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สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
เครื่ องมือทางการเงิน
ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับหลุมฝังกลบ
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32
33
34

เรื่ องทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงานสระแก้ว
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
มีศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่ชาํ ระแล้วในระหว่างงวด ได้แก่
นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
20.92

บริ ษ ัท ดําเนิ น ธุ ร กิ จหลัก เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารกําจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้วที่ อนั ตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทั้งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล และนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื้ อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 12
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยน พร้ อมขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) และยังขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้ อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยจึ งประกาศชื่ อหลักทรั พย์ของบริ ษทั เข้าสู่ ช่วงดําเนิ นการให้มีคุณ สมบัติเพื่ อ
กลับมาซื้ อขาย (Resume stage) ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการขยายเวลาออกไปจนถึ งวันที่ 31 มี นาคม 2564 และให้บริ ษทั
ล้างขาดทุ นสะสมตามที่ ได้แจ้งต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หากบริ ษทั ไม่สามารถมี คุณสมบัติภายใน
ระยะเวลาที่ กาํ หนด ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยจะพิ จารณาเพิ กถอนหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
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2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ท่ี ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิ นนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงิ นประจําปี แต่ เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้น การอ่านงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นโยบายการบัญ ชี และวิธีการคํานวณที่ ใช้ในงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ มี ความสอดคล้องกับการถื อปฎิ บตั ิ ใน
งบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เว้นแต่ ที่กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาถือปฎิบตั ิ
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิ บตั ิ ดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนิ นงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ยกเว้นที่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่หลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาเช่า
ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงาน การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16*
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงาน การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ทางการเงิน ฉบับที่ 19*
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
2563
2563

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เหล่า นี้ ใ ห้ข อ้ กํา หนดเกี่ ย วกับ นิ ย ามสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี ของอนุพนั ธ์
และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 ได้นํา เสนอวิ ธี ก ารบัญ ชี เดี ย วสํ า หรั บ ผู เ้ ช่ า (Single lessee
accounting model) โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ที่แสดงถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงที่เช่าและ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ แสดงถึ งภาระผูกพันที่ ผูเ้ ช่ าต้องจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่ า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้ รายการ
สําหรับสัญญาเช่ าระยะสั้นหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า ส่ วนการบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุ บนั เช่ น ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่ า
การเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
2.3

สกุลเงินที่ใช้ การดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ข้อมู ลทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ด เศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น เพื่ อให้แ สดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างอื่น

18
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2.4 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถือปฏิ บตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.4.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 13 14 16 และ 17

