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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 20,717              (6,133)               13,868 (32,616)
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสัยจะสูญ 10,419              64,431              10,519              65,090              
โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,063)               (462)                  (4,063)               (462)                  
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ-ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย 75                     -                    -                    -                    
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 112                   698                   -                    -                    
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 21,666              20,152              17,652              16,156              
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดับญัชีอุปกรณ์ (2)                      22                     144                   -                    
ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี -                    (23,069)             -                    -                    
โอนกลบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (2,788)               -                    (2,788)               -                    
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 554                   1,214                495                   1,121                
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (4)                      -                    (4)                      -                    
ประมำณกำรค่ำปรับและค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำฯ -                    9,000                -                    9,000                
ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกคดีฟ้องร้อง 230                   -                    230                   -                    
ดอกเบ้ียรับ (116)                  (124)                  (77)                    (87)                    

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,126                2,666                833                   544                   
49,926              68,395              36,809              58,746              

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 8,581                (27,629)             7,530                (20,792)             
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,588                (3,364)               6,762                (3,836)               
สินคำ้คงเหลือ 953                   2,267                -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (27)                    (622)                  (26)                    (622)                  

เจำ้หน้ีกำรคำ้ (5,696)               (11,035)             (5,871)               (2,754)               

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (12,615)             8,962                (10,767)             10,801              

จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (624)                  (121)                  (624)                  -                    
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบ (14)                    -                    (14)                    -                    
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (766)                  (1,880)               (766)                  (1,880)               
กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 46,306              34,973              33,033              39,663              
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย (5,078)               (5,856)               (5,039)               (5,781)               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 41,228              29,117              27,994              33,882              

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 124                   124                   110                   83                     
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว 29,951              -                    29,951              -                    
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนชัว่ครำว -                    (30,001)             -                    (30,001)             
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (73,000)             (5,000)               (60,000)             -                    
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                    -                    (100)                  (1,948)               
เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (10,785)             (28,891)             (10,722)             (28,354)             
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 278                   16                     37                     -                    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (53,432)             (63,752) (40,724) (60,220)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย -                    (12,637)             -                    (4,370)               
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (1,240)               (11,352)             (1,988)               (10,356)             
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (1,240)               (23,989)             (1,988)               (14,726)             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (13,444)             (58,624)             (14,718)             (41,064)             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 44,946              81,611              39,799              61,730              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กันยำยน 31,502              22,987              25,081              20,666              

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกใน

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 19 808                   8,083 808                   8,083 

          หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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