บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุ สารบัญ
1
ข้อมูลทัวไป
2
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
3
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)
4
การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
5
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
6
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
7
ลูกหนีการค้า
8
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
9
สิ นค้าคงเหลือ
10
สิ นทรัพย์ทางการเงินอืน
11
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
12
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
14
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
15
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
16
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
17
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
18
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19
เจ้าหนีการค้า
20
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
21
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
22
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
23
ประมาณการหนีสิ นจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
24
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความและค่าปรับฯ
25
ทุนเรื อนหุน้
26
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพืนฐาน
27
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
28
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
29
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
30
เครื องมือทางการเงิน
31
ข้อมูลอืนเกียวกับหลุมฝังกลบ
32
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินระหว่างกาลนี
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 15 พฤษภาคม 2563
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศ
ไทย และมีทีอยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั เ่ ลขที / - ซอยพหลโยธิ น ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
มีศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ตังอยูเ่ ลขที
จังหวัดสระแก้ว 27160

หมู่ ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ทีถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ 10 ของทุนทีชําระแล้วในระหว่างงวด ได้แก่
นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
20.92

บริ ษ ัท ดําเนิ น ธุ ร กิ จ หลักเกี ยวกับ การให้ บ ริ ก ารกําจัด กากอุต สาหกรรมหรื อ วัส ดุ ที ไม่ ใช้แ ล้วที อัน ตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทังบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ งปฏิกูล และนําเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที
ข้อ 12

มีนาคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พร้อมขึนเครื องหมาย NC (Non-Compliance) และยังขึ นเครื องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยจึ งประกาศชื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าสู่ ช่วงดําเนิ นการให้มีคุ ณ สมบัติเพื อ
กลับมาซื อขาย (Resume stage) ได้จนถึงวันที 31 มีนาคม 2563 และบริ ษทั ได้รับการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที
31 มีนาคม 2564 และให้บริ ษทั ล้างขาดทุนสะสมตามทีได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากบริ ษทั ไม่
สามารถมีคุณสมบัติภายในระยะเวลาทีกําหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
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2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที เรื อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิ บัติทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิ ชาชี พบัญชี ”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึ นเพือให้ข ้อมู ลเพิมเติ มจากงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2
งบการเงินนี มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทังหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่ เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื อไม่ให้ซาซ้
ํ อนกับข้อมูลที ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนัน การอ่านงบการเงิ นระหว่างกาลนี จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงิน ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับ ปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2
นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณที ใช้ในงบการเงิ นระหว่างกาลนี มีความสอดคล้องกับการถือปฎิ บัติใน
งบการเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
เว้นแต่ ทีกลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที ออกและปรับ ปรุ งใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฎิบตั ิ
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออกและปรับ ปรุ งใหม่มาถือปฏิ บ ัติดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนิ นงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ยกเว้นทีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่หลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9*

เรื อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาเช่า
ฉบับที 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงาน การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16*
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงาน การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
ทางการเงิน ฉบับที 19*
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
2563
2563

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เหล่า นี ให้ข อ้ กํา หนดเกี ยวกับ นิ ย ามสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี สิ น
ทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์
และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 ได้นํา เสนอวิ ธี ก ารบัญ ชี เดี ย วสํ า หรั บ ผู ้เช่ า (Single lessee
accounting model) โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ทีแสดงถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงทีเช่าและ
หนี สิ นตามสัญญาเช่ าที แสดงถึ งภาระผูกพันที ผูเ้ ช่ าต้องจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่ า ซึ งยกเว้นการรับรู ้ รายการ
สําหรับสัญญาเช่ าระยะสันหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา ส่ วนการบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ในปั จจุบ ัน เช่ น ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่ า
การเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
2.3

สกุลเงินทีใช้ การดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลที ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษ ัท/บริ ษ ัท ข้อมูลทางการเงินทังหมดมีการปั ด เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื อให้แ สดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาท เว้นแต่ทีระบุไว้อย่างอืน
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2.4 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนีให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินทีเกียวกับสิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ งถือปฏิ บ ัติ
เช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
2.4.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ งมีผลกระทบทีมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินที
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 13 14 16 และ 17

การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน

2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
· ข้อมูลเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ ทีสําคัญซึ งมีความเสี ยงอย่างมีนยั สําคัญทีเป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับ ปรุ งจํานวนเงินที รับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 24
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาษี เงิ น ได้ข องปี ปั จ จุ บ ั น และภาษี เงิ น ได้ร อการ
ตัดบัญชีและการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
ข้อสมมติ ฐานเกี ยวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิ มขึน
ของเงิ น เดื อ น อัต ราการหมุ น เวีย นของพนัก งาน
อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ
ประมาณการหนี สิ น จากการปิ ดหลุ ม ฝั ง กลบ และ
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความและค่าปรับฯ
ประมาณการหนี สิ นที อาจจะเกิ ด ขึ นจากการถู ก
ฟ้องร้อง
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· จากสถานการณ์ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ ทําให้มีความไม่แน่ นอนในการ
ประมาณการ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพ
เรื อง มาตรการผ่ อ นปรนชัวคราวสํ า หรั บ ทางเลื อ กเพิ มเติ ม ทางบัญ ชี เพื อรองรั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVIC-19”) มีดงั นี
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษ ัท /บริ ษ ัท เลื อกพิ จารณาการด้อยค่ าของลูก หนี การค้าตามวิธีการอย่างง่ าย (Simplifild
Approach) โดยใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ตในการประมาณการผลขาดทุนที คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ น และไม่ นําข้อ มูลที มีการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward – looking information) เกี ยวกับ
สถานการณ์ COVIC-19 ทียังมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา
2.4.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มาก
ทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังนี
· ข้อมูลระดับ เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสิ นอย่างเดียวกัน
· ข้อมูลระดับ เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนันนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ
· ข้อมูล ระดับ เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นที ไม่ได้มาจากข้อมูลที สังเกตได้ (ข้อมูลที ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรมทีแตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชัน
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิ ด
การโอนขึน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เครื องมือทางการเงิน
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3

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ า

(“COVID-19”)

เนื องจากสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม และการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรน่ า 2019 (“COVID-19”)
ได้ลุกลามและส่ งผลกระทบทีรุ นแรงในวงกว้างต่อธุ รกิจและประชาชนทัวไปทังทางตรงและทางอ้อมไปทัวโลก
ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ รวมทัง กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั ก็ได้รับผลกระทบต่อการดําเนิ นงานทําให้รายได้บริ การลดลงจากทีกําหนด ในขณะทีค่าใช้จ่ายประจําคงที
ลูกค้าขอขยายระยะเวลาการเก็บหนี การขนส่ งขยะอุตสาหกรรมต้องใช้เวลามากขึน การติดต่อโรงงาน หน่วยงาน
ราชการมีขนตอนมากขึ
ั
นทําให้การทํางานล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชือฯ มากขึน
ด้วยสถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิจใน
ปัจจุบนั และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื องและ
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี สิ นและหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนอย่าง
สมําเสมอ อนึง ระดับความรุ นแรงของผลกระทบขึนอยู่กบั มาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและระยะเวลาใน
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
(Covid - 19) ทีฝ่ ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ
เมือสถานการณ์เปลียนแปลง
4