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน

2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ ที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่ รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 24
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาษี เงิ น ได้ข องปี ปั จ จุ บั น และภาษี เงิ น ได้ร อการ
ตัดบัญชีและการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
ข้อสมมติ ฐานเกี่ ยวกับอัตราคิ ดลด อัตราการเพิ่ มขึ้ น
ของเงิ น เดื อ น อัต ราการหมุ น เวี ย นของพนัก งาน
อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ
ประมาณการหนี้ สิ น จากการปิ ดหลุ ม ฝั ง กลบ และ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ประมาณการหนี้ สิ นที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นจากการถู ก
ฟ้องร้อง
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• จากสถานการณ์ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3 ทําให้มีความไม่แน่ นอนในการ
ประมาณการ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศโดยสภาวิชาชี พ
เรื่ อ ง มาตรการผ่ อ นปรนชั่ว คราวสํ า หรั บ ทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ทางบัญ ชี เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVIC-19”) มีดงั นี้
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ มบริ ษ ัท /บริ ษ ัท เลื อกพิ จารณาการด้อยค่ าของลู ก หนี้ การค้าตามวิ ธีการอย่างง่ าย (Simplifild
Approach) โดยใช้ขอ้ มูลผลขาดทุ นด้านเครดิ ตในอดี ตในการประมาณการผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ้ น และไม่ นําข้อมู ลที่ มีการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward – looking information) เกี่ ยวกับ
สถานการณ์ COVIC-19 ที่ยงั มีความไม่แน่นอนมาพิจารณา
2.4.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมที่ แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิ ด
การโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เครื่ องมือทางการเงิน
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ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (“COVID-19”)
จากที่ ต ้น ปี 2563 ได้เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”)
เหตุการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบในเชิ งลบต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้รับผลกระทบพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงและผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อได้รับผลกระทบโควิด-19 ลูกค้าบางรายจําเป็ นต้อง
ลดการผลิ ตหรื อบางรายจําเป็ นต้องหยุดการผลิตชั่วคราว มีผลทําให้กากอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งส่ งกําจัดหรื อ
บําบัดมีปริ มาณลดลงอย่างมากส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้ลดลง ประกอบกับบริ ษทั ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่
เช่ น ค่ าใช้จ่ายพนัก งาน ค่ าเสื่ อมราคาทรั พ ย์สิ น ค่ าเช่ าเครื่ องจักร เป็ นต้น จึ งทําให้กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ผ ลการ
ดํา เนิ น งานสําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 มี ผลขาดทุ นสําหรั บงวดเป็ น
จํานวน 8.17 ล้านบาท และ 12.42 ล้านบาท ตามลําดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกําไร
2. ผลกระทบต่ อแหล่ งเงินทุนและสภาพคล่ องที่ใช้ ในการดําเนินงาน
โครงสร้างเงิ นทุ นของกลุ่มบริ ษทั มาจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และใช้กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากเงิ นทุ น
หมุนเวียนของกิจการที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ถึงแม้วา่ บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ทําให้บริ ษทั มีรายได้ลดลงและผลการดําเนิ นงานขาดทุน แต่กลุ่มบริ ษทั ยังมีสภาพคล่องที่ เพียงพอและยังมี
กระแสเงินสดที่ ดี เนื่ องจากบริ ษทั มีการลงทุนในรู บของสลากออมสิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจาํ นวน
60 ล้านบาท ที่สามารถแปลงสภาพเป็ นเงินสดได้ง่ายในกรณี ที่ตอ้ งใช้ฉุกเฉิ นและเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อย
3. ผลกระทบต่ องบการเงิน
ผูป้ ระกอบการจํานวนมากได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจจากรายได้ที่ลดลง ลูกหนี้อาจขาดสภาพคล่อง
ทําให้จ่ายชําระหนี้ ล่าช้า หรื อไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกหนี้ คงค้างเกินกําหนด
ชําระทางฝ่ ายติดตามหนี้ยงั คงสามารถติดตามทวงถามลูกค้าได้และมีกาํ หนดวันนัดชําระเงิน
ดังนั้น การดําเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั จากสภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (“COVID19”) ในปั จจุ บันซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ การขับ เคลื่ อนทางเศรษฐกิ จหลายๆ ด้านทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
ปั จจุ บ ันสถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (“COVID-19”) ในประเทศเริ่ มดี ข้ ึ นตามลําดับ มี ผลทําให้
โรงงานลูกค้าทยอยเปิ ดดําเนิ นงานได้ตามปกติ บริ ษทั คาดว่าผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ก็จะดีข้ ึนตามลําดับ
ด้วยเช่นกัน
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การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่ดงั ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ดังนี้
4.1 กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิ นให้ข อ้ กําหนดเกี่ ย วกับ นิ ยาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ
รวมถึ งหลักการบัญ ชี ของอนุ พ นั ธ์ และการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ยง ซึ่ งการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิ บตั ิดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายการ
บัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ที่แสดง
ถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงที่เช่ าและหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ผเู ้ ช่ าต้องจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า ส่ วน
การบัญชี สาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษ ทั ได้ถือ ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ โดยการรั บ รู ้ ผลกระทบสะสมจากการ
ถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุ งกับกําไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลที่ นาํ มาแสดงเปรี ยบเที ยบ ซึ่ งการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลกระทบสะสม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ตามที่รายงาน
ในงวดก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงาน
ในงวดก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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)

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรก บริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญา
เช่าสําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญา
เช่ าที่ เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่ มของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และสําหรั บ
สัญญาเช่ าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุน บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่ าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิ มก่อนวันที่ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิ บตั ิใช้
เป็ นครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
หัก สัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิครั้งแรก
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

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

3,922
3,922
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
(พันบาท)
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

705
3,217
3,922

705
3,217
3,922

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิใช้
เป็ นครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ที่ดิน
อาคาร
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
5

งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)
1,234
1,234
2,703
2,703
3,937
3,937

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและสัญญาเช่า มีดงั นี้
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี้ วดั มู ลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น หรื อราคาทุ นตัด
จําหน่ าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กับโมเดลธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ในการจัดการสิ นทรั พ ย์ และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาํ หนด
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
และลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั พิจารณา
การเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่ าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิ ตและการคํานวณดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่ แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี้
การค้าหรื อสิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ และลูกหนี้ตามสัญญา
เช่า ซึ่ งบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17
บริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบตั ิ ใช้เป็ นครั้งแรก โดยไม่
ปรับย้อนหลังข้อมูลที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ บริ ษทั เลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กับ สั ญ ญาเช่ า ที่ ก่ อ นหน้า จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าดํา เนิ น งาน โดยการรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วน
เพิ่ มของบริ ษ ทั ณ วันที่ นาํ มาปฏิ บตั ิ ใช้ครั้ งแรกและรั บรู ้ สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้เป็ นรายสัญ ญาในจํานวนเท่ ากับ
หนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนในการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
6

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั ผูบ้ ริ หารสําคัญ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน และมีรายการระหว่างกันที่ มีนัยสําคัญกับ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในระหว่างงวด มีดงั นี้
ชื่ อบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ผู้ถือหุ้นของบริษทั
1. UOB Kay Hian Private Limited
บริษทั ย่ อย
2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชาติ
สิ งคโปร์
ไทย

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

ลักษณะความสั มพันธ์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80
เป็ นบริ ษทั อื่นที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย
(บริ ษ ัท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ วรี เทค(บี เอ็ม ที -เอเชี ย )
จํากัด) ร้อยละ 20

บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
7. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด

ไทย

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกันและผู้บริหารสํ าคัญ
8. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์
9. คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์
10. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

