ จ ากดั 

 
56,473 

  
56,473 

  
56,473 

  
56,473 

- เจา้หน้ีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
  แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
8,159 

  
8,159 

  
 8,159 

  
8,159 

- เจา้หน้ีรายอ่ืนๆ 27,959  28,859  25,623  25,587 
รวม 92,591  93,491  90,255  90,219 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188  267  188  267  
กิจการอ่ืน ๆ 11,577  11,064  11,555  10,797  
รวม 11,765  11,331  11,743  11,064  

เจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน – กิจกำรอ่ืน ๆ        
เจา้หน้ีอ่ืน 6,825  3,212  6,692  2,999 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 933  4,164  933  4,164 
เงินรับล่วงหนา้ 250  19  250  19 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 401  467  398  416 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,229  1,072  1,155  1,072 
อ่ืน ๆ 1,939  2,130  2,127  2,127 
รวม 11,577  11,064  11,555  10,797 
 

18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบำท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 7,094  6,890  4,826  4,654 
รวม 7,094  6,890  4,826  4,654 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ        
 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,890  5,425  4,654  4,088 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 178  180  152   161 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 26  22  20   17 
 204  202  172  178 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำร 
 ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 

 
7,094 

  
5,627 

  
4,826 

  
4,266 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.71 - 3.08 2.71 - 3.08 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.50 5.50 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 34.38 * 2.39 – 34.38 * 
อตัรามรณะ 105 ของ TMO 2017 ** 105 ของ TMO 2017 ** 
อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
  

* ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
 

โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

38 

19 ประมำณกำรหนีสิ้นกำรปิดหลุมฝังกลบ 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบำท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ  22,020       22,020 
รวม  22,020  22,020 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561 
  (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,020  19,219 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม  22,020  19,219 
 

20 ประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดคีวำมและค่ำปรับฯ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบำท) 
หน้ีสินที่ไม่หมุนเวียน        
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,512  1,234  1,322  1,044 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ
 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000  9,000  9,000  9,000 
รวม 10,512  10,234  10,322  10,044 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (พันบำท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,234  2,821  9,000  9,000  10,234  11,821 
จ่ายช าระประมาณ
 การหน้ีสิน 

 
 

- 
  

(1,915) 
  

- 
  

- 
  

- 
  

(1,915) 
โอนกลบั  -  (409)  -  -  -  (409) 
เพ่ิมข้ึน  278  -  -  -  278  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  1,512  497  9,000  9,000  10,512  9,497 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (พันบำท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,044  757  9,000  9,000  10,044  9,757 
จ่ายช าระประมาณ
 การหน้ีสิน 

 
 
- 

  
(315) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(315) 

โอนกลบั  -  (135)  -  -  -  (135) 
เพ่ิมข้ึน  278  -  -  -  278  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  1,322  307  9,000  9,000  10,322  9,307 

 

 ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 9 ลา้นบาท :- 

 

- เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
ไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 
จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 620,500,000 บาท 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนังสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 

 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 288 ลา้นบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจ านวน 
9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 

 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 รำคำตำม  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 มลูค่ำหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บำท)  (พันหุ้น/พันบำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัตน้งวด          
- หุน้สามญั 0.70  2,100,000  1,470,000  2,100,000  1,470,000 
ณ วนัส้ินงวด          
- หุ้นสำมญั 0.70  2,100,000  1,470,000  2,100,000  1,470,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว  
ณ วนัตน้งวด          
- หุน้สามญั 0.70  2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 
ณ วนัส้ินงวด          
- หุ้นสำมญั 0.70  2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณโดยการ
หารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นของส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท/พันหุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
12,815 

  
450 

  
10,910 

  
(927) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 0.0063  0.0002  0.0054  (0.0005) 
 

23 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 

 

ส่วนงำน 
บริกำรฝังกลบ 

 

ส่วนงำนผลติและ 
ขำยผลติภณัฑ์โลหะ 

 
ส่วนงำนอ่ืนๆ  

รวมส่วนงำน 
ทีร่ำยงำน 

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561  2562  2561 

 
(ล้ำนบำท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
 วนัที ่31 มนีำคม 

 รายไดจ้ากลูกคา้ 
           

    