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ ง
ใหม่ดงั ทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ดังนี
4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้องกับเครื องมือทางการเงิ นให้ ข ้อกําหนดเกี ยวกับ นิ ยาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิ นตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ
รวมถึงหลักการบัญ ชี ของอนุ พ ันธ์และการบัญ ชี ป้องกัน ความเสี ยง ซึ งการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นทีออกและปรั บปรุ งใหม่มาถือปฏิบัติดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายการ
บัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 6 เรื อง สัญญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ทีแสดง
ถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงทีเช่ าและหนี สิ นตามสัญญาเช่าทีแสดงถึงภาระผูกพันทีผูเ้ ช่ าต้องจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ซึ งยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา ส่ วน
การบัญชี สาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษ ัทได้ถือปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี โดยการรับรู ้ผ ลกระทบสะสมจากการ
ถือปฏิ บัติเป็ นครังแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุ งกับกําไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที
มกราคม
โดยไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลที นํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ซึ งการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลกระทบสะสม สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ตามทีรายงาน
ในงวดก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ขาดทุนสะสม

รายการปรับปรุ ง
(พันบาท)

ปรับปรุ งใหม่

2,499

3,937
(195)

3,937
2,304

(679,107)

705
3,217
(180)

705
3,217
(679,287)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีรายงาน
ในงวดก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ขาดทุนสะสม

รายการปรับปรุ ง
(พันบาท)

ปรับปรุ งใหม่

1,799

3,937
(195)

3,937
1,604

(714,125)

705
3,217
(180)

705
3,217
(714,305)
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16 มาถือปฏิ บตั ิ ครังแรก บริ ษทั รับรู ้หนี สิ นตามสัญ ญาเช่ า
สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั ณ วันที 1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญา
เช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเปิ ดเผย ณ วันที ธันวาคม
หัก สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา
หัก สัญญาบริ การ
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที มาปฏิบตั ิครังแรก
หนีสิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที มกราคม
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(พันบาท)
6,709
6,209
(1,421)
(1,102)
(608)
(427)
(758)
(758)
3,922
3,922

3,922
3,922

705
3,217
3,922

705
3,217
3,922

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครังแรก ณ วันที 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี

ทีดิน
อาคาร
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2563

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(พันบาท)
1,234
1,234
2,703
2,703
3,937
3,937
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
5

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับทีใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2 ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ตามทีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ เรื อง เครื องมือทางการเงินและสัญญาเช่า มีดงั นี
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อราคาทุนตัด
จําหน่ าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ นอยู่กับโมเดลธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัทในการจัดการสิ นทรัพ ย์ และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี สิ นทางการเงิ นจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมือเข้าเงือนไขทีกําหนด
การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
และลูกหนี ตามสัญญาเช่า โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริ ษทั พิจารณา
การเปลียนแปลงในความเสี ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่ าเผื อผล
ขาดทุน ด้านเครดิ ตและการคํานวณดอกเบียที แท้จริ งทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรั บลูกหนี
การค้าหรื อสิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญ และลูกหนีตามสัญญา
เช่า ซึ งบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที 17
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาปฏิบตั ิ ใช้เป็ นครังแรก โดยไม่
ปรับย้อนหลังข้อมูลทีนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ทังนี บริ ษทั เลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี
กับ สั ญ ญาเช่ า ที ก่ อ นหน้า จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าดํา เนิ น งาน โดยการรั บ รู ้ ห นี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที
1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วน
เพิ มของบริ ษ ัท ณ วันที นํามาปฏิ บัติใช้ครังแรกและรับรู ้ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นรายสั ญญาในจํานวนเท่ ากับ
หนีสิ นตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนในการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ งเกียวข้องกับ
สัญญาเช่าทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบตั ิ
ทังนี ผลกระทบสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
6

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั ผูบ้ ริ หารสําคัญ บุค คลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน และมีรายการระหว่างกันที มีน ัยสําคัญกับ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในระหว่างงวด มีดงั นี
ชื อบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
1. UOB Kay Hian Private Limited

ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ
สิ งคโปร์

ลักษณะความสั มพันธ์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

บริษัทย่ อย
2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ไทย

3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
6. Begemann Holding B.V.

ไทย
ไทย
ไทย
เนเธอร์แลนด์

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
เป็ นบริ ษทั อืนที เกียวข้องกัน ซึ งถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
(บริ ษ ัท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค(บี เอ็ ม ที -เอเชี ย )
จํากัด) ร้อยละ 20
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ชื อบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน

ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ

บริษัทอืนทีเกียวข้ องกัน
7. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด

ไทย

8. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

9. บริ ษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟปิ ง จํากัด

ไทย

10. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติง กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

บุคคลทีเกียวข้ องกันและผู้บริหารสํ าคัญ
11. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์
12. คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์
13. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

ไทย
ไทย
ไทย

14. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์

เป็ นบริ ษทั อืนทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั อืนทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั อืนทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั อืนทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุ ค คลที เกี ยวข้อ งกัน กับ ผู ้บ ริ หารสํ า คัญ (ได้
ลาออกวันที มีนาคม 25 แล้ว)
บุคคลที มีอาํ นาจ และความรับผิด ชอบการวางแผน
สังการ และควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทังนี รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัท (ไม่ว่าจะทําหน้าที เป็ นผู บ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบียรับ
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอืน
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบียประชุม
เงินเดือน โบนัส และอืน ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามใบแจ้งหนี
ตามสัญญาจ้าง
ตามทีได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการที สําคัญกับบุค คลหรื อผูบ้ ริ หารสําคัญหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที
มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบียรับ
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอืน
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

-

783
119

1,286
180

195
31
-

195
257
168

195
29
-

195
257
168

4,836
44
4,880

5,242
37
5,279

4,085
44
4,129

4,517
37
4,554

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม

-

-

946
946

1,094
1,094
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ลูกหนีหมุนเวียนอืน – กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนีอืน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

114

114

106

106

-

286
506
(506)
-

286
506
(506)
-

-

-

3,592

3,592

-

-

47

47

-

-

295

295

-

-

883
4,817
(3,934)
883

1,059
4,993
(3,934)
1,059

เงินทดรอง – บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

400

-

400

-

รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

400
400

-

5,723
(4,440)
1,283

5,499
(4,440)
1,059

ดอกเบียค้ างรับ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

สําหรั บงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม
หนีสงสัยจะสู ญ

-

-

-

101

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน – กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

33,628
2,314
37,652
9,000
82,594
(73,594)
9,000

33,628
2,314
37,652
12,000
85,594
(73,594)
12,000

รายการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
85,594
92,094
(3,000)
(3,000)
82,594
89,094
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค
บริษัททีเกียวข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

85,408
(85,408)
-

85,408
(85,408)
-

-

-

287

438

เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน – บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

