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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 ลูกหนีการคา้ 

6 ลูกหนีหมุนเวียนอืน 

7 สินคา้คงเหลือ 

8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

9 เงินลงทุนระยะยาวอืน 

10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 

12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

13 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 

14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

15 เจา้หนีการคา้ 

16 เจา้หนีหมุนเวียนอืน 

17 หนีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความ 

18 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

19 ประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ 

20 ประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 

21 ทุนเรือนหุน้ 

22 รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ 

23 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

24 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

25 ภาระผูกพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

26 คดีฟ้องร้อง 

27 เครืองมือทางการเงิน 

28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

29 การจดัประเภทรายการใหม ่

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 11 สิงหาคม 2560 
 

1 ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศ

ไทย และมีทีอยูจ่ดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ตงัอยูเ่ลขที 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรสิงแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซึงตงัอยู่เลขที 159 หมู่ 5 ตาํบลห้วยโจด อาํเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และอยู่ระหว่างการเตรียมการทีจะยา้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยู่ทีทีตงั

โครงการ “ศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ซึงตงัอยู่ เลขที 234 หมู่ 4 ตาํบลโนนหมากเค็ง 

อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัทีถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ของทุนทีชาํระแลว้ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 

นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  17.79  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกียวกับการให้บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุทีไม่ใช้แล้วทีอนัตราย และ 

ไม่อนัตราย รวมทงับริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบสิงปฏิกูล และนาํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ

ซือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงันี 
 

  ประเทศท ี  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จัดตงั 

 30 มถุินายน 

2560 

 31 ธันวาคม 

2559 

1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 

 

รับกาํจดัสิงปฏิกลูและ 

วสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 

 

 100  100 
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  ประเทศท ี  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จัดตงั 

 30 มถุินายน 

2560 

 31 ธันวาคม 

2559 

2. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม 

  แอนด ์เมทเทิล จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ

อลูมิเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม  

และโลหะทุกชนิด 

ไทย 

 

100  100 

3. บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์

  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนั

  แนล จาํกดั 

 

 

 

ซือขายและหล่อหลอมเศษ

อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 

และโลหะ ผลิตและใหบ้ริการแปร

รูปวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน

นาํมนั และเชือเพลิงต่างๆ และขาย

ปลีกเศษพลาสติก และนาํมนั 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 

 

 

 

 100  100 

4. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 

  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

(ยงัไม่ไดเ้ริมดาํเนิน 

งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนในรูปแบบยอ่ และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา

วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนเพือให้ข้อมูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เน้นการให้ขอ้มูล

เกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันนั การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนภายหลงัการเปลียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น และกรรมการบริหารชุดใหม่ที

รับรองโดยมติคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ

ปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบาย วิธีการคาํนวณและผลการ

ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

2.3 สกลุเงินทีใช้การดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกุลทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั/บริษัท ข้อมูลทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้แสดงเป็นหลกั 

พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ทีระบุไวอ้ยา่งอืน 
 

2.4 การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินทีเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึงถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

2.4.1 การใช้ดลุยพินิจ 
 

ขอ้มูลเกียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัต่อจาํนวนเงินที

รับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8  10 และ 11 การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุน

 และทรัพยสิ์น 
 

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ทีสาํคญัซึงมีความเสียงอย่างมีนยัสาํคญัทีเป็นเหตุให้

ต้องมีการปรับปรุงจํานวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดงัต่อไปนี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี

 และการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพิมขึนของ

 เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ 

 และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 20 ประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ และประมาณการ

 หนีสินจากคดีความและจากค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้อง 
 

2.4.3 การวัดมลูค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี

รวมถึงผูป้ระเมินมูลค่าซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดั

มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัยสําคญั

อย่างสมาํเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการ

ตงัราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดั

มูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าทีมีนยัสําคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/

บริษทั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มาก

ทีสุดเท่าทีจะทาํไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้

ในการประเมินมูลค่า ดงันี 
 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้(ขอ้มูลทีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่า

ยุติธรรมทีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชัน

ของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิด

การโอนขึน 
 

ขอ้มูลเพมิเติมเกียวกบัขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 เครืองมือทางการเงิน 
 

2.5 การใช้เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเนอืง 
 

ดงัทีปรากฎในงบการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลกาํไรสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2560 จาํนวน 4.60 ลา้นบาท และ 15.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และจาํนวน 

1.34 ลา้นบาท และ 11.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และกลุ่มบริษทัและบริษทัมีผล

ขาดทุนสะสมจาํนวนมาก และมีหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 

และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 79.24 ลา้นบาท และ 39.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม 

และเป็นจาํนวน 43.00 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัย่อย

แห่งหนึงไดผ้ิดนัดชาํระเจา้หนีค่าก่อสร้างรวมดอกเบียตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล 

จนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนรวม 46.29 ลา้นบาท และ 45.03 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซึงผลจากการผิดนดัชาํระหนีดงักล่าวอาจทาํให้เจา้หนีมีสิทธิเร่งใหบ้ริษทัย่อยชาํระหนีคงเหลือ

ทงัหมดไดท้นัที และบริษทัย่อยสามแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมากและมีส่วนขาดของผูถื้อหุน้ทีได้

หยุดดาํเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์อง

บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมขึนเครืองหมาย NC (Non-

Compliance) ระยะที 1 ระยะที 2 และระยะที 3 ตงัแต่วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2558  2559 และ 2560 ตามลาํดบั 

และยงัขึนเครืองหมาย SP (Suspension) ห้ามซือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป 

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีสาํคญั ซึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย

อยา่งมีนยัสาํคญัเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั อยา่งไรก็ตาม 

ภายหลงัจากการเปลียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นและกรรมการบริหารชุดใหม่ ส่งผลให้บริษทัและบริษทั

ย่อยมีผลการดาํเนินงานดี เพิมทุนไดเ้ป็นผลสําเร็จทาํให้บริษทัดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และฝ่ายบริหารใหม่ 

อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกขึนเครืองหมายห้ามซือขาย และเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงันนั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึน

โดยฝ่ายบริหารใหม่ของกลุ่มบริษทั/บริษทั โดยใชห้ลกัเกณฑ์ดาํเนินงานต่อเนือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่า
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กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจและผูบ้ริหารใหม่อยู่ระหว่างเจรจากบัเจา้หนี 