- ภายนอก 58 
 

41 
 

14 
 

13 
 

4 
 

-  76   54 

- ระหวา่งส่วนงาน 1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  1  1 

รายได ้ 59 
 

42 
 

14 
 

13 
 

4 
 

-  77  55 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1) 

 
(1) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  (1)  (1) 

รำยได้รวม 58 
 

41 
 

14 
 

13 
 

4 
 

-  76  54 

            
    

ก ำไร(ขำดทุน)ตำมส่วนงำน 
 ก่อนหักภำษี (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 11 

 
(2) 

 
2 

 
2 

 
- 

 
-  13  - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงำน 
บริกำรฝังกลบ 

 

ส่วนงำนผลติและ 
ขำยผลติภณัฑ์โลหะ 

 
ส่วนงำนอ่ืนๆ  

รวมส่วนงำน 
ทีร่ำยงำน 

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561  2562  2561 

 
(ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ตำมส่วนงำนทีร่ำยงำน  
          

    
 ณ วนัที ่31 มนีำคม/ 
31 ธันวำคม (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 452 

 
439 

 
72 

 
75 

 
- 

 
-  524  514 

                

หนีสิ้นตำมส่วนงำนทีร่ำยงำน  
           

    
 ณ วนัที ่31 มนีำคม/ 
 31 ธันวำคม (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 161 

 
154 

 
6 

 
17 

 
4 

 
4  171  175 

 

การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีำคม 
 

  
2562 

 
2561 

  
(ล้ำนบำท) 

ก ำไรหรือขำดทุน 
    รวมก าไรจากส่วนงานท่ีรายงาน 
 

13 
 

1 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน 

 
- 

 
- 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 
 

13 
 

1 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะ 

 
31 มีนาคม  

 
31 ธนัวาคม  

 
31 มีนาคม  

 
31 ธนัวาคม  

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

 
ล้ำนบำท 

สินทรัพย์ 
       รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 220 

 
193 

 
215 

 
189 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 304 
 

321 
 

254 
 

271 
สินทรัพย์รวม 524 

 
514 

 
469 

 
460 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  31 มนีำคม 2562  
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 

  (ล้ำนบำท)  
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน      
งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ  4  4  
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว      
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

    15 
 1 

 14 
1 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ 
ค ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ 

  
9 

  
9 

 

รวม  29  28  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่
น ้ ามนัจากพลาสติก จ านวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายช าระแลว้ จ านวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 
ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงัน้ี 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 2483/2553 
 คดีแดงท่ี 174/2554 
 คดีด าท่ี 1787-1794/2555 
 คดีแดงท่ี 872-879/2555 

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
ค าสั่ งให้บ ริษัทและบ ริษัทย่อยจ่ายช าระ
ค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ  7.5 ถึ ง 15 ต่อปี จน ถึง ณ  วัน ท่ี  31 
มีนาคม 2562 มียอดเงินตน้คงเหลือเป็นจ านวน
รวม 0.64 ล้านบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณ
การห น้ี สิ น จ าน วน  0.50 ล้าน บ าท  แล ะ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จ านวน 0.14 ลา้นบาท) ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าท่ีบังคบัคดี
ได้น าหมายมาบังคับคดีเพ่ือด าเนินการยึด
ทรัพย์ แต่บริษัทย่อยขอเจรจากับโจทก์ก่อน 
เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงงดการยึดทรัพยสิ์นไว ้

 คดีด าท่ี 636/2562 อดีตพนกังาน บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

(จ าเลยท่ี 1) และ
กรรมการบริษทั
ยอ่ย 3 ท่าน 
(จ าเลยท่ี 2-4) 

และเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อย
และกรรมการบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ในข้อห าห รือฐ านความผิ ด โกง เจ้าห น้ี 
เน่ืองจากบริษทัย่อยและกรรมการบริษทัย่อย 
ไดย้า้ยท่ีตั้งส านกังานพร้อมขนยา้ยทรัพยสิ์นท่ี
โจทก์อาจยึดมาขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมา
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาหลบหนีไปดว้ย จึงมี
ความผิดฐานโกงเจา้หน้ี ซ่ึงศาลนดัไต่สวนมูล
ฟ้องวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