290

-

440

-

405

405

การคําประกัน
บริ ษ ัทมีภาระการคําประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคําประกันการปฎิ บัติตามสัญญา (สั ญญาลงวันที 11
กัน ยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้ กับ กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม เพื อรั บ จ้างบริ ห ารจัด การขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิดเป็ นจํานวน 9. ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 63 มีมติอนุมตั ิและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ
ปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 และให้นาํ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ที ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ัท เมือวัน ที 26 เมษายน 62 มีมติ อนุ ม ัติแ ละกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2562 ดังนี
- ค่าเบียประชุมตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครังละ 20,000 บาท
- ค่าเบี ยประชุมตําแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง หรื อประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครังละ 20,000 บาท
- ค่าเบียประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครังละ 15,000 บาท
สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลทีเกียวข้ องกัน
เมื อวัน ที 4 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ได้ท ําสั ญ ญาเช่ าอาคารพาณิ ช ย์กับ บุ ค คลที เกี ยวข้อ งกัน 1 ราย เพื อเป็ นที ตัง
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตังแต่วนั ที 4 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าจํานวน 105,000 บาท ซึ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมือสิ นสุ ดสัญญา
ต่อมาเมือวันที มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่ าอีก 3 ปี สิ นสุ ดวันที ธัน วาคม
มีอ ตั ราค่ าเช่ าเป็ น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 135,000 บาท
เมือวันที 3 ธันวาคม 1 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าทีดิน จํานวน 3 แปลง มีเนื อทีรวม 97 ตารางวา เพือเป็ นพืนทีส่ วน
ขยายห้องประชุมสํานักงานใหญ่กบั ประธานกรรมการบริ หาร กําหนดระยะเวลาเช่ า 2 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 60,000 บาท
เมือวันที กุมภาพันธ์
ค่าใช้จ่ายอืน เดือนละ ,

บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลทีเกี ยวข้องกัน คน เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในอัตราค่าจ้างรวม
บาท และได้ลาออกวันที 31 มีนาคม 2563

เมื อวันที กรกฎาคม
บริ ษ ัทได้ว่าจ้างบุ ค คลที เกี ยวข้องกัน อีก คน โดยให้ รั บผิ ด ชอบด้านการขนส่ ง
ปฏิ บ ัติ การโรงงาน ทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ ร การโรงงาน โดยมี อ ัต ราจ้าง 50,000 บาทต่ อ เดื อ น และปรับ เป็ น
100,000 บาทต่อเดือน ตังแต่วนั ที 10 มกราคม 2563
เมือวันที มกราคม
บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 คนเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ายการตลาด ในอัตราค่าจ้าง
รวมค่าใช้จ่ายอืน เดือนละ , บาท
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7

ลูกหนีการค้ า
งบการเงินรวม

มีนาคม
2563
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
- ลูกหนีบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
- ลูกหนีตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจ
เม้นท์ จํากัด
- ลูกหนีรายอืนๆ
รวมลูกหนี กิจการอืน
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
มีนาคม
2562
2563
(พันบาท)
946

31 ธันวาคม
2562
1,094

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
37,250
154,859
154,859
(124,918)
29,941

59,384
42,283
159,892
159,892
(121,570)
38,322

59,384
34,197
151,806
152,752
(124,918)
27,834

59,384
36,540
154,149
155,243
(121,570)
33,673

งบการเงินรวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

3,374
(26)
3,348

201
(233)
(32)

(พันบาท)
สําหรั บงวดสามเดือนสินสุ ดวันที
31 มีนาคม
หนีสงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ

3,374
(26)
3,348

201
(233)
(32)

29

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี การค้า มีดงั นี
งบการเงินรวม

มีนาคม
2563
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า เดือน
รวม
ลูกหนีบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
ลูกหนีตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
รวมทังสิ น
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

23,532

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2562
(พันบาท)
27,218

มีนาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

20,740

22,848

9,476
83
1,334
2,825
13,718

10,879
450
886
2,850
15,065

10,161
83
1,334
2,825
14,403

10,600
450
886
2,850
14,786

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
154,859
(124,918)
29,941

59,384
159,892
(121,570)
38,322

59,384
152,752
(124,918)
27,834

59,384
155,243
(121,570)
33,673

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี การค้ารายบริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ทีค้างชําระเกินกําหนดจํานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือ
หนีสงสัยจะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี การค้าตามสัญญาผ่อนชําระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จํากัด จํานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนีดังกล่าวค้างชําระ
เกินกําหนด ทีขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดชําระหนีตามสัญญาผ่อนชําระ รวมทังมีอดีตผูถ้ ือหุ ้นของ
ลูกหนี เป็ นบุคคลเดี ยวกับอดี ตผู บ้ ริ หารการตลาดของบริ ษ ัท ดังนัน บริ ษ ัทได้ตงค่
ั าเผือหนี สงสัยจะสู ญ ไว้เต็ ม
จํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

30

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8

ลูกหนีหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม

มีนาคม
2563

9

บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

400
9,096
9,496
(100)
9,396

ลูกหนีหมุนเวียนอื น –กิจการอืน ๆ
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีกรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างรับ
เงินมัดจํา
อืน ๆ
รวม

101
1,644
1,842
4,778
322
100
309
9,096

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
มีนาคม
2562
2563
(พันบาท)
5,723
8,416
6,773
8,416
12,496
(100)
(4,540)
8,316
7,956

58
1,053
1,681
4,466
695
100
363
8,416

56
1,408
4,638
277
100
294
6,773

31 ธันวาคม
2562
5,499
6,370
11,869
(4,540)
7,329

48
934
4,333
649
100
306
6,370

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม

มีนาคม
2563
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สารเคมีและวัสดุอืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

908
485
642
2,035
(388)
1,647

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
มีนาคม
2562
2563
(พันบาท)
261
967
507
603
1,735
603
(92)
1,643
603

31 ธันวาคม
2562
469
469
469
31

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
2562
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
(พันบาท)

สําหรั บงวดสามเดือน สินสุ ดวันที
มีนาคม
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
10

296

245

-

-

สิ นทรัพย์ ทางการเงินอืน

เงินฝากระยะสันกับสถาบันการเงิน
สลากออมสิ นพิเศษ
รวม
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
205
205
205
205
85,000
85,000
80,000
80,000
85,205
85,205
80,205
80,205

25,205
60,000
85,205

45,205
40,000
85,205

20,205
60,000
80,205

40,205
40,000
80,205

รายการเคลือนไหวของสลากออมสิ นพิเศษระหว่างงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที 1 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
สลากออมสิ นพิเศษ
ณ วันที มกราคม
ซื อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
ณ วันที มีนาคม

85,000
30,000
(30,000)
85,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

55,000
55,000

80,000
30,000
(30,000)
80,000

50,000
50,000

32

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
11

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเคลือนไหวระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 1 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 3 มีนาคม

75
75

-

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั กิ จการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง จํากัด) มีสัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของในอัตราร้อยละ 30 ซึ งประกอบธุ รกิจรับจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และทําลายของเหลว เจล สเปรย์ วัสดุหรื อ
สารเคมีทุกชนิด ซึ งจนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ได้เริ มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลือนไหวระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 1 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ไม่เปลียนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที 3 มีนาคม
หั ก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,085
445,085
(382,920)
62,165

445,085
445,085
(445,085)
-

33

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 3 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด(**)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์
เมทเทิล จํากัด

บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด(**)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชี ย) จํากัด(*)

2 มีดงั นี

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศที
กิจการ
จัดตัง

อยูร่ ะหว่าง
การชําระบัญชี

ไทย

100

100

10

10

7,000

7,000

7,000

7,000

จําหน่ายสิ นค้า
ประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนี ยม เศษ
วัตถุดิบอลูมิเนี ยม
และโลหะทุกชนิด