เป็ นบริ ษ ทั อื่ นที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี กรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย

11. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
(ได้ลาออกวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ว)
บุคคลที่มีอาํ นาจ และความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คดั แยก
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามใบแจ้งหนี้ซ่ ึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราร้อยละ 4 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ตามสัญญาจ้าง
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อผูบ้ ริ หารสําคัญหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
2563
2562
(พันบาท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุ
ที่คดั แยก
ดอกเบี้ยรับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่า
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

1,206

546

-

-

885
94

140

-

29

-

195
-

195
813

31
195
-

195
813
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
2563
2562
(พันบาท)

ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

4,203
44
4,247

4,841
42
4,883

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
2563
2562
รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุ
ที่คดั แยก
ดอกเบี้ยรับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่า
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

3,854
44
3,898

4,108
42
4,150

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
2563
2562
(พันบาท)

-

-

2,533

2,563

-

-

1,138
307

472

93

106

87

99

585
-

585
1,237

585
-

585
1,237

14,092
131
14,223

14,976
295
15,271

11,844
131
11,975

12,799
295
13,094
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

1,547
(76)
1,471

1,094
1,094

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนีอ้ ่ืน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

114

114

222

106

286
622
(622)
-

286
506
(506)
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

3,592

3,592

-

-

47

47

-

-

295

295

-

-

591
4,525
(3,934)
591

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

-

-

5,147
(4,556)
591

5,499
(4,440)
1,059

งบการเงินรวม
2563
2562
สําหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

22

110

-

-

115

283
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

33,628
2,314
37,652
5,000
78,594
(73,594)
5,000

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

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
มีดงั นี้

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
85,594
92,094
2,700
(9,700)
(6,500)
78,594
85,594
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12

สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม 30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)

85,408
(85,408)
-

85,408
(85,408)
-

-

-

440

62

438

405

405

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น – บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
62

ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

-

-

การคํ้าประกัน
บริ ษ ทั มี ภาระการคํ้าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคํ้าประกันการปฎิ บ ัติตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 11
กัน ยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้ กับ กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม เพื่ อรั บ จ้างบริ ห ารจัด การขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิดเป็ นจํานวน 9.11 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มี มติ อนุ มตั ิ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 มีดงั นี้
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง หรื อประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
32

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
เมื่ อ วัน ที่ 3 มกราคม 2561 บริ ษ ัทได้ต่ อสั ญ ญาเช่ าอาคารพาณิ ช ย์กับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกัน 1 ราย เพื่ อเป็ นที่ ต้ ัง
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่ า 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่ าเดื อนละ 45,000
บาท และมีเงินประกันการเช่าจํานวน 135,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน จํานวน 3 แปลง มีเนื้ อที่รวม 97 ตารางวา เพื่อเป็ นพื้นที่ส่วน
ขยายห้องประชุ มสํานักงานใหญ่กบั ประธานกรรมการบริ หาร กําหนดระยะเวลาเช่ า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 60,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน 1 คน เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในอัตราค่าจ้างรวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เดือนละ 40,000 บาท และได้ลาออกวันที่ 31 มีนาคม 2563
เมื่ อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริ ษ ทั ได้ว่าจ้างบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องกัน อี ก 1 คน โดยให้รั บ ผิ ด ชอบด้านการขนส่ ง
ปฏิ บ ัติ การโรงงาน ทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ ร การโรงงาน โดยมี อตั ราจ้าง 50,000 บาทต่ อ เดื อ น และปรั บ เป็ น
100,000 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 คนเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ในอัตราค่าจ้าง
รวมค่าใช้จ่ายอื่น เดือนละ 25,000 บาท
7

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
- ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
- ลูกหนี้รายอื่นๆ
รวมลูกหนี้ กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)
1,547

31 ธันวาคม
2562
1,094

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
27,367
144,976
144,976
(123,520)
21,456

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

59,384
22,646
140,255
141,802
(123,597)
18,205

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

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม

2562

2563
สําหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

(พันบาท)
(585)
(585)

581
(328)
253

(1,141)
(1,141)

581
(328)
253

1,993
(43)
1,950

772
(645)
127

2,070
(43)
2,027

772
(645)
127

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2563
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
รวมทั้งสิ้ น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

20,255

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)
27,218
17,081

31 ธันวาคม
2562
22,848

2,488
392
91
4,141
7,112

10,879
450
886
2,850
15,065

2,488
392
91
4,141
7,112

10,600
450
886
2,850
14,786

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
144,976
(123,520)
21,456

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

59,384
141,802
(123,597)
18,205

59,384
155,243
(121,570)
33,673
34

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ การค้ารายบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ที่คา้ งชําระเกินกําหนดจํานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ การค้าตามสัญญาผ่อนชําระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จํากัด จํานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนี้ ดงั กล่าวค้างชําระ
เกินกําหนด ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดชําระหนี้ ตามสัญญาผ่อนชําระ รวมทั้งมีอดีตผูถ้ ือหุ น้ ของ
ลูกหนี้ เป็ นบุ คคลเดี ยวกับ อดี ตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษ ทั ดังนั้น บริ ษ ทั ได้ต้ งั ค่ าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญ ไว้เต็ม
จํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
8