45 

 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 315/2555 
 คดีแดงท่ี 1353/2555 

 คดีด าท่ี 530/2554 และ 
 339/2555 
 คดีแดงท่ี 1676/2554 และ 
 17222/2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัย่อยตกลงท าสัญญาประนีประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายช าระเป็นจ านวน 0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจ านวน 0.10 
ล้านบาท ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีค าสั่งให้
บริษทัย่อยช าระเงินแก่โจทก ์เป็นจ านวน 1.10 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มียอดเงินต้นคงเหลือ
เป็นจ านวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้ันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

 คดีด าท่ี 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์เตียม ยื่น ฟ้องทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เก่ียวกับการผิดสัญญาและผิด
นดัช าระหน้ีค่าจา้งตามสัญญา ตั้งแต่งวดท่ี 44 
(งวด วัน ท่ี  15 เม ษ ายน  2553 ถึ งวัน ท่ี  14 
พฤษภาคม  2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 
กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) รวม
77 งวด ดว้ยเหตุผลท่ีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง 
ทั้ งส้ิน 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 
เพ่ิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้
ศาลโปรดมีค าพากษาหรือค าสัง่ ดงัน้ี 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

    ใหท้อท.ช าระค่าจา้งตามสัญญาส าหรับงวด
ท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน2553 ถึงวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 
กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2559) 
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระในแต่
ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย
ถูกตอ้งครบถว้น 

 ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของจ านวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก
วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะช าระ
จนเสร็จส้ิน 

 ให้ทอท.คืนหนังสือค ้ าประกันให้แก่กลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็นเงิน 
50,373,871 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินดังกล่าว
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.
จะช าระจนเสร็จส้ิน 

 ขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ร วม เป็ น ทุ นท รัพ ย์ ท่ี ยื่ น ฟ้ อ ง  จ าน วน
288,501,256.49 บาท 

2) เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ นต้น  ได้มีค าสั่ งไม่ รับค าฟ้องในส่วน ท่ี
เก่ียวกับค่าจ้างงวดท่ี 44 (ครบก าหนดช าระ 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59(ครบ
ก าหนดช าระเม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม จ านวน 

 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

47 

 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คดัค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

   51,605,839.93 บาท) เน่ืองจากเป็นการยื่น
ฟ้องเม่ือพน้ก าหนดห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ท่ี
ฟ้อง จ านวน 236,895,416.56 บาท 
3) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่
รับค าฟ้ องใน ส่วน ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ค่ าจ้าง 
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 
4) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน้ท่ีไม่รับค าฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง
งวดท่ี  44ถึงงวดท่ี  59 ไว้พิ จารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้้องคดีทั้งสาม ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีค้างช าระงวดท่ี 44-59 
เป็นจ านวน 10.82 ลา้นบาท ท่ีหมดอายุความ
ในการเรียกเกบ็หน้ี 
5) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีค าสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ท าค าให้การแก้ฟ้องแยง้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง
กลางแลว้ 
6) เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมีหม ายแจ้งและศาล มี ค าสั่ ง เรี ยก
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 
ผูร้้องสอดในคดีน้ี 
จนถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 คดีอยูร่ะหว่าง
พิจารณาท่ียงัไม่ทราบผล 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

48 

 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี พ 3781/2560 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(คุณสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์  

บริษทั  เม่ือวัน ท่ี  2 กันยายน  2560 บ ริษัทได้รับ
หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ
หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูล
ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด
ตวัการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหน้ี จาก
การท่ีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน
บริษทัเพ่ือช าระหน้ีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด  (มห าชน ) เม่ื อ วัน ท่ี  20 แ ล ะ 21 
ธั น ว า ค ม  2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จ า น ว น 
11,784,640 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบงัคบัให้บริษทัรับผิดช าระเงินจ านวน 
15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อ ปี  ของต้น เงินจ านวน 11,784,640 
บาท จนกว่าช าระเสร็จส้ินครบถว้น และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร รม เนี ยม แล ะ 
ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้
ยื่นค าให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท
ขอใหก้ารปฎิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของ
โจทก์ทั้ งส้ินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์น า
ความระคนปนเท็จมาแกลง้ฟ้องบริษัทให้
ได้รับความเสียหายเพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทั
ขอให้ศาลไดพิ้จารณาพิพากษายกฟ้องและ
ให้ โจท ย์ช าระ ค่ าฤช าธรรม เนี ยมและ 
ค่าทนายความ 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

    ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 
บริหารของบริษทั: 
อนัเน่ืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร
เดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ ยื่นฟ้อง
บริษทัใหช้ าระหน้ีเงินกูโ้ดย อา้งวา่ไดอ้อกเงิน
ทดรองจ่ายแทนบริษัทเพ่ือช าระหน้ีให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) นั้นซ่ึงฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เช่ือว่า
บริษัทได้น าเงินทั้ งหมดจากการขายพ้ืนท่ี
ส านักงานของบ ริษัทไปช าระห น้ี ให้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวัน ท่ี 
24 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลักฐานท่ี
โจทก์น ามาแสดงแนบท้ายค าฟ้องนั้นยงัไม่
สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต
กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันั้นฝ่ายบริหาร
ขอปฎิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของโจทก์
ทั้ ง ส้ิ น  ไม่ เป็นความจริง และ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี  2 ตุลาคม 
2560 ไดมี้มติว่าปฎิเสธการรับรู้ภาระหน้ีสิน
ตามค าฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ท่ี
ปรึกษากฎหมายด าเนินการยื่นคดัคา้นปฎิเสธ
ภาระหน้ีตามค าฟ้องของโจทกด์งักล่าว 

 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั : 

แจง้ว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล โดยบริษทัยื่นค าใหก้ารไวแ้ลว้ ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดช้ีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน
วัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์ 2561 และสืบพยาน
บริษทัในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

    เม่ือวัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์  2561 โจทก์ยื่น 
ค าร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตใหถ้อน
ฟ้องและจ าหน่ายคดีแลว้ 

 คดีด าท่ี อ3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(จ าเลยท่ี 1 

นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย ์
จ าเลยท่ี 2 

นายเกรียงไกร 
เลิศศิริสมัพนัธ์ 
และจ าเลยท่ี 3 
นายชาญชยั 
กาญจพนัธ์) 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องคดีอาญาจ าเลยทั้ ง 3 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน)โดยจ าเลยท่ี 2 และ 3 อาศัย
ความเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนบริษัท  ร่วมกับจ าเลยท่ี  1 จัดท าตั๋ว
สัญญาใช้เงินอนัเป็นเท็จ ท าให้บริษทัต้อง
รับผิดใช้เงินจ านวน 11.78 ล้านบาท แก่
จ าเลยท่ี  1 โดยอ้างว่าบริษัทได้กู ้เงินจาก
จ าเลยท่ี 1 ทั้งน้ี บริษทัขอให้ศาลออกหมาย
ไต่สวนมูลฟ้องจ าเลยมาพิจารณาพิพากษา
ลงโทษตามกฏหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวน
มูลฟ้องแล้วเห็นว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น
เอกสารท่ีแท้จริง กระท าโดยผูมี้อ  านาจใน
ขณะนั้น ไม่เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่าน 
ค าพิพากษายกฟ้อง 

 เม่ื อวัน ท่ี  3 ตุ ล าคม  2561 บ ริษัท ได้ยื่ น
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2562 คดีอยูร่ะหวา่งพิจารณาท่ียงั
ไม่ทราบผล 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี พ 4723/2560 บริษทั 
(“Pro”) 

บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
(“CW”) 

 เม่ือวันท่ี  6 ตุลาคม 2560 บริษัท  Pro เป็น
โจทกย์ื่นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา
จ้าง เรียกค่าเสียหาย ทุนท รัพย์จ านวน 
54,581,922 บาท ซ่ึงบริษัท  Pro ขอให้ศาล
ออกหมายเรียกตัวบริษทั CW มาพิจารณา
พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบริษทั CW จะช าระหน้ีให้บริษทั 
Pro เสร็จส้ิน และให้บริษัท CW ช าระค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน
บริษัท Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ใน
วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้
แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหน้ีตาม
ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระท่ี
ต้องช าระห น้ีให้บ ริษัท  CW อีกจ านวน 
44,773,637.88 บาท ตามค าให้การต่อศาล
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี
ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 
แลว้พบว่า บริษทั CW มีสภาพเป็นลูกหน้ี
ของบริษัท  Pro มาตั้ งแต่ ปี  2558 รวมทั้ ง
บริษัท Pro ได้ด าเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ
อดีตผู ้บริหารของบริษัท Pro 3 ท่านแล้ว 
ดงันั้น จึงเช่ือว่าบริษทั CW เป็นลูกหน้ีของ
บริษทั Pro จริง 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
    ค ดี เส ร็จ ส้ินการพิ จารณ า เม่ือวัน ท่ี  15 

