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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 20,310             10,422             20,830 7,565 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสัยจะสูญ 191                  616                  364                 976                   
โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (317)                 (2,283)              (317)                (2,283)              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย -                   41                    -                  -                   
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 859                  219                  -                  -                   
ค่ำเส่ือมรำคำ 14,314             14,059             12,440            11,405              
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 25                    25                    24                    24                     
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 7                      9                      7                      4                       
โอนกลบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                   (2,078)              -                  (1,032)              
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 1,255               404                  961                 356                   
ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกคดีฟ้องร้อง 278                  -                   278                 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม -                   (409)                 -                  (135)                 
ดอกเบ้ียรับ (78)                   (49)                   (399)                (364)                 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 76                    88                    11                    24                     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 3,322               -                   3,322              -                   
40,242             21,064             37,521            16,540              

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (1,222)              (4,236)              (5,894)             (3,154)              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (685)                 557                  (384)                628                   
สินคำ้คงเหลือ (305)                 (262)                 -                  -                   
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ 280                  (2,481)              280                 (2,481)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,513               (31)                   499                 (31)                   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,525               3,114               2,636              2,682                
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,332)              (337)                 (2,291)             (435)                 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (2,887)              (2,101)              (2,307)             (1,495)              
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 409                  373                  409                 373                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบ (554)                 -                   (554)                -                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (837)                 (1,916)              (837)                (316)                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 36,147             13,744             29,078            12,311              
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย (3,581)              (2,533)              (3,580)             (2,532)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 32,566             11,211             25,498            9,779                

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

(พันบาท)

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
12



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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

(พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 283                  50 273                 108
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว 1                      -                   1                      -                   
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   4,000              6,000                
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   -                  (1,360)              
เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -                   8,000               -                  -                   
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -                   (10,000)            -                  (10,000)            
เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (18,382)            (9,485)              (18,243)           (9,311)              
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (18,098)            (11,435) (13,969) (14,563)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย -                   (7,000)              -                  -                   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 17                    (1,548)              17                    (1,879)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ 17                    (8,548)              17                    (1,879)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 14,485             (8,772)              11,546            (6,663)              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 31,070             26,689             27,995            22,030              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 45,555             17,917             39,541            15,367              

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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