ค่าก่อสร้างดังกล่าวซึงยงัไม่ทราบผล ดงันัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่ได้รวม

รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์และการจัดประเภทสินทรัพย ์และหนีสินใหม่ซึงอาจจาํเป็นหากกลุ่ม

บริษทั/บริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
 

3 นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัทีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

เพือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั/

บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี

นยัสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/

บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนนั การ

เกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ทีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 
 

 ชือบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั ประเทศท ี

จัดตงั/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์

 เมทเทิล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์ 

 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  

 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ซึงถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

(บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) 

จาํกดั) ร้อยละ 20 
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 ชือบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั ประเทศท ี

จัดตงั/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

7. บริษทั เอส.ว.ีพ.ี แอคเคา้นทติ์ง กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กียวขอ้งกบักรรมการ

ของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

8. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กียวขอ้งกบักรรมการ

ของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

9. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กียวขอ้งกบักรรมการ

ของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

10. บริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด ์บิสซิเนส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทั 

11. คุณยทุธนา เจนวิทยาโรจน ์ ไทย บุตรของกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ

บริษทั 

12. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 

สงัการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี รวมถึงกรรมการของ 

กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ทีเป็นผูบ้ริหาร

หรือไม่) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการ ตามใบแจง้หนี 

ค่าทีปรึกษากฏหมาย ราคาตามสัญญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบียประชุม 

  เงินเดือน และอืน ๆ 

ตามทีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กบับุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการบริการ -  - 281 1,915 

ค่าใช้จ่าย      

บริษทัทเีกยีวข้องกนั      

ค่าบริการ 57  - 57 - 

ค่าทีปรึกษากฏหมาย 115  90 115 90 

ผู้บริหารสําคัญ      

ค่าเช่า 105  105 105 105 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

 ผลประโยชนร์ะยะสนั 3,012  3,155 2,370 2,155 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 60  229 60 229 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 3,072  3,384 2,430 2,384 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการบริการ -  - 928 2,983 

ค่าใช้จ่าย      

บริษทัทเีกยีวข้องกนั      

ค่าบริการ 57  - 57 - 

ค่าทีปรึกษากฏหมาย 237  120 237  120 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ      

ค่าเช่า 210  210 210 210 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

 ผลประโยชนร์ะยะสนั 5,769  5,360 4,485 4,160 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 120  458 120  458 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 5,889  5,818 4,605 4,618 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

ลกูหนีการค้า – กจิการทีเกยีวข้องกนั  
   

 
  

บริษทัย่อย        

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์

 เมทเทิล จาํกดั 

 

- 

  

- 

 

113 36 

รวม -  -  113 36 
     

ลกูหนีหมุนเวียนอืน – กจิการทีเกยีวข้องกนั 
       

ดอกเบยีค้างรับ     

บริษทัย่อย       

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  3,592 3,592 

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค       

(บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั -  -  47 47 

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์ 

 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

- 

 

- 295 295 

รวม - - 3,934 3,934 

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - - (3,934) (3,934) 

สุทธิ -  -  - - 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิให้กู้ยมืระยะสัน – กจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน       

บริษทัย่อย       

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  33,408 33,408 

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  

  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 
- 

  

- 

 

2,094 2,094 

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์ 

  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

- 

 

- 37,604 37,604 

รวม - - 73,106 73,106 

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - - (73,106) (73,106) 

สุทธิ - - - - 

 

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (พันบาท) 

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม - - 73,106  72,158 

เพมิขึนระหว่างงวด - - -  345 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน - - 73,106  72,503 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค     

บริษทัทเีกยีวข้องกนั     

Begemann Holding B.V. 85,408 85,408 - - 

หัก ค่าเผอืการดอ้ยค่า (85,408) (85,408) - - 

สุทธิ - - - - 

        

เจ้าหนหีมุนเวียนอืน – กจิการทีเกยีวข้องกนั     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษทัย่อย     

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์ 

 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

- 

 

- 405 405 

 

รายการเคลือนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม - 670 -  - 

ลดลงระหว่างงวด - (670) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน - - - - 

 

การคาํประกนั 
 

บริษทัมีภาระการคาํประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคาํประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัที 11 

กันยายน 2549) จาํนวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37 

ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท เมือวนัที 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรับปี 2560 ดงันี 

 

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ครังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ

เสียง หรือประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครังละ 15,000 บาท 
 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท เมือวนัที 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรับปี 2559 ดงันี 

 

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการ ครังละ 15,000 บาท 

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 15,000 บาท 

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครังละ 10,000 บาท 
 

สัญญาสําคัญททีํากบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

เมือวนัที 4 มกราคม 2559 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 ราย เพือเป็นทีตัง

สาํนกังานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2559 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา

ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าจาํนวน 105,000 บาท ซึงบริษทัจะไดรั้บคืนเมือสินสุดสัญญา 
 

เมือวนัที 16 มีนาคม 2559 บริษทัว่าจา้งบริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด์ บิสซิเนส จาํกดั เป็นทีปรึกษากฏหมาย โดยให้

คาํปรึกษาเกียวกบัขอ้กฏหมาย เขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบแกไ้ขเอกสาร/สัญญาทีสาํคญั และออกหนงัสือบอก

กล่าวทวงถามหนีสินของบริษทั ตงัแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท 
 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีการค้า 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  113  36 

กิจการอืน        

- ลูกหนีตามสญัญาผอ่นชาํระหรือ 

 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์

 จาํกดั 57,842 

 

57,086 

 

57,842 

 

57,086 

- ลูกหนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย 

 จาํกดั (มหาชน) 58,225 

 

58,225 

 

58,225 

 

58,225 

- ลูกหนีรายอืนๆ 32,562  43,657  23,916  37,466 

รวมลูกหนีกิจการอืน 148,629  158,968  139,983  152,777 

รวม 148,629  158,968  140,096  152,813 

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (120,221)  (115,631)  (120,221)  (115,631) 

สุทธิ 28,408  43,337  19,875  37,182 

 

ส่วนทีหมุนเวียน 28,408  43,337  19,875  37,182 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน - - - - 

รวม 28,408  43,337  19,875  37,182 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี

 30 มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

หนีสงสยัจะสูญ 3,550  14,232  3,550  14,232 

โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (1,560)  -  (1,560)  - 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 