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
30 กันยายน
2563
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

9,019
9,019
(100)
8,919

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่ น –กิจการอื่น ๆ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

83
1,229
2,050
5,054
162
100
341
9,019

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)
5,147
8,416
6,669
8,416
11,816
(100)
(4,656)
8,316
7,160
58
1,053
1,681
4,466
695
100
363
8,416

79
1,102
4,930
162
100
296
6,669

31 ธันวาคม
2562
5,499
6,370
11,869
(4,540)
7,329
48
934
4,333
649
100
306
6,370
35

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2563
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สารเคมีและวัสดุอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

สําหรั บงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับ)
สําหรั บงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
10

2,051
699
850
3,600
(237)
3,363

31 ธันวาคม
2562
261
967
507
1,735
(92)
1,643

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2563
(พันบาท)
829
829
829

งบการเงินรวม
2563
2562
(พันบาท)

31 ธันวาคม
2562
469
469
469

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

210

(739)

-

-

145

120

-

-

สิ นทรัพย์ ทางการเงินอื่น

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
สลากออมสิ นพิเศษ
รวม
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
205
205
205
205
60,000
85,000
60,000
80,000
60,205
85,205
60,205
80,205
10,205
50,000
60,205

45,205
40,000
85,205

10,205
50,000
60,205

40,205
40,000
80,205
36

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของสลากออมสิ นพิเศษระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
สลากออมสิ นพิเศษ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน
11

85,000
30,000
(55,000)
60,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

55,000
20,000
75,000

80,000
30,000
(50,000)
60,000

50,000
20,000
70,000

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน

75
75

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั กิจการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง จํากัด) มีสัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งประกอบธุ รกิจรับจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และทําลายของเหลว เจล สเปรย์ วัสดุหรื อ
สารเคมีทุกชนิด ซึ่ งจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่ได้เริ่ มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์

37

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

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

445,085
445,085
(445,085)
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้

บริษทั ย่อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด(**)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์
เมทเทิล จํากัด

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด(**)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด(*)

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

อยูร่ ะหว่าง
การชําระบัญชี

ไทย

100

100

10

10

7,000

7,000

7,000

7,000

จําหน่ายสิ นค้า
ประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนี ยม เศษ
วัตถุดิบอลูมิเนี ยม
และโลหะทุกชนิ ด

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

-

-

ยังไม่ได้เริ่ ม
ดําเนินงาน
เชิงพาณิ 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
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)

ราคาทุน – สุ ทธิ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562

62,165

62,165

* ยังไม่เริ่ มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และผลการดําเนินงานไม่เป็ นสาระสําคัญ
** จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
สําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
13

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
การซื้ อ จําหน่าย และโอน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุ งโอน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน

14

37,952
(5,321)
32,631

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
15,976
37,952
15,976
16,583
(5,321)
16,583
32,559
32,631
32,559

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การซื้ อ จําหน่าย และโอน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้ อ – ราคาทุน
ประมาณการหนี้สินจากการเปิ ดหลุมฝังกลบ
ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนหลุมฝังกลบ
การจําหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
ปรับปรุ งโอน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน

398,445
60,148

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
320,932
295,850
270,523
35,958
58,335
35,264

6,719
(26)
1,248
5,321
(410)
(27,916)
443,529

(34)
(16,582)
(21,813)
318,461

6,719
(26)
1,248
5,321
(410)
(20,585)
346,452

(12)
(16,582)
(18,990)
270,203

• งานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งานระหว่างก่อสร้างราคาทุน จํานวน 24.16 ล้านบาท และ 22.49 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ จํานวน 2.05 ล้านบาท ที่อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้างที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จประกอบด้วย
40

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ประเภทงานก่อสร้าง
บริ ษทั :
อาคารสํานักงานสระแก้ว
อาคารซ่อมสร้าง
อาคารโรงอิฐและโรงปุ๋ ย
อาคารแยกกาก
เครื่ องเติมอากาศ
แท้งค์สาํ รองนํ้าดับเพลิง
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ถนนทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงาน
สระแก้วเริ่ มแรก
ถนนทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงาน
สระแก้ว (เส้นทางใหม่)
ถนนทางเข้า-ออกภายในหลุมฝังกลบ
ในโรงงาน
งานก่อสร้างอื่นๆ
รวม
บริ ษทั ย่อย :
เตาหลอมอลูมิเนียม
รวมทั้งหมด
15

ต้นทุน
งบประมาณ
40.00
9.00
5.44
5.80
0.36
0.75
0.72

ต้นทุนที่
เกิดขึ้นแล้ว
(ล้ านบาท)
0.40
0.14
0.23
1.19
0.05
0.41
0.72

คงเหลือ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็ จโดยประมาณ

39.60
8.86
5.21
4.61
0.31
0.34
-

ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563

1.63

1.63

-

ตุลาคม 2563

30.00

15.08

14.92

ตุลาคม 2563

0.45
3.52
97.67

0.45
2.19
22.49

1.33
75.18

ตุลาคม 2563
ธันวาคม 2563

2.01
99.68

1.67
24.16

0.34
75.52

ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สาํ หรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรก
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3,937
1,300
(658)
4,579