ไทย

100

100

150

150

170,000

170,000

107,835

107,835

อยูร่ ะหว่าง
การชําระบัญชี

ไทย

100

100

200

200

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

ยังไม่ได้เริ ม
ดําเนิ นงาน
เชิ งพาณิ ชย์

ไทย

80

80

3

3

68,085

68,085

68,085

68,085

-

-

363

363

445,085

445,085

382,920

382,920

62,165

62,165

รวม

การด้อยค่า
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

ราคาทุน – สุ ทธิ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

62,165

62,165

* ยังไม่เริ มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และผลการดําเนินงานไม่เป็ นสาระสําคัญ
** จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที

สิ งหาคม

อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

สําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย

34

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
13

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
การซื อ จําหน่าย และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที

มีนาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที มกราคม
การโอนเข้า
การโอนออก
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม
14

37,952
38,417
(5,321)
71,048

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
15,976
37,952
15,976
16,583
38,417
16,583
(5,321)
32,559
71,048
32,559

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การซื อ จําหน่าย และโอน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที

มีนาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที มกราคม
การซื อและการโอนเข้า – ราคาทุน
การจําหน่าย
การโอนออก
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม

398,445
20,151
(4)
(33,096)
(9,517)
375,979

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
320,932
295,850
270,523
6,380
18,828
6,360
(1)
(4)
(1)
(16,583)
(33,096)
(16,583)
(6,980)
(7,075)
(6,048)
303,748
274,503
254,251

35

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
15

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที

มีนาคม

สรุ ปได้ดงั นี

งบการเงินรวม
(พันบาท)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที มาถือปฏิบตั ิครังแรก
เพิมขึนระหว่างงวด
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที มีนาคม
16

3,937
1,300
(217)
5,020

3,937
1,300
(217)
5,020

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าทรัพย์ สิน
งบการเงินรวม

มีนาคม
2563
โครงการกลันนํามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ
17

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

80,000
(80,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2562
(พันบาท)
80,000
(80,000)
-

มีนาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

80,000
(80,000)
-

80,000
(80,000)
- -

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน
การซื อ จําหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที

มีนาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม

297
(10)
287

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
437
294
426
(13)
(10)
(12)
424
284
414
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิ ดจากผลแตกต่างชัวคราวที มิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม
2563 และวันที 31 ธันวาคม 2 มีรายละเอียดดังนี

ผลแตกต่างชัวคราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม 31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
109
109
101
100
4
1
3
113
110
104
100

ขาดทุ นทางภาษีจะสิ นอายุในปี 2563 ถึงปี 2568 ผลแตกต่ างชัวคราวที ใช้หักภาษีทียังไม่สินอายุตามกฎหมาย
เกียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นันและกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าของผลประโยชน์พนักงานซึ งบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
19

เจ้ าหนีการค้ า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีนาคม
ธันวาคม
มีนาคม
ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
กิจการอืน ๆ
- เจ้าหนีบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จํากัด
- เจ้าหนีบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- เจ้าหนีรายอืนๆ
รวม

56,473

56,473

56,473

56,473

8,159
31,956
96,588

8,159
27,112
91,744

8,159
30,663
95,295

8,159
25,468
90,100

37

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
20

เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน

บุคคลทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน – กิจการอืน ๆ
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
เงินมัดจํา
อืน ๆ
รวม
21

งบการเงินรวม
มีนาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)
290
440
13,153
11,721
13,443
12,161
6,555
2,005
226
560
651
1,505
1,651
13,153

7,419
439
18
575
1,372
1,505
393
11,721

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีนาคม
ธันวาคม
2563
2562
287
11,715
12,002

438
11,452
11,890

6,434
2,005
226
504
651
1,505
390
11,715

7,207
439
18
575
1,317
1,505
391
11,452

หนีสิ นตามสั ญญาเช่ า

ครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีนาคม 2563
มูลค่าอนาคต
มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงินขันตํา
ของจํานวนเงินขันตํา
ทีต้องจ่าย
ดอกเบีย
ทีต้องจ่าย
(พันบาท)
1,024
212
812
4,395
488
3,907
5,419
700
4,719

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 หนี สิ นตามสั ญญาเช่ า จํานวน 5 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็ นหนี สิ นตามสัญญาเช่าที ดิน อาคารสํานักงานและยานพาหนะ จํานวน 3 สัญญา มีระยะเวลา 4 - 10 ปี
กําหนดจ่ายชําระทุกเดือน
38

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
22

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
รวม

10,563
10,563

10,227
10,227

7,767
7,767

7,470
7,470

การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวด
สามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

10,227

6,890

7,470

4,654

308
28
336

178
26
204

275
22
297

152
20
172

10,563

7,094

7,767

4,826
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสําหรั บโครงการผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ร้ อยละ)
1.61 - 1.71
1.61 - 1.71
5.00 - 5.50
5.00 - 5.50
60
60
2.39 - 28.65*
2.39 - 28.65*
ของ TMO 2017**
ของ TMO 2017**
รวมไว้ในอัตรามรณะ
รวมไว้ในอัตรามรณะ

* ขึนอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 60 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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ประมาณการหนีสิ นจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีนาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสิ นการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนีสิ นการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
รวม

21,622
5,911
27,533

24,141
10,000
34,141
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลือนไหวของประมาณหนี สิ นจากการปิ ดหลุมฝั งกลบ สําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
34,141
22,020
1,959
(8,567)
27,533
22,020

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ประมาณการหนีสิ นเพิมขึน
จ่ายชําระประมาณการหนีสิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม
24

ประมาณการหนีสิ นจากคดีความและค่ าปรับฯ
งบการเงินรวม
มีนาคม
ธันวาคม
2563
2562
1,136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีนาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)
1,046
946
856

ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฯ
รวม

9,000
10,136

9,000
10,046

9,000
9,946

9,000
9,856

ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

190
9,946
10,136

190
9,856
10,046

9,946
9,946

9,856
9,856
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลือนไหวของประมาณการหนี สิ นจากคดี ความและค่ าปรับฯ สําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 31
มีนาคม มีดงั นี
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
2563
2562
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 มีนาคม

1,046
90
1,136

1,234
278
1,512

ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
2563
2562
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 มีนาคม
·

856
90
946

1,044
278
1,322

งบการเงินรวม
ประมาณการหนีสิ นจากค่าปรับฯ
2563
2562
(พันบาท)
9,000
9,000
9,000
9,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนีสิ นจากค่าปรับฯ
2563
2562
(พันบาท)
9,000
9,000
9,000
9,000

รวม
2563

2562

10,046
90
10,136

10,234
278
10,512
รวม

2563

2562

9,856
90
9,946

10,044
278
10,322

ประมาณการหนี สิ นจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาํ นวน 9 ล้านบาท :- เมื อวัน ที 8 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ หนังสื อ ขอสงวนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งค่ าปรั บ และค่ า เสี ย หายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิ ตามเงื อนไขสัญ ญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึกข้อตกลง
แก้ไขเพิมเติมสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทังสิ น 620,500,000 บาท
- เมือวันที 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิเสธค่าปรับ ฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิบ ัติผิดสัญญาหรื อไม่ปฎิบัติตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุให้กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับ ความเสี ยหาย ซึ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ทีจะ
ดําเนินการฟ้องร้องกับทอท. ต่อไป
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
- ตามหนังสื อของทีปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที 26 ธันวาคม 2559
และวันที 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบตั ิ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมี การปรับตามสัญ ญาหรื อข้อตกลงนัน หากจํานวนเงิ นค่ าปรับจะเกิ นร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ดําเนิ นการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ล้านบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ตงประมาณการหนี
ั
สิ นค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจํานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
25