 30 มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

หนีสงสยัจะสูญ 7,999  40,459  7,999  40,459 

โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (3,409)  (435)  (3,409)  (435) 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ:- 21,786  31,028  13,253  24,873 

คา้งชาํระเกินกาํหนด:-        

 1 – 3 เดือน 9,293  11,364  9,293  11,364 

 3 – 6 เดือน 399  244  399  244 

 6 – 12 เดือน 63  316  63  316 

 มากกว่า 12 เดือน 1,021  705  1,021  705 

รวม 10,776  12,629  10,776  12,629 

ลูกหนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

 (มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225 

 

58,225 

 

58,225 

 

58,225 

ลูกหนีตามสญัญาผอ่นชาํระหรือบริษทั 

 เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 57,842 

 

57,086 

 

57,842 

 

57,086 

รวมทงัสิน 148,629  158,968  140,096  152,813 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (120,221)  (115,631)  (120,221)  (115,631) 

สุทธิ 28,408  43,337  19,875  37,182 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนีการคา้ทีคา้งชาํระเกินกาํหนด จาํนวน 10.78  ล้านบาท 

และ 12.63 ลา้นบาท ตามลาํดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หักการรับชําระเงินแลว้จนถึง

วนัที31 กรกฎาคม 2560 และวนัที 14 กุมภาพันธ์ 2560 คงเหลือจํานวน 4.15 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท 

ต า ม ลํ า ดั บ 

ไดต้งัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้จาํนวน 4.15 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีคา้งชาํระเกินกาํหนดทงัจาํนวน บริษทัได้

ตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 
 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนีการคา้ตามสัญญาผ่อนชาํระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 57.84 ลา้นบาท และ 57.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ลูกหนีดงักล่าวไดค้า้งชาํระเกินกาํหนดทีขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผิ้ดนดัตามสัญญาผ่อนชาํระซึง

มีอดีตผูถื้อหุ้นของลูกหนีเป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั บริษทัไดต้งัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเต็ม

จาํนวนแลว้ ซึงฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงหนีดงักล่าว 
 

ลูกหนีการคา้ดงักล่าว 2 ราย ทีคา้งชาํระซึงอยูร่ะหว่างฟ้องร้องหนึงราย (คา้งชาํระเกินกาํหนด) และอีกหนึงรายอยู่

ระหวา่งการติดตามหนีสรุปดงันี 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน):    

ยอดหนีทีคงคา้ง 58,225 58,225 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (58,225) (58,225) 

สุทธิ - - 

 

เมือวนัที 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 60) บริษทัโปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ

30) และบริษัท สยามเวสท์แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแทนท์ จาํกัด (มีสัดส่วนร้อยละ 10) ตามสัญญาร่วมการงาน 

ลงวนัที 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูรั้บจา้ง”) ไดท้าํสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัที 26 ตุลาคม 2550 กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ในลกัษณะ

ครบวงจรตงัแต่การก่อสร้าง จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัเก็บขยะ การเก็บขน การคดัแยก และการ

กาํจดัขยะ ในพืนทีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สญัญามีระยะเวลา 10 ปี นบัตงัแต่วนัที ทอท. มีหนงัสือแจง้ให้

เริมงาน (15 กนัยายน 2549) 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 26 
 

 

 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

  บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั :   

- ยอดหนีทีคา้งชาํระเกินกาํหนดทีทาํสัญญาผอ่นชาํระและไดผิ้ดนดัชาํระหนีฯ 

  - ส่วนทีหมุนเวียน 28,400 

 

- 

  - ส่วนทีไมห่มุนเวียน 26,836 - 

 55,236 - 

- ยอดหนีตามใบแจง้หนี-ส่วนทีหมุนวียน 2,606 57,086 

รวม 57,842 57,086 

หกั รับชาํระจนถึงวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2560 - (2,487) 

คงเหลือ 57,842 54,599 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (57,842) (54,599) 

สุทธิ - - 

 

สัญญาผ่อนชําระ 
 

เมือวนัที 15 มีนาคม 2560 บริษทัไดต้กลงทาํหนังสือสัญญาผ่อนชาํระให้กบับริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ

เมน้ท์ จาํกัด เพือชาํระหนีคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 57.09 ลา้นบาท โดยให้หักกับยอดที

บริษทัคา้งชาํระ จาํนวน 8.29 ลา้นบาท โดยกาํหนดผ่อนชําระ 24 งวด เป็นงวดรายเดือน งวดที 1-3 งวดละ 

300,000 บาท งวดที 4-6 งวดละ 600,000 บาท งวดที 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดที  13-15 งวดละ 

3,000,000 บาท งวดที 16-23 งวดละ 3,500,000 บาท และงวดที 24 (ว ันที 15 กุมภาพันธ์  2562) จํานวน 

2,985,583 บาท โดยเริมชาํระงวดแรกวนัที 15 มีนาคม 2560 และงวดถดัไปทุกวนัที 15 ภายใตส้ัญญาผ่อนชาํระ

มีเงือนไขทีสําคญัหากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไม่ชําระหนีงวดใดงวดหนึงตามสัญญา

ยินยอมใหบ้ริษทัดาํเนินการตามกฏหมายไดท้นัที และกรณีทีเป็นค่าบริการทีเกิดขึนใหม่ บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์

แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั จะชาํระเงินให้ตรงตามกาํหนดทุกรอบเดือนและต่อไปทุกสินเดือน หากผิดนัดชาํระ

ค่าบริการงวดใดงวดหนึง ยินยอมใหบ้ริษทัยกเลิกสัญญาตวัแทนไดท้นัที ทงันี บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั จะตอ้งนาํหนงัสือคาํประกนัมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหนีในวงเงิน 5 ลา้นบาท จนถึง ณ วนัที 

11 สิงหาคม 2560 บริษทัยงัไม่ไดรั้บหนงัสือคาํประกนัดงักล่าว และลูกหนีไดผิ้ดนดัตามสัญญาผ่อนชาํระเป็น

จาํนวนเงิน 546,547 บาท 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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6 ลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  3,934  3,934 

กิจการอืน ๆ 34,771  36,928  33,998  36,312 

รวม 34,771  36,928  37,932  40,246 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (8,603)  (8,501)  (12,062)  (12,021) 

สุทธิ 26,168  28,427  25,870  28,225 

       

ลูกหนีหมนุเวียนอืน - กิจการอืน ๆ       

ลูกหนีอืน 20  93  20  93 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 609  853  469  783 