สิ งหาคม 2561 ศาลพิพากษาตัด สินให้
บริษทัชนะคดี และให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมฤชาค่า
ทนายแก่โจทก ์

 เม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยื่น 
ค าร้องขอหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี ซ่ึง
จนถึงวนัท่ี  13 พฤษภาคม 2562 บริษัทอยู่
ระหวา่งมอบอ านาจใหท้นายความยึดทรัพย ์

 คดีด าท่ี อ 7639/2560 

 คดีด าท่ี อ 7640/2560 

 คดีด าท่ี อ 7641/2560 

 คดีด าท่ี อ 7642/2560 

บริษทั บริษทั 
เอเซียเวสต ์แมน
เน็จเมน้ท ์จ ากดั 
บริษทัเอเซีย 
รีไซเคิล

เทคโนโลยี 
จ ากดั 
บริษทั 

เจนเนอรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
บริษทัท๊อป เท็น 
เอน็ไวรอนเมนท ์

จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องคดีอาญาจ าเลย 4ราย ในขอ้หาปลอม
เอกสารและใช้เอกสารปลอม โดยจ าเลย
จดัท าเอกสารอนัเป็นเท็จแอบอา้งช่ือบริษทั
เป็นผูเ้ก็บรวบรวม บ าบดั และก าจดัของ
เสียอนัตรายในใบก ากบัขนส่งของเสีย
อนัตราย (Manifest) โดยมิไดส่้งมาก าจดัท่ี
บริษทัท าให ้บ ริษทัไดร้ ับความเสียหาย 
ทั้งน้ี บริษทัขอให้ศาลออกหมายไต่สวนมูล
ฟ้องจ าเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตาม
กฏหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 18 และ 28 กันยายน 2561 บริษทั
ยื่นค าร้องขอถอนฟ้องจ า เลยทั้ ง  4 ราย 
เน่ืองจากพยานเอกสารยงัไม่เพียงพอในการ
ไต่สวนมูลฟ้อง จึงขอถอนคดีออกเพ่ือ
รวบรวมเอกสารให้เพียงพอและจะท าการ
ยื่นฟ้องใหม่ ซ่ึงศาลอนุญาตให้จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบก่อน 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 6841/2561 
 คดีแดงท่ี 3275/2561 

 คดีด าท่ี 6842/2561 
 คดีแดงท่ี 3274/2561 

อดีตพนกังาน บริษทั  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 บริษัทถูกอดีต
พนักงาน  2 ราย (โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาล
แรงงานกลาง เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม
สญัญาจา้งแรงงาน 

 เม่ือวัน ท่ี  21 กันยายน  2561 บริษัทและ
โ จ ท ก์ ทั้ ง  2 ร า ย  ต ก ล ง ท า สั ญ ญ า
ประนีประนอมต่อหน้าศาลให้บริษัทจ่าย
ช าระเงินภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 เป็น
จ านวนรวม 725,000 บาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป 
(บริษทัได้บันทึกประมาณการหน้ีสินเป็น
จ านวน 0.73 ลา้นบาท) 