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

3,937
1,300
(658)
4,579
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
16

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าทรัพย์ สิน

งบการเงินรวม

30 กันยายน
2563
โครงการกลัน่ นํ้ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าฯ
สุ ทธิ
17

80,000
(80,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)
80,000
80,000
(80,000)
(80,000)
-

31 ธันวาคม
2562
80,000
(80,000)
-

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
การซื้ อ จําหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อ – ราคาทุน
โอนจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน

18

297
490
410
(150)
1,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
437
294
426
490
410
(38)
(150)
(36)
399
1,044
390

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ มิได้รับรู ้ในงบการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
101
109
100
100
8
1
2
109
110
102
100
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ขาดทุ นทางภาษี จะสิ้ นอายุในปี 2563 ถึ งปี 2568 ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี ที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้นและกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าของผลประโยชน์พนักงานซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้ นจากกําไรก่อนภาษีเงิ นได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล

-

1,663

-

1,663

สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล

-

4,985

-

4,985

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
กิจการอื่น ๆ
- เจ้าหนี้บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จํากัด
- เจ้าหนี้บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- เจ้าหนี้รายอื่นๆ
รวม

56,473

56,473

56,473

56,473

8,159
22,271
86,903

8,159
27,112
91,744

8,159
21,122
85,754

8,159
25,468
90,100
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
20

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
62
440
62
438
19,210
11,721
18,480
11,452
19,272
12,161
18,542
11,890

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการอื่น ๆ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม
21

7,533
8,703
85
324
162
1,505
898
19,210

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

6,852
8,703
85
275
162
1,505
898
18,480

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

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
มูลค่าอนาคต
มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
1,024
195
829
3,883
395
3,488
4,907
590
4,317
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่ า จํานวน 5 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ ดิน อาคารสํานักงานและยานพาหนะ จํานวน 3 สัญญา มีระยะเวลา 4 - 10 ปี
กําหนดจ่ายชําระทุกเดือน
22

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

11,236
11,236

10,227
10,227

8,362
8,362

7,470
7,470

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้

2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563
(พันบาท)

10,227

6,890

7,470

926
83
1,009

848
557
83
1,488

826
66
892

-

(26)

11,236

8,352

8,362

2562

4,654
617
476
64
1,157

(15)
5,796
45

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสําหรั บโครงการผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
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*
105 ของ TMO 2017** 105 ของ TMO 2017**
รวมไว้ในอัตรามรณะ
รวมไว้ในอัตรามรณะ

* ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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ประมาณการหนีส้ ิ นจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท)
21,224
21,224

24,141
10,000
34,141
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้ สินจากการปิ ดหลุมฝั งกลบ สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
34,141
22,020
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
6,719
จ่ายชําระประมาณการหนี้สิน
(19,636)
(681)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
21,224
21,339
24

ประมาณการหนีส้ ิ นจากคดีความและค่ าปรับฯ

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฯ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
1,316
1,046
1,126
856
9,000
10,316

9,000
10,046

9,000
10,126

9,000
9,856

รายการเคลื่ อนไหวของประมาณการหนี้ สิ นจากคดี ค วามและค่ าปรั บฯ สําหรั บ งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด วัน ที่ 30
กันยายน มีดงั นี้
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2563
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชําระประมาณ
การหนี้สิน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน

1,046

1,234

270
1,316

(1,016)
738
956

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2563
2562
(พันบาท)
9,000
9,000
9,000

9,000

รวม
2563

2562

10,046

10,234

270
10,316

(1,016)
738
9,956
47

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2563
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชําระประมาณ
การหนี้สิน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน
•

856

1,044

270
1,126

(1,016)
738
766

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2563
2562
(พันบาท)
9,000
9,000
9,000

9,000

รวม
2563
9,856
270
10,126

2562
10,044
(1,016)
738
9,766

ประมาณการหนี้ สินจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาํ นวน 9 ล้านบาท :- เมื่ อ วัน ที่ 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 ิ ตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึกข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติ มสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 620,500,000 บาท
- เมื่ อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิ เสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงื่อนไขที่เสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิ บตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฎิ บตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุ ให้กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะ
ดําเนินการฟ้องร้องกับทอท. ต่อไป
- ตามหนังสื อของที่ ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบตั ิ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมี การปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงิ นค่ าปรับจะเกิ นร้อยละ 10 ของวงเงิ น ก็
ดําเนิ นการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ่ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 288 ล้านบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจํานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
48

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
25

ทุนเรื อนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

26

30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- 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

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- 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

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุ น)ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุ น) สําหรั บงวดที่ เป็ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้น
สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

(8,169)

8,311

(7,023)

7,453

2,025,092
(0.004)

2,025,092
0.004

2,025,092
(0.003)

2,025,092
0.004
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
27

(12,393)

28,637

(6,751)

28,283

2,025,092
(0.006)

2,025,092
0.014

2,025,092
(0.003)

2,025,092
0.014

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงาน
บริการฝังกลบ
2563
2562

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

รวมส่ วนงาน
ทีร่ ายงาน
2563
2562

รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

33
2

66
1

10
-

15
-

-

1
-

43
2

82
1

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

35
(2)

67
(1)