ทุนเรื อนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ นงวด
- หุ้นสามัญ

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ นงวด
- หุ้นสามัญ

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
26

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที มีนาคม 63 และ 2 คํานวณโดยการ
หารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเป็ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญทีออกจําหน่าย
แล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขันพืนฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
(ขันพืนฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)

27

(1,907)

12,815

2,025,092
(0.0009)

2,025,092
0.0063

1,149

10,910

2,025,092
0.6

2,025,092
0.54

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีรายงาน
ส่ วนงาน
บริการฝังกลบ
2563
2562

ส่ วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์ โลหะ
ส่ วนงานอืนๆ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)

รวมส่ วนงาน
ทีรายงาน
2563
2562

สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด
วันที 31 มีนาคม
รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

54
1

58
1

9
-

14
-

-

4
-

63
1

76
1

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

55
(1)

59
(1)

9
-

14
-

-

4
-

64
(1)

77
(1)

รายได้ รวม

54

58

9

14

-

4

63

76

-

11

(2)

2

-

-

(2)

13

กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
ก่ อนหักภาษี (หลังตัด
รายการระหว่ างกัน)
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนงาน
บริการฝังกลบ
2563
2562

ส่ วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์ โลหะ
ส่ วนงานอืนๆ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)

รวมส่ วนงาน
ทีรายงาน
2563
2562

สินทรัพย์ ตามส่ วนงานทีรายงาน
ณ วันที 31 มีนาคม/
31 ธันวาคม (หลังตัด
รายการระหว่ างกัน)
596

599

42

45

-

-

638

644

หนีสินตามส่ วนงานทีรายงาน
ณ วันที 31 มีนาคม/
31 ธันวาคม (หลังตัด
รายการระหว่ างกัน)

180

5

6

5

5

187

191

177

การกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานทีรายงาน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2563

2562
(ล้ านบาท)

กําไรหรื อขาดทุน
รวมกําไรจากส่ วนงานทีรายงาน
ตัดรายการกําไรระหว่างส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

(2)
(2)

13
13

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2562
2562
(ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานทีรายงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ รวม

262
376
638

246
398
644

322
275
597

303
296
599
45

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
28

ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
31 มีนาคม 63
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
อาคารและระบบบําบัดนําเสี ย
อุปกรณ์โรงงาน
รวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริ การระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึงปี
หลังจาก ปี แต่ไม่เกิน ปี
รวม
ภาระผูกพันอืนๆ
คําสังซื อทีผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
หนังสื อคําประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะ
สัญญาการให้บริ การปรึ กษาทางการเงินและปรึ กษาอืน
รวม
ณ วันที

9.05
1.11
2.28
12.44

9.05
1.11
2.28
12.44

2.57
0.11
2.68

1.44
0.11
1.55

6.17
9.11
0.80
16.08

6.17
9.11
0.80
16.08

มีนาคม 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี

เมือวันที 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อเครื องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ ง เพื อซื อเครื องจักรเตากลัน
นํามันจากพลาสติก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที มีนาคม 2563 ยังไม่มีความคืบหน้า
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
29

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง
ณ วันที 3 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที 2483/2553
คดีแดงที 174/2554
· คดีดาํ ที 1787-1794/2555
คดีแดงที 872-879/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน
(บริ ษทั
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)

· คดีดาํ ที 636/2562

อดีตพนักงาน

บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)
(จําเลยที 1) และ
กรรมการบริ ษทั
ย่อย 3 ท่าน
(จําเลยที 2-4)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํ า สั งให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ถึ ง 15 ต่ อ ปี จนถึ ง ณ วัน ที 1
มีนาคม 2563 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็ นจํานวน
รวม 0.67 ล้านบาท (ได้บ ัน ทึ ก เป็ นประมาณ
การห นี สิ น จํ า น วน 0.50 ล้ า น บ าท แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.17 ล้านบาท) ต่อมา
เมือวันที 11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที บังคับคดี
ได้นํ า หมายมาบั ง คับ คดี เพื อดํา เนิ น การยึ ด
ทรั พ ย์ แต่ บ ริ ษ ัท ย่อยขอเจรจากับ โจทก์ก่อ น
เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดการยึดทรัพย์สินไว้
และเมื อวัน ที 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 บริ ษ ัท ย่อ ย
และกรรมการบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดี อาญา
ใน ข้ อ ห าห รื อ ฐ าน ค วาม ผิ ด โก งเจ้ า ห นี
เนื องจากบริ ษทั ย่อยและกรรมการบริ ษทั ย่อย
ได้ยา้ ยทีตังสํานักงานพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที
โจทก์อาจยึ ด มาขายทอดตลาดเพื อนํา เงิ น มา
ชําระหนี ตามคําพิพากษาหลบหนี ไปด้วย จึงมี
ความผิ ด ฐานโกงเจ้า หนี ซึ งศาลนัด ไต่ ส วน
มูลฟ้ องวันที 27 พฤษภาคม 2562 และมีคาํ สัง
ให้ประทับรับฟ้องโจทก์ไว้ ซึ งคดี ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ และศาลได้สืบ พยานโจทก์แ ละ
จําเลยแล้ว และเมือวันที พฤศจิ กายน
ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์ ต่อมาวันที 2
มกราคม 2563 โจทก์ยืนอุท ธรณ์ ค ําพิ พ ากษา
และบริ ษทั ได้ยืนคําแก้อุทธรณ์ ต่อศาล จนถึง
วัน ที 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณายังไม่ทราบผล
47

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที 315/2555
คดีแดงที 1353/2555
· คดีดาํ ที 530/2554 และ
339/2555
คดีแดงที 1676/2554 และ
17222/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จํากัด
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)

· คดีดาํ ที 1810/2559

กลุม่ เอสพีเอส
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

ทอท.

รายละเอียดของคดี
บริ ษ ัทย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี ยวกับการเช่ าทรั พ ย์
ผิด สัญ ญา เพลิงไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที เหลื อ อี ก จํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นชํ า ระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้ า นบาท
ภายในวันสิ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ส่ วนคดี ที 2 ศาลมี ค ํา สั งให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้ า นบาท พร้ อ มดอกเบี ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ซึ ง ณ วัน ที 1 มี น าคม 2563 มี ย อดเงิ น ต้ น
คงเหลื อ เป็ นจํา นวนรวม 3.60 ล้า นบาท ได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
1) เมื อวัน ที 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กลุ่ ม เอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื นฟ้ อ งทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี ยวกับการผิด สัญ ญาและผิ ด
นัดชําระหนี ค่าจ้างตามสัญญา ตังแต่งวดที 44
(งว ด วั น ที 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวั น ที 14
พฤษภาคม 2553) ถึ ง งวดที 120 (งวดวัน ที 1
กันยายน 2559 ถึงวันที 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุผลที กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น ค่ า จ้า ง
ทังสิ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า
เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง ดังนี
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
·ให้ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวด
ที 44 (งวดวันที 15 เมษายน2553 ถึงวันที 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวันที 1
กันยายน 2559 ถึงวัน ที 14 กัน ยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อ ง รวมเป็ นเงิ น ทังสิ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ ม)
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
·ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจํานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้น ไป จนกว่า ทอท. จะชําระ
จนเสร็ จสิ น
·ให้ ทอท.คื น หนังสื อคําประกัน ให้แก่ กลุ่ ม
เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี ยในอัต รา
ร้อ ยละ 7.5 ต่ อปี ของจํานวนเงิ น ดัง กล่ า ว
นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชําระจนเสร็ จสิ น
·ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สังคืนค่าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง จํ า น วน
288,501,256.49 บาท
2) เมื อวัน ที 14 ธั น วาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั นต้ น ได้ มี ค ํ า สั งไม่ รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที
เกี ยวกับ ค่ า จ้า งงวดที 44 (ครบกํา หนดชํา ระ
เมือวันที 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที 59 (ครบ
กํา หนดชํ า ระเมื อวัน ที 30 ตุ ล าคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซึ งมีทุนทรัพย์รวม จํานวน
49