เงินทดรองจ่าย 75  -  75  - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 20,572  16,822  20,034  16,317 

ลูกหนีกรมสรรพากร 3  3  -  - 

ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหนา้ 4,386  4,543  4,356  4,518 

ดอกเบียคา้งรับ 25  32  -  33 

รายไดค้า้งรับ 9,002  14,549  8,990  14,549 

อืน ๆ 79  33  54  18 

รวม 34,771  36,928  33,998  36,311 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (8,603)  (8,501)  (8,128)  (8,086) 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน – สุทธิ 26,168  28,427  25,870  28,225 
    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี

 30 มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

หนีสงสยัจะสูญ 42  764  42  505 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า-ภาษีเงินไดถู้กหกั 

 ณ ทีจ่าย 60 

 

- 

 

- 

 

- 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 

 30 มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

หนีสงสยัจะสูญ 42  2,714  42  2,435 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า-ภาษีเงินไดถู้กหกั 

 ณ ทีจ่าย 60 

 

- 

 

- 

 

- 

โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ -  (27)  -  (27) 
 

7 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 3,139  3,309 

วตัถุดิบ 1,469  331 

รวม 4,608  3,640 

หกั ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง (2)  (86) 

สุทธิ 4,606  3,554 

    

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน    

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (11)  76 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน    

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (84)  735 
 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคลือนไหวระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2560  2559 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  445,085 445,085 

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งงวด  - - 

ณ วนัที 30 มิถุนายน  445,085 445,085 

หัก ค่าเผอืมูลค่าเงินลงทุนลดลง  (445,085) (445,085) 

สุทธิ  - - 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละงวด มีดงันี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (พันบาท) 

บริษทัย่อย               

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 100  100 10 10 7,000 7,000 7,000 7,000 - -  - - 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์

   เมทเทิล จาํกดั (ดูหมายเหตขุอ้ 26) 

 

100 

  

100 

 

150 

 

150 

 

170,000 

 

170,000 

 

170,000 

 

170,000 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์ 

 เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล 

 จาํกดั 

 

100 
 

 

100 

 

200 

 

200 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

- 

 

- 
 

 

- 

 

- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค  

   (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 

80 

  

80 

 

3 

 

3 

 

68,085 

 

68,085 

 

68,085 

 

68,085 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

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



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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9 เงนิลงทุนระยะยาวอืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

สลากออมสินพิเศษ 73,000 10,000  60,000  - 

รวม 73,000 10,000  60,000  - 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทั จาํนวน 60 ลา้นบาท มีอายุ 3 

ปี ครบกาํหนดถอนวนัที 10 มกราคม 2563  วนัที 20 มกราคม 2563 วนัที 6 มีนาคม 2563 วนัที 26 พฤษภาคม 2563 

และวนัที 1 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นสลากออมสินพิเศษของ 

บริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกดั) จาํนวน 13 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มีอายุ 3 ปี ครบกาํหนดถอนวนัที 29 มีนาคม 2562  วนัที 11 พฤศจิกายน 2562 และวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใน 

งบการเงินรวม 
 

10 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซือ จาํหน่าย และโอน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 330,299 308,692  270,180  243,738 

การซือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 11,374 18,973  11,323  18,572 

การจาํหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ (182) (38)  (182)  - 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (14,308) (13,122)  (11,646)  (10,496) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 327,183 314,505  269,675  251,814 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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การซือและการโอนเขา้ในระหวา่งงวด  จาํนวน 11 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
 

 ราคาทุน 

 (ล้านบาท) 

ทีดิน 3 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 1 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2 

งานระหวา่งก่อสร้าง 5 

รวม 11 

 

งานระหวา่งก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
 

 งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ มีตน้ทุนงบประมาณทงัหมด 10 ลา้นบาท มีตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึง ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2560 จาํนวน 3 ลา้นบาท คงเหลืออีก 7 ลา้นบาท ซึงคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณเดือนมกราคม 2561 
 

 งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร มีตน้ทุนงบประมาณทงัหมด 7 ลา้นบาท มีตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึง ณ วนัที 

30 มิถุนายน 2560 จาํนวน 1 ลา้นบาท คงเหลืออีก 6 ลา้นบาท ซึงคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณเดือนธันวาคม 

2560 
 

 งานสร้างภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม (กล่อง Roll off) มีตน้ทุนงบประมาณทงัหมด 4 ลา้นบาท มีตน้ทุนที

เกิดขึนแลว้จนถึง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 จาํนวน 1 ลา้นบาท คงเหลืออีก 3 ลา้นบาท ซึงคาดว่าจะแลว้

เสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 
 

11 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

โครงการกลนันาํมนัจากพลาสติก 80,000  80,000  80,000  80,000 

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่า (80,000)  (80,000)  (80,000)  (80,000) 

สุทธิ -  -  - - 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน 
 

การซือ จาํหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 41  15  27  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2)  -  (1)  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 39  15  26  - 
 

13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

เงินมดัจาํและเงินประกนั 2,257  2,257  1,557  1,557 

เงินวางศาล 2,014  2,014  -  - 

รวม 4,271  4,271  1,557  1,557 

 

14 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชวัคราว  10  12  9  10 

ยอดขาดทุนยกไป 12  21  10  17 

รวม 22  33  19  27 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขาดทุนทางภาษีจะสินอายุในปี 2560 ถึงปี 2564 ผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีทียงัไม่สินอายุตามกฎหมาย

เกียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันนั บริษทัและบริษทัย่อยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับัญชีเนืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

15 เจ้าหนกีารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

กิจการอืน ๆ     

- เจา้หนีบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน

 เมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 

56,473 

 

56,473 

 

56,473 

 

56,473 

- เจา้หนีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจ

 เมน้ท ์จาํกดั 

 

8,159 

 

10,430 

 

8,159 

 

10,430 

- เจา้หนีรายอืนๆ 28,841 31,503 25,183 29,580 

รวม 93,473 98,406 89,815 96,483 

     

ส่วนทีหมุนเวียน 88,642 98,406 84,984 96,483 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน 4,831 - 4,831 - 

รวม 93,473 98,406 89,815 96,483 

 

เจา้หนีการคา้รายบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 

2559 มีจาํนวน 56.47 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดร้วมหนีค่าบริหารจดัการขยะที 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลกัฐานตน้ฉบบัทีเกิดขึนในปี 2553 ถึง 2557 จาํนวน 32.31 

ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่ไดข้อให้เจา้หนีรายดงักล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหนีเพือสอบทานความ

เป็นหนีระหวา่งกนัอีกครัง 
 

เจา้หนีการคา้รายบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวน 8.16 ลา้นบาท และ 10.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัไดข้อผ่อนชาํระหนีโดยขอหกักบัยอดทีลูกหนีบริษทั 

เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั คา้งชาํระตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เจ้าหนหีมุนเวยีนอืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  405  405  

กิจการอืน ๆ 46,129  56,321  25,170  35,079  

รวม 46,129  56,321  25,575  35,484  

เจ้าหนีหมนุเวียนอืน - กิจการอืนๆ       

เจา้หนีอืน 962  890  901  798 

เจา้หนีค่าทรัพยสิ์น 680  876  680  876 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,832  22,886  7,619 17,050 

ดอกเบียคา้งจ่าย 20,191  18,554  3,694 3,471 

เงินรับล่วงหนา้ 194  127  194 127 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 383  503  333 412 

เจา้หนีกรมสรรพากร 1,316  1,540  1,180 1,402 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,700  10,268  9,700 10,268 

อืน ๆ 871  677  869  675 

รวม 46,129  56,321  25,170 35,079 

 

ดอกเบียคา้งจ่ายประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

ดอกเบียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอม

 ยอมความต่อหนา้ศาล (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 17) 14,762 

 

13,502 - 

 

- 

ดอกเบียคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้องอืน 5,429  5,052 3,694  3,471 

รวม 20,191  18,554 3,694 3,471 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หนสิีนตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

บริษทัยอ่ยมีหนีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

ดงันี 
 

 งบการเงินรวม 

  30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

หนีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล 31,525 31,525 

หกั หนีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความทีเจา้หนี 

 สามารถเรียกคืนไดท้นัที 

 

(31,525) 

 

(31,525) 

สุทธิ - - 

 

เมือวนัที 30 สิงหาคม 2553 บริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกดั) ถูกเจา้หนีค่าก่อสร้าง

ฟ้องเนืองจากผิดสัญญารับสภาพหนีจาํนวนทุนทรัพย ์33.88 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินตน้ 31.52 ลา้นบาท และ

ดอกเบียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัที 1 มีนาคม 2553 จนถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 2.36 ลา้นบาท 
 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล โดยยอมชาํระเงิน

ให้แก่เจา้หนีตามเงินตน้ จาํนวน 31.52 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัย่อยตกลง

ผอ่นชาํระเป็นรายเดือนเดือนละไม่ตาํกวา่ 1.5 ลา้นบาท และเริมชาํระงวดแรกในวนัที 24 มิถุนายน 2555 ซึงจนถึง 

ณ วันที  30 มิถุนายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้ผิดนัดชําระหนีเงินต้นตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความเป็นจาํนวน 31.52 ลา้นบาท และ 31.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั และดอกเบียอีกจาํนวน

14.76 ลา้นบาท และ 13.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงผลจากการผิดนดัชาํระหนีดงักล่าวอาจทาํให้เจา้หนีมีสิทธิเร่ง

ให้บริษทัย่อย ชาํระหนีคงเหลือทงัหมดก่อนครบกาํหนดไดท้ันที ดงันันบริษทัย่อยไดจ้ัดประเภทหนีสินตาม

สญัญาประนีประนอมยอมความ ทีเจา้หนีสามารถเรียกคืนไดท้นัทีแสดงเป็นหนีสินหมุนเวียนทงัจาํนวน อย่างไร

ก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่อยูร่ะหวา่งเจรจาต่อรองกบัเจา้หนีค่าก่อสร้างดงักล่าว ซึงยงัไม่ทราบผล 
 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     

 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 2,785 2,578 2,252 2,085 

รวม 2,785 2,578 2,252 2,085 

 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สาํหรับงวด

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ     

 ผลประโยชน ์ณ วนัที 1 มกราคม 2,578 3,175 2,085 2,402 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 324 736 293 687 

ตน้ทุนดอกเบีย 45 74 36 61 

 369 810 329 748 

อืนๆ     

ผลประโยชนจ่์าย (158) (121) (158) - 

โอนกลบั (4) - (4) - 

 (162) (121) (162) - 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ 

 ผลประโยชน์ ณ วนัที 30 มิถุนายน 

 

2,785 

 

3,864 

 

2,252 

 

3,150 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 3.48 - 3.51 3.07 – 3.21 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน 5.50 5.79 

อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 34.38 * 0 - 12 * 

อตัรามรณะ 80ของ TMO 2008 ** 100 ของ TMO 2008 ** 

อตัราการทุพพลภาพ - 10 ของ TMO 2008 ** 
  

* ขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

 

19 ประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

  (พันบาท) 

ส่วนทีไม่หมุนเวยีน   

ประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ 19,219 18,425 

รวม 19,219 18,425 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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รายการเคลือนไหวของประมาณหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2560  2559 

  (พันบาท) 

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม 18,425 10,342 

ประมาณการหนีสินเพิมขึน 808 1,387 

จ่ายชาํระประมาณการหนีสิน (14) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 19,219 11,729 

 

20 ประมาณการหนีสินจากคดคีวามและค่าปรับฯ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

หนสิีนทีไม่หมุนเวียน     

ประมาณการหนีสินจากคดีความ 3,850 4,150 1,786 2,086 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000 9,000 9,000 9,000 

รวม 12,850 13,150 10,786 11,086 
 

รายการเคลือนไหวของประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 

มิถุนายน มีดงันี 

  งบการเงินรวม 

  ประมาณการหนีสินจากคดีความ  ประมาณการหนีสินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท)       

ณ วนัที 1 มกราคม 4,150  6,444  9,000  -  13,150  6,444 

เพมิขึน -  -     -  9,000  -  9,000 

จ่ายชาํระประมาณ

 การหนีสิน 

 

(300) 

  

(1,280) 

  

- 

  

- 

  

(300) 

  

(1,280) 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 3,850  5,164  9,000  9,000  12,850  14,164 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

42 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ประมาณการหนีสินจากคดีความ  ประมาณการหนีสินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท)       

ณ วนัที 1 มกราคม 2,086  4,380  9,000  -  11,086  4,380 

เพมิขึน -  -    -  9,000  -  9,000 

จ่ายชาํระประมาณ

 การหนีสิน 

 