10
-

15
-

-

1
-

45
(2)

83
(1)

รายได้ รวม

33

66

10

15

-

1

43

82

กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงานก่อน
หักภาษี (หลังตัดรายการ
ระหว่ างกัน)

(8)

9

-

-

(8)

1

-

10

50

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนงาน
บริการฝังกลบ
2563
2562
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

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

รวมส่ วนงาน
ทีร่ ายงาน
2563
2562

รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

128
4

189
3

26
-

36
-

-

5
1

154
4

230
4

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

132
(4)

192
(3)

26
-

36
-

-

6
(1)

158
(4)

234
(4)

รายได้ รวม

128

189

26

36

-

5

154

230

กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงานก่อน
หักภาษี (หลังตัดรายการ
ระหว่ างกัน)

(7)

31

(5)

3

-

-

(12)

34

45

-

-

619

644

-

5

179

191

สินทรัพย์ ตามส่ วนงานทีร่ ายงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน/
31 ธันวาคม (หลังตัด
รายการระหว่ างกัน)

580

599

39

หนีส้ ินตามส่ วนงานทีร่ ายงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน/
31 ธันวาคม (หลังตัด
รายการระหว่ างกัน)

169

180

10

6
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

กําไรหรื อขาดทุน
รวมกําไร(ขาดทุน)จากส่ วนงานที่รายงาน
ตัดรายการกําไรระหว่างส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ รวม
28

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
(8)
(8)

10

(12)
(12)

10

34
34

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
213
406
619

246
398
644

271
309
580

303
296
599

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน

ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
อาคารและระบบบําบัดนํ้าเสี ย
อุปกรณ์โรงงาน
ถนนทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงานสระแก้ว (เส้นทางใหม่)
รวม

30 กันยายน 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
58.28
2.32
14.92
75.52

58.28
1.98
14.92
75.18
52

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริ การระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
คําสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
หนังสื อคํ้าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะ
รวม

3.88
0.09
3.97

3.45
0.09
3.54

6.38
9.11
15.49

6.38
9.11
15.49

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
เมื่ อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเครื่ องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อเครื่ องจักรเตากลัน่
นํ้ามันจากพลาสติก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่มีความคืบหน้า
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
29

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี้
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที่ 2483/2553
คดีแดงที่ 174/2554
• คดีดาํ ที่ 1787-1794/2555
คดีแดงที่ 872-879/2555

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

• คดีดาํ ที่ 636/2562

อดีตพนักงาน

บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด)
(จําเลยที่ 1) และ
กรรมการบริ ษทั
ย่อย 3 ท่าน
(จําเลยที่ 2-4)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี่ ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํ า สั่ ง ให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ถึ ง 15 ต่ อ ปี จนถึ ง ณ วัน ที่ 31
มีนาคม 2563 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็ นจํานวน
รวม 0.67 ล้านบาท (ได้บัน ทึ ก เป็ นประมาณ
การห นี้ สิ น จํ า น วน 0.50 ล้ า น บ าท แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.17 ล้านบาท) ต่อมา
เมื่ อวันที่ 11 ตุ ลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ บังคับคดี
ได้นํ า หมายมาบั ง คับ คดี เพื่ อ ดํา เนิ น การยึ ด
ทรั พ ย์ แต่ บ ริ ษ ัท ย่อยขอเจรจากับ โจทก์ก่อ น
เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดการยึดทรัพย์สินไว้
และเมื่ อ วัน ที่ 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 โกงเจ้ า ห นี้
เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยและกรรมการบริ ษทั ย่อย
ได้ยา้ ยที่ต้ งั สํานักงานพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที่
โจทก์อาจยึ ด มาขายทอดตลาดเพื่ อ นําเงิ น มา
ชําระหนี้ ตามคําพิพากษาหลบหนี ไปด้วย จึงมี
ความผิ ด ฐานโกงเจ้า หนี้ ซึ่ งศาลนัด ไต่ ส วน
มูลฟ้ องวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมี คาํ สั่ง
ให้ประทับรับฟ้ องโจทก์ไว้ ซึ่ งคดี ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ และศาลได้สื บ พยานโจทก์แ ละ
จําเลยแล้ว และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2562
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์ ต่อมาวันที่ 2
มกราคม 2563 โจทก์ยื่นอุ ท ธรณ์ ค าํ พิ พ ากษา
และบริ ษทั ได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์ ต่อศาล จนถึ ง
วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2563 อยู่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณายังไม่ทราบผล
54

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที่ 315/2555
คดีแดงที่ 1353/2555
• คดีดาํ ที่ 530/2554 และ
339/2555
คดีแดงที่ 1676/2554 และ
17222/2555

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

• คดีดาํ ที่ 1810/2559

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

ทอท.