 เม่ือวันท่ี  26 กันยายน 2561 บริษัทได้ยื่น 
ค าร้องขอเพิกถอนสัญญาประนีประนอม
ยอมความฉบับลงวนัท่ี 21 กันยายน 2561 
แต่ศาลมีค าสัง่ยกค าร้องของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 โจทก์ท่ี2 ได้ร้อง
ขอใหศ้าลบงัคบัคดี และเม่ือวนัท่ี12 ตุลาคม 
2561 ศาลได้ออกหมายแจง้การอายดัสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 558,363 บาท และ
เม่ื อวัน ท่ี  12 พฤศ จิกายน  2561 และ  25 
ธันวาคม 2561 ธนาคารได้น าส่งเงินให้กับ
เจา้พนักงานบงัคบัคดี เป็นจ านวน 558,363 
บาทและ 179,063 บาท ตามล าดบั 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 บริษทัยื่นอุทธรณ์
คัดค้านค าพิพากษาของศาลท่ีมีค าสั่งยก 
ค าร้องของบริษทั 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
    เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลไต่สวนแลว้

และนัดฟังค าสั่งในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2561 อน่ึง เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 บริษทั
ไดย้ื่นค าร้องต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีให้งด
การจ่ายเงินท่ีโจทก์ท่ี  2 ขอให้อาย ัดตาม
สัญญายอมไวก่้อนจนกว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ 

 จน ถึงวัน ท่ี  13 พฤษภาคม  2562 ค ดี อยู่
ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ยังไม่
ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ. 908/2561 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์ 

บริษทั 
(จ าเลยท่ี 1) และ

ประธาน
กรรมการบริหาร 
(จ าเลยท่ี 2) 

 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูก
อดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม(นายสิน
เสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์(โจทก์) ฟ้องร้องต่อ
ศาลแพ่ งฐานความผิด  ตัวการตัวแทน - 
ขบัไล่-ติดตามเอาทรัพยคื์น-เรียกค่าเสียหาย 
จ านวนทุนทรัพย ์2,328,250 บาท เป็นตน้ 

 จน ถึงวัน ท่ี  13 พฤษภาคม  2562 ค ดี อยู่
ระหวา่งพิจารณาท่ียงัไม่ทราบผล 

 คดีด าท่ี 469/2562 บริษทั 
ทรีทรานส์ 
(1995) จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 บริษทั ทรีทรานส์ 
(1995) จ ากดั เป็นโจทกฟ้์องร้องต่อศาลแพ่ง
ฐานความผิด ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 
ตามสัญญาว่าจา้งรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
มีจ านวนทุนทรัพย ์291,161 บาท 

 จน ถึงวัน ท่ี  13 พฤษภาคม  2562 ค ดี อยู่
ระหวา่งพิจารณาท่ียงัไม่ทราบผล 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเลขคดี โจทก/์ผูร้้อง จ าเลย/ผูค้ดัคา้น รายละเอียดของคดี 

 กรมสรรพากร บริษทักบั
กรรมการ 3 ราย 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ส านกังานต าราจ
แห่งชาติออกหมายเรียกผูต้ ้องหา (บริษัท
และกรรมการ 3 ราย) ด้วยเหตุท่ีไม่ปฎิบัติ
ตามค าสั่ งอาย ัด  ตามประมวลรัษฎากร
เก่ียวกบักรณีท่ีกรมสรรพากรแจง้ให้บริษทั
อายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร (บริษทั 
ซีอีโอ บอด้ีการ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด) 
จ านวน  305,512.60 บาท  และน า ส่ งให้
กรมสรรพากร 

 จนถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง
พิจารณาท่ียงัไม่ทราบผล 

 

กำรกล่ำวโทษอดตีกรรมกำรและผู้บริหำรเดมิของบริษทั 
 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด 
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระท าการหรือยินยอมให้ลงขอ้ความเท็จ จดัท าบญัชี
ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 
2552 เก่ียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือ
เคร่ืองจกัรใชใ้นโครงการกลัน่น ้ ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558  วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2558 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหาร
ชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯ ไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษ
แลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ไดใ้ห้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจง้ให้กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จดัส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษทักับบุคคลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัท า ผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบญัชี ผูอ้นุมติั
รายการจ่ายเงินและผูรั้บเงินในใบส าคัญจ่ายและใบส าคัญรับของบริษทั งวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 ถึง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 และเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ไดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานใหก้บักรม
สอบสวนคดีพิเศษแลว้ 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ  
ผูมี้อ  านาจของบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั (“เจทีเอส หรือบริษทัยอ่ย”) ใหม้าใหถ้อ้ยค า
พร้อมน าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย ์กบัพวกไดจ้ดัให้
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“PRO”) ท าสัญญาซ้ือหุน้ของบริษทั เจทีเอส 
จากผูถื้อหุน้ 9 คน เม่ือเดือนธนัวาคม 2550 ซ่ึงไม่เป็นความจริง เพ่ือน าหลกัฐานการซ้ือหุน้ไปลงบญัชีของ 
PRO อนัเป็นเทจ็ 