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
51,605,839.93 บาท) เนื องจากเป็ นการยื น
ฟ้ องเมือพ้นกําหนดห้าปี นับ แต่ วนั ที รู ้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที รู ้
ถึงเหตุ แ ห่ งการฟ้ องคดี คงเหลือทุนทรั พ ย์ที
ฟ้อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมือวันที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพี เอส
คอนซอร์ เตี ย มได้ยื นอุท ธรณ์ ค ําสั งไม่ รั บ คํา
ฟ้ องบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที ไม่
รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที เกี ยวข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที 44 ถึงงวดที 59
4) เมื อวัน ที 29 มี น าคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ด มีค ําสั งยื น ตามคําสั งของศาลปกครอง
ชันต้นทีไม่รับคําฟ้องในส่ วนทีเกียวกับค่าจ้าง
งวดที 44ถึ ง งวดที 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จํานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้องคดีทงสาม
ั
ดังนัน จนถึงวันที 31 มีนาคม
2560 บริ ษ ัท มีลูกหนี ที ค้างชําระงวดที 44-59
เป็ นจํานวน 10.82 ล้านบาท ที หมดอายุความ
ในการเรี ยกเก็บหนี
5) เมื อวัน ที 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาํ สังให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม
ทํา คํา ให้ ก ารแก้ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ มาเมื อวัน ที 28
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยืนคําให้การแก้ฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง
กลางแล้ว
6) เมื อวัน ที 5 กัน ยายน 2560 ศาลปกครอง
กล างมีห ม ายแจ้ ง แ ละศาลมี คํ า สั งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีนี
จนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2563 คดีอยูร่ ะหว่าง
พิจารณายังไม่ทราบผล
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที พ 3781/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
อดีตกรรมการ
บริ ษทั
·เมื อวัน ที 2 กั น ยายน 2560 บริ ษั ท ได้ รั บ
หรื อ
หมายเรี ยกคดี แพ่งสามัญจากอดี ตกรรมการ
ผูบ้ ริ หารเดิม
หรื อผู บ้ ริ หารเดิ ม (นายสิ นเสถียร เอียมพู ล
(คุณสิ นเสถียร
ทรัพย์) (“โจทก์”) ได้ยืนฟ้องบริ ษทั เมือวันที
เอียมพูลทรัพย์)
11 สิ งหาคม 2560 ข้อ หาหรื อฐานความผิ ด
ตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิ น -รับ สภาพหนี จาก
การที โจทก์ ไ ด้ อ อกเงิ น ทดรองจ่ า ยแทน
บริ ษ ัทเพื อชําระหนี ให้แ ก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จํ า กั ด (ม ห าช น ) เมื อ วั น ที 20 แ ล ะ 21
ธั น ว า ค ม 2555 เป็ น เงิ น ต้ น จํ า น ว น
11,784,640 บาท อัต ราดอกเบี ยร้ อ ยละ 6.5
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้บริ ษทั รับผิดชําระเงินจํานวน
15,644,997.30 บาท พร้ อ มดอกเบี ยร้ อ ยละ
7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น จํ า นวน 11,784,640
บาท จนกว่าชําระเสร็ จสิ นครบถ้วน และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าทนายความพร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
·ต่ อมาเมื อวันที 26 กันยายน 2560 บริ ษ ัทได้
ยืนคําให้ การแก้ค ดี ต่ อศาลแพ่ ง โดยบริ ษ ัท
ขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามคําฟ้องของ
โจทก์ทังสิ นว่ าไม่ เป็ นความจริ ง โจทก์นํา
ความระคนปนเท็ จมาแกล้งฟ้ อ งบริ ษ ัท ให้
ได้รั บ ความเสี ย หายเพื อหวังประโยชน์ ที มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน บริ ษทั
ขอให้ศาลได้พิจารณาพิพากษายกฟ้ องและ
ให้ โจท ย์ ช ํ า ระค่ าฤช าธรรมเนี ยมและ
ค่าทนายความ
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
·ความเห็น คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั :
อันเนื องมาจากอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
เดิ ม (นายสิ นเสถียร เอียมพูลทรัพย์) ยืนฟ้ อง
บริ ษ ัทให้ ช ําระหนี เงิน กูโ้ ดย อ้างว่าได้อ อก
เงินทดรองจ่ายแทนบริ ษทั เพือชําระหนีให้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) นันซึ งฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื อว่า
บริ ษ ัท ได้น ํา เงิ น ทังหมดจากการขายพื นที
สํ า นั ก งานของบริ ษั ท ไปชํ า ระหนี ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทังนี ตาม
มติ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที
สิ งหาคม 2555 ประกอบกับ หลัก ฐานที
โจทก์นํามาแสดงแนบท้ายคําฟ้ องนันยังไม่
สามารถสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจากอดี ต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม ดังนันฝ่ ายบริ หาร
ขอปฏิ เสธความรับผิดตามคําฟ้องของโจทก์
ทั งสิ น ไม่ เ ป็ นความจริ ง และที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เมื อวัน ที 2 ตุ ล าคม
2560 ได้มีมติ ว่าปฏิ เสธการรับ รู ้ภาระหนี สิ น
ตามคําฟ้ อ งของโจทก์ และมอบหมายให้ ที
ปรึ กษากฎหมายดําเนินการยืนคัดค้านปฏิเสธ
ภาระหนีตามคําฟ้องของโจทก์ดงั กล่าว
· ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั :
แจ้งว่าคดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณา
ของศาล โดยบริ ษทั ยืนคําให้การไว้แล้ว ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดชี สองสถาน โดยนัด สื บ พยานโจทก์ใน
วัน ที 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และสื บพยาน
บริ ษทั ในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

· คดีดาํ ที อ3905/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั

อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(จําเลยที 1
นายสิ นเสถียร
เอียมพูลทรัพย์
จําเลยที 2
นายเกรี ยงไกร
เลิศศิริสัมพันธ์
และจําเลยที 3
นายชาญชัย
กาญจพันธ์)