รายละเอียดของคดี
บริ ษ ัทย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ย วกับการเช่ าทรั พ ย์
ผิด สัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที่ เหลื ออี ก จํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นชํ า ระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้ า นบาท
ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี้ ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ส่ ว นคดี ที่ 2 ศาลมี ค าํ สั่ งให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้ า นบาท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ซึ่ ง ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 มี ย อดเงิ น ต้น
คงเหลื อ เป็ นจํา นวนรวม 3.60 ล้า นบาท ได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
1) เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กลุ่ ม เอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื่ น ฟ้ อ งทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี่ ยวกับการผิด สัญ ญาและผิ ด
นัดชําระหนี้ ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่งวดที่ 44
(งว ด วั น ที่ 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวั น ที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึ ง งวดที่ 120 (งวดวัน ที่ 1
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุ ผลที่ กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น ค่ า จ้า ง
ทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า
เพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง่ ดังนี้
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รายละเอียดของคดี
• ให้ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวด
ที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1
กันยายน 2559 ถึ งวัน ที่ 14 กัน ยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อ ง รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม )
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
• ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจํานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้น ไป จนกว่า ทอท. จะชําระ
จนเสร็ จสิ้ น
• ให้ทอท.คื น หนังสื อคํ้าประกัน ให้แก่ กลุ่ ม
เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รา
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อปี ของจํา นวนเงิ น ดังกล่ า ว
นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชําระจนเสร็ จสิ้ น
• ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สั่งคื นค่าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที่ ยื่ น ฟ้ อ ง จํ า น วน
288,501,256.49 บาท
2) เมื่ อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ นต้ น ได้ มี ค ํ า สั่ ง ไม่ รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที่
เกี่ ย วกับ ค่ า จ้า งงวดที่ 44 (ครบกํา หนดชํา ระ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที่ 59 (ครบ
กํา หนดชํ า ระเมื่ อ วัน ที่ 30 ตุ ล าคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซึ่ งมีทุนทรัพย์รวม จํานวน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
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หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
51,605,839.93 บาท) เนื่ องจากเป็ นการยื่ น
ฟ้ องเมื่ อพ้นกําหนดห้าปี นับแต่ วนั ที่ รู้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที่ รู้
ถึ งเหตุ แ ห่ งการฟ้ องคดี คงเหลื อทุ นทรั พ ย์ที่
ฟ้อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมื่ อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพี เอส
คอนซอร์ เตี ย มได้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค ําสั่ งไม่ รั บ คํา
ฟ้ องบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิ จารณาเพิ กถอนกระบวนการพิ จารณาที่ ไม่
รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 59
4) เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ด มี ค าํ สั่งยืน ตามคําสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ไม่รับคําฟ้ องในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าจ้าง
งวดที่ 44ถึ ง งวดที่ 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จํานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้องคดีท้ งั สาม ดังนั้น จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2560 บริ ษ ัท มี ลูกหนี้ ที่ ค ้างชําระงวดที่ 44-59
เป็ นจํานวน 10.82 ล้านบาท ที่ หมดอายุความ
ในการเรี ยกเก็บหนี้
5) เมื่ อวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมี คาํ สั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม
ทํา คํา ให้ ก ารแก้ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 28
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นคําให้การแก้ฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง
กลางแล้ว
6) เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2560 ศาลปกครอง
กล างมี ห ม ายแจ้ ง แ ละศาลมี คํ า สั่ งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีน้ ี
จน ถึ งวั น ที่ 10 พ ฤศจิ ก ายน 2563 คดี อยู่
ระหว่างพิจารณายังไม่ทราบผล
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หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที่ พ 3781/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
อดีตกรรมการ
บริ ษทั
• เมื่ อ วัน ที่ 2 กั น ยายน 2560 บริ ษั ท ได้ รั บ
หรื อ
หมายเรี ยกคดี แพ่งสามัญจากอดี ตกรรมการ
ผูบ้ ริ หารเดิม
หรื อผูบ้ ริ หารเดิ ม (นายสิ นเสถี ยร เอี่ ย มพู ล
(คุณสิ นเสถียร
ทรัพย์) (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั เมื่อวันที่
เอี่ยมพูลทรัพย์)
11 สิ งหาคม 2560 ข้อ หาหรื อฐานความผิ ด
ตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิ น -รั บสภาพหนี้ จาก
การที่ โ จทก์ ไ ด้ อ อกเงิ น ทดรองจ่ า ยแทน
บริ ษ ทั เพื่ อชําระหนี้ ให้แ ก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จํ า กั ด (ม ห าช น ) เมื่ อ วั น ที่ 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 ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 6.5
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้บริ ษทั รั บผิดชําระเงิ นจํานวน
15,644,997.30 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ
7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น จํ า นวน 11,784,640
บาท จนกว่าชําระเสร็ จสิ้ 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 อมาเมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริ ษ ทั ได้
ยื่นคําให้การแก้ค ดี ต่ อศาลแพ่ ง โดยบริ ษ ัท
ขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามคําฟ้องของ
โจทก์ท้ ังสิ้ น ว่ าไม่ เป็ นความจริ ง โจทก์นํา
ความระคนปนเท็ จมาแกล้งฟ้ อ งบริ ษ ัท ให้
ได้รั บ ความเสี ย หายเพื่ อหวังประโยชน์ ที่ มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น บริ ษทั
ขอให้ศาลได้พิจารณาพิ พากษายกฟ้ องและ
ให้ โ จท ย์ ช ํ า ระค่ าฤช าธรรมเนี ยมและ
ค่าทนายความ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• ความเห็น คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั :
อันเนื่ องมาจากอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
เดิ ม (นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) ยื่นฟ้ อง
บริ ษ ทั ให้ช ําระหนี้ เงิ น กูโ้ ดย อ้างว่าได้อ อก
เงินทดรองจ่ายแทนบริ ษทั เพื่อชําระหนี้ให้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) นั้นซึ่ งฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื่ อว่า
บริ ษ ัท ได้นํา เงิ น ทั้ง หมดจากการขายพื้ น ที่
สํ า นั ก งานของบริ ษั ท ไปชํ า ระหนี้ ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตาม
มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่
24 สิ งหาคม 2555 ประกอบกับ หลัก ฐานที่
โจทก์นํามาแสดงแนบท้ายคําฟ้ องนั้นยังไม่
สามารถสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจากอดี ต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม ดังนั้นฝ่ ายบริ หาร
ขอปฏิ เสธความรับผิดตามคําฟ้ องของโจทก์
ทั้ งสิ้ น ไม่ เ ป็ นความจริ ง และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม
2560 ได้มีมติ ว่าปฏิ เสธการรับรู ้ภาระหนี้ สิน
ตามคําฟ้ องของโจทก์ และมอบหมายให้ที่
ปรึ กษากฎหมายดําเนินการยื่นคัดค้านปฏิเสธ
ภาระหนี้ตามคําฟ้องของโจทก์ดงั กล่าว
• ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั :
แจ้งว่าคดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณา
ของศาล โดยบริ ษทั ยื่นคําให้การไว้แล้ว ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดชี้ สองสถาน โดยนัด สื บ พยานโจทก์ใ น
วัน ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และสื บพยาน
บริ ษทั ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

