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

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับงวด 18,774             20,717             15,952 13,868 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสยัจะสูญ 829                  10,419             1,210 10,519             
โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,347)              (4,063)             (2,419) (4,063)              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 41                    75                    -                  -                   
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 47                    112                  -                  -                   
ค่ำเส่ือมรำคำ 21,399             21,663             17,619 17,650             
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 38                    3                      37 2                      
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 10                    (2)                    4 144                  
โอนกลบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (2,078)              (2,788)             (1,032) (2,788)              
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน -                   (4)                    -                  (4)                     
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 606                  554                  535 495                  
ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกคดีฟ้องร้อง 725                  230                  725                 230                  
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (409)                 -                  (135)                -                   
ดอกเบ้ียรับ (51)                   (116)                (524) (77)                   

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 127                  3,126               29                   833                  
37,711             49,926             32,001            36,809             

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (3,983)              8,581               (5,851) 7,530               
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,802)              (288)                (2,734) (114)                 
สินคำ้คงเหลือ (919)                 953                  -                  -                   
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ (3,200)              6,876               (3,200) 6,876               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (26)                   (27)                  (26) (26)                   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 792                  (5,696)             (69) (5,871)              
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,943               (129)                5,948 49                    
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (183)                 (12,008)           204 (10,338)            
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 721                  (478)                721 (478)                 
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน -                   (624)                -                  (624)                 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

(พันบาท)

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
12



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

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

(พันบาท)
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบ -                   (14)                  -                  (14)                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (1,916)              (766)                (316)                (766)                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 32,138             46,306             26,678            33,033             
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย (4,086)              (5,078)             (4,085)             (5,039)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 28,052             41,228             22,593            27,994             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 51 124                  108 110                  
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว -                   29,951             -                  29,951             
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                  6,072              -                   
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                  (2,360)             (100)                 
เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 8,000               -                  -                  -                   
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (10,000)            (73,000)           (10,000)           (60,000)            
เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (17,750)            (10,785)           (17,526)           (10,722)            
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ -                   278                  -                  37                    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19,699)            (53,432) (23,706) (40,724)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย (10,000)            -                  -                  -                   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (1,146)              (1,240)             (1,477)             (1,988)              
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (11,146)            (1,240)             (1,477)             (1,988)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (2,793)              (13,444)           (2,590)             (14,718)            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 26,689             44,946             22,030            39,799             
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 23,896             31,502             19,440            25,081             

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

ประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกใน

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 20 2,801               808                  2,801              808                  

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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