รายละเอียดของคดี
· เมื อวัน ที 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 โจทก์ ยื น
คําร้องขอถอนฟ้ อง และศาลอนุญาตให้ถอน
ฟ้องและจําหน่ายคดีแล้ว
· เมือวันที 25 ธันวาคม2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์
ยืนฟ้ องคดี อาญาจําเลยทัง 3 ราย ในข้อ หา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัว
สั ญ ญาใช้เงิ น )โดยจําเลยที และ อาศัย
ความเป็ นกรรมการผู ้มีอ ํานาจกระทํา การ
แทนบริ ษั ท ร่ วมกั บ จํา เลยที 1 จัด ทํ า ตั ว
สัญ ญาใช้เงิ นอันเป็ นเท็ จ ทําให้บริ ษ ัทต้อ ง
รั บ ผิ ด ใช้ เงิ น จํา นวน 11.78 ล้า นบาท แก่
จํา เลยที โดยอ้า งว่ า บริ ษัท ได้กู้เงิ น จาก
จําเลยที ทังนี บริ ษทั ขอให้ศาลออกหมาย
ไต่ สวนมูลฟ้ องจําเลยมาพิ จารณาพิ พากษา
ลงโทษตามกฎหมาย
· เมื อวัน ที 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่ ส วน
มู ล ฟ้ อ งแล้ว เห็ น ว่ า ตั วสั ญ ญาใช้ เงิ น เป็ น
เอกสารที แท้จริ ง กระทําโดยผู ม้ ีอาํ นาจใน
ขณะนัน ไม่ เป็ นเอกสารปลอม จึ งได้อ่ า น
คําพิพากษายกฟ้อง
· ต่ อมาโจทก์ได้ยื นอุ ท ธรณ์ ต่ อศาลอุ ท ธรณ์
และเมื อวั น ที พฤษภาคม
ศาล
อุทธรณ์ เห็ น พ้องด้วยคําพิ พ ากษาของศาล
ชันต้นที ยกฟ้ อ งโจทก์ ดังนัน อุท ธรณ์ ข อง
โจทก์ฟังไม่ขึน พิพากษายืน
· ต่ อ มาที ปรึ กษากฏหมายของบริ ษั ท ให้
ความเห็น ว่าไม่ ส ามารถยืนฎี กาคัด ค้านคํา
พิพากษาได้เนื องจากเลยกําหนดระยะเวลา
การยื นฏี ก า และที ประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ษ ัท เมื อวัน ที 2 เมษายน 2563 รั บ ทราบ
ความเห็นของทีปรึ กษากฏหมาย คดีเป็ นอัน
สิ นสุ ด
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที พ 4723/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั
บริ ษทั
· เมื อวัน ที 6 ตุ ล าคม 2560 บริ ษัท Pro เป็ น
(“Pro”)
เซ็นทรัล เวสต์
โจทก์ยืนฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
แมนเนจเม้นท์
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ น ทรั พ ย์ จ ํา นวน
จํากัด
54,581,922 บาท ซึ งบริ ษ ัท Pro ขอให้ ศ าล
(“CW”)
ออกหมายเรี ย กตัวบริ ษ ัท CW มาพิ จารณา
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชําระเงิน
จํานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชําระหนี ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จ สิ น และให้ บ ริ ษัท CW ชํา ระค่ า
ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทน
บริ ษ ัท Pro โดยศาลนัด สื บ บริ ษ ัท CW ใน
วันที 3-4 กรกฎาคม 2561
· เมือวันที 13 ธันวาคม 2560 บริ ษทั CW ได้
แจ้งข้อมู ลเพิ มเติ มว่าไม่ ไ ด้มีภ าระหนี ตาม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที
ต้ อ งชํ า ระหนี ให้ บ ริ ษั ท CW อี ก จํา นวน
44,773,637.88 บาท ตามคํา ให้ ก ารต่ อ ศาล
เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2560
· คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารมี
ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้วพบว่า บริ ษ ัท CW มีส ภาพเป็ นลูก หนี
ของบริ ษั ท Pro มาตั งแต่ ปี 2558 รวมทั ง
บริ ษ ัท Pro ได้ด ําเนิ น การฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ
อดี ต ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท Pro 3 ท่ า นแล้ว
ดังนัน จึ งเชื อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูก หนี ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

· คดีดาํ ที พ. 908/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(นายสิ นเสถียร
เอียมพูลทรัพย์)

รายละเอียดของคดี
· คดี เสร็ จสิ นการพิ จารณ า เมื อวั น ที 15
สิ งหาคม 2561 ศาลพิ พ ากษาตั ด สิ นให้
บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั CW ชําระเงิ น
จํา นวน 54,581,922 บาท พร้ อ มดอกเบี ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมฤชาค่ า
ทนายแก่โจทก์
· เมื อวัน ที 10 มกราคม 2562 บริ ษัท ได้ยื น
คําร้องขอหมายตังเจ้าพนักงานบังคับคดี
· เมื อวันที 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริ ษทั ได้ตรวจทรั พย์ของจําเลยทัวประเทศ
แล้ว ปรากฎว่ า ไม่ มี ท รั พ ย์สิ น เห็ น ควรให้
ฟ้องจําเลยล้มละลาย
บริ ษทั
· เมื อวัน ที 21 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษัท ถู ก
(จําเลยที 1) และ อดี ต กรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห ารเดิ ม (นายสิ น
ประธาน
เสถียร เอียมพูลทรัพย์)(โจทก์) ฟ้ องร้ องต่ อ
กรรมการบริ หาร ศาลแพ่ ง ฐานความผิ ด ตั ว การตั ว แทน(จําเลยที 2)
ขับไล่-ติ ดตามเอาทรัพย์คืน-เรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็ นต้น
· เมือวันที กันยายน
โดยศาลจังหวัด
สระแก้ ว ความแพ่ ง กํ า หนดประเด็ น ข้ อ
พิพาทว่า
- ทีดินพิพาทเป็ นของโจทก์
- ค่ าเสี ย หายโดยศาลพิ พ ากษาให้ จ ําเลยที
(บริ ษ ัท ) และบริ วารขนย้ายทรัพ ย์สิ นและ
ออกไปจากที ดินทีไม่มีเอกสารสิ ทธิ หมู่ที
ตํา บลโนนหมากเค็ ง อํา เภอวัฒ นานคร
จังหวัด สระแก้ว และให้บริ ษ ัทปรับ สภาพ
ที ดิ นพิพ าทให้เรี ยบร้อยให้ใช้การได้ดีและ
ให้บริ ษทั ใช้ค่าเสี ยหาย ,000 บาท
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

· คดีดาํ ที พ.

/2562

โจทก์ /ผู้ร้อง

จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั ส. บุญ
รักษา จํากัด

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
พร้อมดอกเบี ยร้อยละ . ต่ อปี ของเงินต้น
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ ว ั น ฟ้ อง (ฟ้ องวั น ที
พฤศจิ ก ายน
) เป็ นต้น ไป จนกว่า จะ
ชํา ระเสร็ จ แก่ โ จทก์ และให้ บ ริ ษัท ชํ า ระ
ค่ า เสี ย หายแก่ โ จทก์เดื อ นละ ,000 บาท
นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั และ
บริ วารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากทีดิ น
พิพาทและให้ยกฟ้องโจทก์สาํ หรับจําเลยที
· เมื อวัน ที 25 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท ได้ยื น
อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชันต้น
· เมื อวัน ที มี น าคม
เจ้า พนั ก งาน
บังคับคดีได้ปิดประกาศหมายบังคับคดี
· เมือวันที 31 มีน าคม
บริ ษทั ยืนคําร้อง
ขอให้ ศาลงดบั ง คั บ คดี และได้ ว างเงิ น
ประกันค่าเสี ยหาย จํานวน , บาท
· จนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลทียังไม่ทราบผล
· เมือวันที กันยายน
บริ ษทั ถูกเจ้าหนี
ฟ้ องร้ อ งเกี ยวกั บ การผิ ด สั ญ ญาซื อขาย
จ้ า งทํ า ของ เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ น ทรั พ ย์
จํานวน ,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้
ศ า ล บั ง คั บ จํ า เล ย ชํ า ร ะ ห นี จํ า น ว น
2,335,969.59 บาท พร้ อมดอกเบี ยในอัต รา
ร้อยละ . ต่ อปี นับ แต่ วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
จนกว่ า จะชํ า ระเสร็ จ และศาลแพ่ ง นั ด
สื บพยานโจทก์และจําเลย ในวันที 8 - 19
มิถุนายน 2563
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที พ. /2562