 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม2561 และวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จง้ว่าการสอบสวนได้
ส้ินสุดแลว้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดมี้ความเห็นสัง่ฟ้องผูต้อ้งหาทั้ง 4 ราย 

 

 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ท่ีปรึกษากฏหมายของบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบวา่: 
 

- เม่ือวนัท่ี 9 กรกฏาคม 2561 พนกังานอยัการคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษวา่ไม่ฟ้องคดี 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจง้ไปยงัอยัการคดีพิเศษว่าไม่แยง้ค าสั่งของ
พนกังานอยัการคดีพิเศษท่ีสัง่ไม่ฟ้อง 

- เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 พนกังานอยัการคดีพิเศษมีค าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี 

- เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 กลต. ไดท้ าหนงัสือสอบถามไปยงัพนกังานอยัการคดีพิเศษว่าเหตุใดจึง
ไม่สัง่ฟ้องคดี 

- หากคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการกระท าของอดีตผูบ้ริหารกบัพวกก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั
แลว้ บริษทักมี็สิทธิน าคดีดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลไดเ้องภายในอายคุวาม 

 

 ต่อมาส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์หนงัสือลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
แจง้บริษทัว่าพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสัง่ฟ้อง แต่พนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 มีค าสั่ง
ไม่ฟ้องผูต้อ้งหาทั้งส่ีราย และต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นไม่แยง้ค าสั่ง
ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการคดีพิเศษ คดีน้ีจึงเป็นคดีท่ีมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 147 ซ่ึงหา้มมิใหมี้การสอบสวนเก่ียวกบับุคคลนั้นในเร่ืองเดียวกนันั้นอีก เวน้แต่
จะไดพ้ยานหลกัฐานใหม่อนัส าคญัแก่คดีซ่ึงน่าจะท าให้ศาลลงโทษผูต้อ้งหานั้นได ้ดว้ยบทบญัญติัตาม
กฎหมายดงักล่าว ส านกังาน ก.ล.ต. จึงไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนในเร่ืองเดียวกนัน้ีกบั
ผูต้อ้งหาทั้งส่ีรายในคดีดงักล่าวไดอี้ก เวน้แต่จะปรากฏพยานหลกัฐานใหม่อนัส าคญัในคดีท่ีมีน ้ าหนกัมาก
พอท่ีจะท าให้ศาลลงโทษผูต้อ้งหาทั้งส่ีรายนั้นได ้อย่างไรก็ตาม บทบญัญติัตามมาตรา 147 ดงักล่าวเป็น
เร่ืองห้ามการสอบสวนบุคคลนั้นในเร่ืองเดียวกนันั้นอีกในคดีท่ีมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี แต่ไม่ท าให้
คดีอาญาระงบั ผูเ้สียหายยงัคงมีสิทธิน าคดีนั้นมาฟ้องดว้ยตนเองตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 34 ภายในอายุความ ดงันั้น หากบริษทัท่านเห็นวา่บริษทัท่านไดรั้บความเสียหายจากการกระท า
ของกลุ่มผูต้อ้งหาทั้งส่ีรายดงักล่าว บริษทัท่านมีสิทธิน าคดีดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลไดเ้องตามขอ้กฏหมาย
ขา้งตน้ภายในอายคุวาม 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติ
เป็นเอกฉนัท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมดว้ยระยะเวลาท่ีเหลืออยู่มีจ ากดั (ซ่ึงไดห้มดอายุความ
แลว้) และเอกสารหลกัฐานไม่เพียงพอ และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการปรับปรุงรายการบญัชีท่ีอาจมีผลต่อ
เร่ืองดงักล่าวใหเ้รียบร้อยในงวดปีบญัชี 2562 

 

26 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

การก าหนดมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 
 

27 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ี
ถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุน
บริการในอดีตเพ่ิมข้ึนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 1 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั 