(300) 

  

(1,280) 

  

   - 

  

- 

  

(300) 

  

(1,280) 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 1,786  3,100  9,000  9,000  10,786  12,100 

 

 ประมาณการหนีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท :- 
 

-  เมือวนัที 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 

ไม่ปฎิบติัตามเงือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง

แกไ้ขเพิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 

จนถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทงัสิน 620,500,000 บาท 
 

-  เมือวนัที 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดขึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้

ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซึงบริษทัขอสงวนสิทธิทีจะ

ดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท.ต่อไป 
 

-  ตามหนงัสือของทีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัที 26 ธนัวาคม 2559 

และวนัที 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนัน หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็

ดาํเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ลา้นบาท หาก

มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 
 

-  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้งัประมาณการหนีสินค่าปรับและ

ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน 

9,000,000 บาท 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      

ณ วนัตน้งวด      

- หุน้สามญั 0.70 2,100,000 1,470,000  2,100,000 1,470,000 

ณ วนัสินงวด     

- หุ้นสามัญ 0.70 2,100,000 1,470,000 2,100,000 1,470,000 

ทุนทอีอกและชําระแล้ว  

ณ วนัตน้งวด        

- หุน้สามญั 0.70 2,025,092 1,417,564  2,025,092 1,417,564 

ณ วนัสินงวด         

- หุ้นสามัญ 0.70 2,025,092 1,417,564  2,025,092 1,417,564 

 

22 รายได้จากการจ้างบริหารจดัการขยะสุทธิ 
 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2559 แสดง

ไดด้งันี 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวด

สามเดือน 

 สาํหรับงวด 

หกเดือน 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะกบั ทอท. 2,494 5,045 

หกั ตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบับริษทั สุวรรณภูมิ 

 เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 

(2,420) 

 

(4,894) 

สุทธิ 74 151 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5 และ 15 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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23 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานทรีายงาน 
 

 

ส่วนงาน 

บริการฝังกลบ 

 

ส่วนงานผลติและ 

ขายผลติภณัฑ์โลหะ 

 

ส่วนงานอืนๆ  

รวมส่วนงาน 

ทรีายงาน 

 

2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559  2560  2559 

 

(ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด

 วนัท ี30 มิถุนายน 

 รายไดจ้ากลูกคา้ 

           

    

- ภายนอก 48  66  17  16  -  -  65  82 

- ระหวา่งส่วนงาน -  2  -  -  -  -  -  2 

รายได ้ 48  68  17  16  -  -  65  84 

ตดัรายการระหวา่งกนั -  (2)  -  -  -  -  -  (2) 

รายได้รวม 48  66  17  16  -  -  65  82 

 
       

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 

  ก่อนหักภาษ ี       1  (5)  3  (1)  -  -  4  (6) 

 
 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

 วนัท ี30 มิถุนายน  

รายไดจ้ากลูกคา้                

- ภายนอก 110  136  28  36  -  -  138  172 

- ระหวา่งส่วนงาน 1  3  -  2  -  -  1  5 

รายได ้ 111  139  28  38  -  -  139  177 

ตดัรายการระหวา่งกนั (1)  (3)  -  (2)  -  -  (1)  (5) 

รายได้รวม 110  136  28  36  -  -  138  172 

        

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 

  ก่อนหักภาษ ี       11  (27)  4  (1)  -  -  15  (28) 

        

สินทรัพย์ตามส่วนงานทรีายงาน                 

  ณ วนัท ี30 มิถุนายน/ 

  31 ธันวาคม 402  407  93  87  -  1  495  495 
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ส่วนงาน 

บริการฝังกลบ 

 

ส่วนงานผลติและ 

ขายผลติภณัฑ์โลหะ 

 

ส่วนงานอืนๆ  

รวมส่วนงาน 

ทรีายงาน 

 

2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559  2560  2559 

 

(ล้านบาท) 

หนีสินตามส่วนงานทรีายงาน      

  ณ วนัท ี30 มถุินายน/ 

  31 ธันวาคม 151 167 54 52 4 6  209  225 
 

การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุน 
 

 

สําหรับงวดสามเดือน 

 

สําหรับงวดหกเดือน 

 

2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559 

 

(ล้านบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน 

       รวมกาํไร(ขาดทุน)จากส่วนงานทีรายงาน 4  (7)  15  (27) 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน -  1  -  (1) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 4  (6)  15  (28) 

 

การกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน 
 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะ 

 

30 มิถุนายน  

 

31 ธนัวาคม  

 

30 มิถุนายน 

 

31 ธนัวาคม 

 

2560 

 

2559 

 

2560 

 

2559 

 

(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 

       รวมสินทรัพยข์องส่วนงานทีรายงาน 168 

 

165 

 

132 

 

137 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 327 

 

330 

 

270 

 

270 

สินทรัพย์รวม 495 

 

495 

 

402 

 

407 
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24 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพนืฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 

คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดทีเป็นของส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญั

ทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั แสดงไดด้งันี 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดทีเป็นส่วนของ 

 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขนัพืนฐาน) 

 

4,602 

  

(5,688) 

 

15,095 

  

(28,060) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

 (ขนัพืนฐาน) 

 

2,025,092 

  

2,025,092 

 

2,025,092 

  

2,025,092 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.002  (0.003)  0.007  (0.014) 
        

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดทีเป็นส่วนของ 

 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขนัพืนฐาน) 

 

1,340 

  

(4,934) 

 

11,575 

  

(27,205) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

 (ขนัพืนฐาน) 

 

2,025,092 

  

2,025,092 

 

2,025,092 

  

2,025,092 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.001  (0.002)  0.006  (0.013) 
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25 ภาระผูกพนักบักจิการทีไม่เกยีวข้องกนั 
 

  30 มิถุนายน 2560 

   

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน    

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ  7 7 

อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 6 6 

อุปกรณ์ระหวา่งก่อสร้าง 3 3 

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว   

ภายในระยะเวลาหนึงปี 7 6 

ภาระผูกพนัอืนๆ 

คาํประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ 9 9 

รวม 32 31 
 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงันี 
 

เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซือเครืองจกัรกบับริษทัแห่งหนึง เพือซือเครืองจกัรเตากลนั

นาํมนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 

ลา้นบาท จนถึง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
 

26 คดฟ้ีองร้อง 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

 คดีดาํที 2483/2553 

 คดีแดงที 174/2554 

 คดีดาํที 4057, 4172/2555 

 คดีดาํที 1787-1794/2555 

 คดีแดงที 872-879/2555 

 คดีดาํที 1608-1609/2555 

 คดีแดงที 1028-1029/2555 

อดีตกรรมการ

และอดีต

พนกังาน 

บริษทั และ

บริษทัยอ่ย 

(บริษทั เจ ที เอส 

อลูมิเนียม แอนด ์

เมทเทิล จาํกดั

และ บริษทั 

โปรเฟสชนัแนล 

เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกียวกบัการ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี

คําสั งให้ บ ริษัท แ ละ บ ริษัท ย่อย จ่ายชําระ

ค่าเสียหายให้แก่โจทก ์พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2560 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็นจํานวนรวม 

3.12 ล้านบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณการ

หนีสินจาํนวน 2.87 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่าย จาํนวน 0.25 ลา้นบาท) 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

 คดีดาํที 2453/2553 

 คดีแดงที 1205/54 

บริษทั เทคนิค

สิงแวดลอ้ม

ไทย จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเกียวกบัการผิดสัญญาจา้งทาํ

ของ และเรียกค่าการงานทีได้ทําไปแล้ว ซึง

บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาประนีประนอมยอม

ความต่อหนา้ศาลอุทธรณ์ชาํระเงินใหแ้ก่โจทก ์

พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ

ชาํระภายในวนัสินเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 

0.05 ล้านบาท ชําระงวดแรกภายในเดือน

มี น า ค ม  2558 แ ล ะ ใ ห้ แ ล้ ว เส ร็ จ ภ า ย ใ น

กุมภาพนัธ์ 2559 ซึง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 

มียอดเงินตน้คงเหลือ 1.21 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึก

เป็นประมาณการหนีสินจาํนวน 0.98 ลา้นบาท 

และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.23 ลา้นบาท) 

 คดีดาํที 278/2554 บริษทั 

ก. ทวทีรัพย์

อุตสาหกรรม 

จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเกียวกบัการผิดสัญญา และ

เรียกค่าจ้าง ซึงบริษัทยอมชดใช้ให้แก่โจทก ์

พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็น

รายเดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 

นบัตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป ซึง 

ณ  วัน ที  30 มิ ถุ น าย น  2560 มี ย อ ด เงิน ต้น

คงเหลือจาํนวน 0.47 ลา้นบาท ได้บนัทึกเป็น

เจ้าหนีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็ม

จาํนวนแลว้ 

 คดีดาํที 1037/2555 

  พ 532/2556 

 คดีแดงที 593/2556 

อดีตกรรมการ บริษทั บริษัททาํสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาล 

ลงวนัที 11 ธันวาคม 2555 กับอดีตกรรมการ

โดยตกลงชาํระเงินกูย้ืมจาํนวน 7.89 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบียร้อยละ 6.5 ต่อปีโดยตกลงผ่อน

ชาํระภายใน 36 งวด งวดที 1-12 ชาํระไม่น้อย

กว่างวดละ 0.2 ล้านบาท งวดที 13-24 ชําระ 

ไม่น้อยกว่างวดละ 0.25 ล้านบาทและงวดที 

25-36 ชาํระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ลา้นบาท 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

 อดีตกรรมการ บริษทั โดยเริมเดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไปจนกว่า 

จะชําระเส ร็จ และบริษัท ตกลงชําระตาม 

คาํพิพากษาตามหนงัสือรับสภาพหนี ลงวนัที 8 

พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํระเงินจาํนวน 1.22 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 6.5 ต่อปี ทัง

จํานวน และเมือวัน ที  14 กุมภาพัน ธ์ 2560 

บริษทัไดจ่้ายเช็คลงวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2560 

จาํนวน 300,000 บาท เป็นการผ่อนชําระงวด

สุดทา้ย และโจทกไ์ดเ้รียกเก็บจากธนาคารเมือ

วนัที 7 เมษายน 2560 แลว้ 

 คดีดาํที 315/2555 

 คดีแดงที 1353/2555 

 คดีดาํที 530/2554 339/2555 

 คดีแดงที 1676/2554 17222/

  2555 

บริษทั 

พี ที นครินทร์ 

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 

(บริษทั 

โปรเฟสชนัแนล 

เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั) 

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเกียวกับการเช่าทรัพย ์

ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี

แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม

ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 0.60 

ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10 

ล้านบาท ภายในวนัที 30 พฤศจิกายน 2555 

ส่วนทีเหลืออีกจํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง

ผ่อนชําระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 

ภายในวนัสินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 

(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีที 2 ศาลมีคําสังให้

บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก์ เป็นจาํนวน 1.10 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึง ณ 

วนัที 30 มิถุนายน 2560 มียอดเงินตน้คงเหลือ

เป็นจาํนวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้ันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ 
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 คดีดาํที 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 

คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี

สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี

เอส คอนซอร์เตียม ยืน ฟ้องทอท. ต่อศาล

ปกครองกลาง เกียวกบัการผิดสัญญาและผิด

นดัชาํระหนีค่าจา้งตามสัญญา ตงัแต่งวดที 44 

(ง ว ด วัน ที  15 เม ษ า ย น  2553 ถึ ง วัน ที  14 

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวันที 1 

กนัยายน 2559 ถึงวนัที 14 กนัยายน 2559) รวม 

77 งวด ดว้ยเหตุผลทีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์

เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง

ทังสิน 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 

เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้

ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสงั ดงันี 

 ให้ทอท.ชําระค่ าจ้างตามสัญ ญ า

สําหรับงวดที 44 (งวดวันที 15 เมษายน

2553 ถึงวนัที 14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวด

ที 120 (งวดวนัที 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัที 

14 กัน ยายน  2559) ร วม  77 งวด  พ ร้อ ม

ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่

วนัทีครบกาํหนดชาํระในแต่ละงวดจนถึง

วนัฟ้อง รวมเป็นเงินทงัสิน 238,127,385.49 

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ให้แก่กลุ่มเอสพี

เอส คอนซอร์เตียม โดยถูกตอ้งครบถว้น 

 ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบียในอัตราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินตามข้อแรกนับ

ถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท. จะ

ชาํระจนเสร็จสิน 
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    ใหท้อท.คืนหนงัสือคาํประกนัให้แก่

กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบบั เป็น

เงิน 50,373,871 บ าท  พ ร้อมดอกเบียใน

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ขอ งจํานวนเงิน

ดังกล่าวนับถัดจาก วันฟ้ องเป็ นต้น ไป 

จนกว่า ทอท.จะชาํระจนเสร็จสิน 

 ข อ ใ ห้ ศ าล ป ก ค ร อ ง มี คํ า สั ง คื น

ค่าธรรมเนียมศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอน

ซอร์เตียม 

ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง  จํ าน ว น

288,501,256.49 บาท 

2) เมือวนัที 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง

ชันต้น ได้มีคําสังไม่รับคําฟ้องในส่วนที

เกียวกับค่าจา้งงวดที 44 (ครบกําหนดชําระ

เมือวัน ที  26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที  59 

(ครบกาํหนดชาํระเมือวนัที 30 ตุลาคม 2554) 

ไว้พิจารณ า (ซึงมีทุนทรัพย์รวม จํานวน 

51,605,839.93 บาท) เนืองจากเป็นการยืน

ฟ้องเมือพน้กาํหนดห้าปีนับแต่วนัทีรู้ถึงเหตุ

แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัทีรู้

ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพยที์

ฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท 

3) เมือวนัที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 

คอนซอร์เตียมได้ยืนอุทธรณ์คําสังไม่รับคํา

ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล

พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาทีไม่

รับ คําฟ้ อ งใน ส่ วน ที เกียวข้อ งกับ ค่ าจ้าง 

งวดที 44 ถึงงวดที 59 
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   4) เมือวนัที 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง

สูงสุดมีคาํสังยืนตามคาํสังของศาลปกครอง

ชนัตน้ทีไม่รับคาํฟ้องในส่วนทีเกียวกบัค่าจา้ง

งวดที 44 ถึงงวดที 59 ไว้พิจารณาและคืน

ค่าธรรมเนียมศาล จาํนวน 51,606 บาท ใหแ้ก่

ผูฟ้้องคดีทงัสาม ดงันนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2560 บริษทัมีลูกหนีทีค้างชําระงวดที 44-59 

เป็นจาํนวน 10.82 ลา้นบาท ทีหมดอายุความ

ในการเรียกเกบ็หนี 
 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 
 

 เมือวนัที 11 มีนาคม 2558 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต

กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด 

(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยินยอมให้ลงขอ้ความเท็จ จดัทาํบญัชี

ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 

2552 เกียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซือ

เครืองจกัรใชใ้นโครงการกลนันาํมนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเมือวนัที 4 สิงหาคม 2558 วนัที 1 ตุลาคม 

2558 สาํนกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหาร

ชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษ

แลว้ และเมือตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าทีตรวจคน้ไดใ้ห้กบั 

กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 
 

 เมือวนัที 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ

ผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จัดส่งตน้ฉบับหนังสือสัญญาเงินกู ้ระหว่างบริษทักบับุคคลต่างๆ ที

เกียวขอ้งจาํนวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัทาํผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบัญชี ผูอ้นุมติั

รายการจ่ายเงินและผูรั้บเงินในใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญรับของบริษัท งวดไตรมาสที 2 ปี 2549 ถึง 

ไตรมาสที 1 ปี 2552 และเมือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐานให้กับ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 
 

 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

53 

 เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2560 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ 

ผูมี้อาํนาจของบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั (“เจทีเอส หรือบริษทัยอ่ย”) ใหม้าใหถ้อ้ยคาํ

พร้อมนําเอกสารทีเกียวขอ้ง ซึงจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอียมพูลทรัพย ์กบัพวกไดจ้ดัให้

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ทาํสัญญาซือหุน้ของบริษทั เจทีเอส 

จากผูถื้อหุ้น 9 คน เมือเดือนธนัวาคม 2550 ซึงไม่เป็นความจริง เพือนาํหลกัฐานการซือหุน้ไปลงบญัชีของ 

PRO อนัเป็นเทจ็ 
 

 จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเดิมของบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือการ 

ดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหน้า 

ค่าเครืองจกัรจาํนวน 80 ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 

27 เครืองมือทางการเงนิ 
 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสนั กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน 
 

28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 
 

เมือวนัที 21 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดมี้หนังสือให้รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด พน้สภาพจากการเป็น

พนกังานบริษทัตงัแต่วนัที 21 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดจ่้ายค่าจา้งล่วงหนา้ 1 เดือน และค่าชดเชย

การออกจากงานตามกฎหมาย รวมทงัสินจาํนวน 840,000 บาท แลว้เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2560 
 

29 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2559 

และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2559 ซึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2560 ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอใน

งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 

 
 

 

 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

54 

 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

สําหรับงวดสามเดือน       

รายไดจ้ากการขายและ 

 การใหบ้ริการ 

 

81,938 

 

(81,938) 

 

- 

 

65,549 

 

(65,549) 

 

- 

รายไดจ้ากการขาย - 17,773 17,773 - - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 64,165 64,165 - 65,549 65,549 

รายไดด้อกเบีย - 110 110 - 83 83 

รายไดอื้น 132 (110) 22 88 (83) 5 

รวม 82,070 - 82,070 65,637 -  65,637 

       

สําหรับงวดหกเดือน       

รายไดจ้ากการขายและ 

 การใหบ้ริการ 

 

170,948 

 

(170,948) 

 

- 

 

135,483 

 

(135,483) 

 

- 

รายไดจ้ากการขาย - 37,712 37,712 - - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 133,236 133,236 - 135,483 135,483 

รายไดด้อกเบีย - 113 113 - 83 83 

รายไดอื้น 354 (113) 241 305 (83) 222 

รวม 171,302 - 171,302 135,788 -  135,788 

       

งบกระแสเงินสด       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

ลูกหนีการคา้และ 

 ลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 

(21,499)  

 

21,499 

 

- 

 

(17,675) 

 

17,675 

  

- 

ลูกหนีการคา้ - (18,012) (18,012) - (14,503)  (14,503) 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน - (3,487) (3,487) - (3,172)  (3,172) 

เจา้หนีการคา้และ 

 เจา้หนีหมุนเวียนอืน 

 

(2,982) 

 

2,982 

 

- 

 

7,049 

 

(7,049) 

  

- 



บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

เจา้หนีการคา้ - (11,649) (11,649) - (3,606)  (3,606) 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน - 8,667 8,667 - 10,655  10,655 

รวม (24,481) - (24,481) (10,626) -  (10,626) 

 