30

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั
บริ ษทั
· เมือวันที กันยายน
บริ ษทั ถูกเจ้าหนี
ทรี ทรานส์
ฟ้ องร้องเกี ยวกับการผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ ง
(๑๙๙๕) จํากัด
เรี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย ทุ น ท รั พ ย์ จ ํ า น ว น
9,847,570.91 บาท โดยโจทก์ ข อให้ ศ าล
บังคับจําเลยชําระหนี จํานวน ,847,570.91
บาท พร้ อ มดอกเบี ยในอัต ราร้ อ ยละ .
ต่ อ ปี นั บ แต่ ว ัน ฟ้ อ งเป็ นต้น ไปจนกว่ า จะ
ชําระเสร็ จ
· และศาลแพ่งนัดสื บพยานโจทก์และจําเลย
ในวันที 24 - 26 มิถุนายน 2563

เครื องมือทางการเงิน
เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสันหรื อมี อตั ราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการ
เงินส่ วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิ น
ลูกหนีและเจ้าหนี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมทีมีดอกเบียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31

ข้ อมูลอืนเกียวกับหลุมฝังกลบ
หลุมฝั งกลบ L6
· สํ านั กงานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด สระแก้วได้มี ห นั งสื อ ที สก. 0033(2)/1028 ลงวัน ที ตุ ล าคม
ถึ ง
กรรมการผู จ้ ัดการบริ ษ ัทฯ เรื อง ให้ป รับปรุ งแก้ไขโรงงาน และปฏิ บัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติ โรงงาน พ.ศ.
โดยมีค ําสั งให้บ ริ ษ ัท
ดําเนิ นการขนย้ายขยะฯ ทีฝั งอยู่นอกบริ เวณหลุมฝังกลบ L6 ทังหมดออกไปทําการฝังกลบภายในบริ เวณหลุม
ฝังกลบที ได้รับอนุ ญาตไว้ แล้วให้ทาํ การปรับพืนทีบริ เวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ให้กลับคื นสู่ สภาพเดิม
ต่อไป ทังนีให้แล้วเสร็ จภายในวันที มกราคม
· เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั มีหนังสื อขออุทธรณ์ คาํ สังของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ตามหนังสื อที สก. 0033(2)/1028 ลงวันที ตุลาคม
ไปยังรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม ให้
พิจารณาทบทวนคําสังของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วดังกล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ
ดําเนิ นการออกไปอีก 90 วัน นับจากวันทีได้พิจารณาสังการ ต่อมาทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 2
เมษษยน 2563 เห็นควรให้ยกเลิกหนังสื ออุทธรณ์ดงั กล่าวฯ
· เมือวันที 22 มกราคม 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายเวลาแก้ไขปรับปรุ งโรงงานและปฏิบตั ิให้ถูกต้องไปยัง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพือขอขยายระยะเวลาการดําเนินการดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน
· สํานักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด สระแก้วได้มี หนังสื อที สก. 0033(2)/191 ลงวันที 0 กุ มภาพันธ์ 3 ถึ ง
กรรมการผูจ้ ัดการบริ ษ ัทฯ เรื อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุ งโรงงานและปฏิ บ ัติ ให้ถูกต้อ งตาม
กฏหมาย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว พิ จารณาแล้วจึ งเห็ นควรขยายระยะเวลาให้บริ ษ ัท
ดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขโรงงานตามคําสั งจากเดิ มเป็ น ให้แล้วเสร็ จภายในวันที 31 มีนาคม 2563 ต่ อมา
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้ขยายระยะเวลาให้บริ ษทั ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโรงงานเป็ นให้
แล้วเสร็ จภายในวันที 15 พฤษภาคม 2563 ซึ งจนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขโรงงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
· กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีหนังสื อที อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 3 ถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ เรื อง ให้หยุดประกอบกิ จการโรงงานบางส่ วนเฉพาะการฝั งกลบในหลุม L6 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 39 วรรคหนึ ง แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
โดยมีคาํ สังให้บ ริ ษทั หยุด ประกอบ
กิจการโรงงานบางส่ วน เฉพาะในส่ วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็ นการชัวคราว
นับตังแต่วนั ทีได้รับคําสังเป็ นต้นไป และให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน ดังนี
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1 ให้ดาํ เนินการปิ ดคลุมฯ เมือเลิกใช้หลุมฝังกลบ L6 ในบางบริ เวณเป็ นการชัวคราว
2 ให้ดาํ เนินการก่อสร้างทางระบายนําฝนของหลุมฝังกลบ L6
3 ให้ดาํ เนินการบดอัดกากของเสี ยของหลุมฝังกลบ L6 (ทีกองอยูใ่ นโรงงาน)
4 ให้ดาํ เนินการทําแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสี ย L6 ให้ชดั เจน
ทังนี ให้ดาํ เนิ นการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับตังแต่วนั ทีได้รับคําสังเป็ นต้นไป ต่อมา
เมือวันที 28 เมษายน 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก 2 เดือน
หลุมฝั งกลบ L1
· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสื อที สก. 0033(2)/76 ลงวันที 17 มกราคม 3 ถึงกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ เรื อง ให้ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 37 วรรคหนึ ง แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
โดยมีคาํ สังให้บริ ษ ัทดําเนิ นการปรั บปรุ ง
แก้ไขอาคารพักกากของเสี ยอันตราย อาคารปรับเสถียรกากของเสี ยอันตราย และดําเนิ นการใช้ผา้ พลาสติ ก
คลุมปิ ดปากหลุมฝังกลบกากของเสี ยอันตราย L1 โดยให้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จภายในวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563
· เมื อวันที 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษ ัทได้ส่ งแผนการดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขโรงงานตามคําสั งข้างต้นถึ ง
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วแล้ว
· เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายเวลาแก้ไขปรั บปรุ งโรงงานตามหนังสื อคําสังที สก.
0033(2)/76 ถึ งอุ ตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพื อขอขยายเวลาการปรั บ ปรุ งแก้ไขโรงงานเพิ มขึ นอี กเป็ น
ระยะเวลา 60 วัน ต่อมาสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้ขยายระยะเวลาให้บริ ษทั ดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขโรงงานเป็ นให้แล้วเสร็ จภายในวันที 15 พฤษภาคม 2563 ซึ งจนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขโรงงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
32

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที มีนาคม
ได้มีการจัด
ประเภทใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที
มีนาคม
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บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2562
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้
โอนกลับค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ค่ าใช้ จ่ายรวม

(233)

233

-

(233)

233

-

486
253

(201)
(32)
-

285
(32)
253

587
354

(302)
69
-

285
69
354
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