• คดีดาํ ที่ อ3905/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั

อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(จําเลยที่ 1
นายสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์
จําเลยที่ 2
นายเกรี ยงไกร
เลิศศิริสมั พันธ์
และจําเลยที่ 3
นายชาญชัย
กาญจพันธ์)

รายละเอียดของคดี
• เมื่ อ วัน ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 โจทก์ ยื่ น
คําร้องขอถอนฟ้ อง และศาลอนุญาตให้ถอน
ฟ้องและจําหน่ายคดีแล้ว
• เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์
ยื่น ฟ้ องคดี อาญาจําเลยทั้ง 3 ราย ในข้อ หา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว
สัญ ญาใช้เงิ น )โดยจําเลยที่ 2 และ 3 อาศัย
ความเป็ นกรรมการผู ม้ ี อ าํ นาจกระทํา การ
แทนบริ ษั ท ร่ วมกั บ จํา เลยที่ 1 จัด ทํ า ตั๋ ว
สัญ ญาใช้เงิ นอันเป็ นเท็จ ทําให้บ ริ ษ ทั ต้อ ง
รั บ ผิ ด ใช้ เงิ น จํา นวน 11.78 ล้า นบาท แก่
จํา เลยที่ 1 โดยอ้า งว่ า บริ ษัท ได้กู้เงิ น จาก
จําเลยที่ 1 ทั้งนี้ บริ ษทั ขอให้ศาลออกหมาย
ไต่ สวนมูลฟ้ องจําเลยมาพิ จารณาพิ พากษา
ลงโทษตามกฎหมาย
• เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่ ส วน
มู ล ฟ้ อ งแล้ว เห็ น ว่ า ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น เป็ น
เอกสารที่ แท้จริ ง กระทําโดยผูม้ ี อ าํ นาจใน
ขณะนั้น ไม่ เป็ นเอกสารปลอม จึ งได้อ่า น
คําพิพากษายกฟ้อง
• ต่ อมาโจทก์ได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อศาลอุ ท ธรณ์
และเมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศาล
อุ ทธรณ์ เห็ น พ้องด้วยคําพิ พ ากษาของศาล
ชั้นต้นที่ ยกฟ้ องโจทก์ ดังนั้น อุทธรณ์ ข อง
โจทก์ฟังไม่ข้ ึน พิพากษายืน
• ต่ อ มาที่ ปรึ กษากฏหมายของบริ ษั ท ให้
ความเห็ น ว่าไม่ ส ามารถยื่น ฎี กาคัด ค้านคํา
พิ พากษาได้เนื่ องจากเลยกําหนดระยะเวลา
การยื่ น ฏี ก า และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน 2563 รั บ ทราบ
ความเห็นของที่ปรึ กษากฏหมาย คดี เป็ นอัน
สิ้ นสุ ด
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที่ พ 4723/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั
บริ ษทั
• เมื่ อ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 บริ ษัท Pro เป็ น
(“Pro”)
เซ็นทรัล เวสต์
โจทก์ยื่นฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
แมนเนจเม้นท์
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ นทรั พ ย์ จ ํา นวน
จํากัด
54,581,922 บาท ซึ่ งบริ ษ ัท Pro ขอให้ ศ าล
(“CW”)
ออกหมายเรี ย กตัวบริ ษ ทั CW มาพิ จารณา
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชําระเงิ น
จํานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี้ ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชําระหนี้ ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จ สิ้ 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
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561
• เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริ ษทั CW ได้
แจ้งข้อมู ลเพิ่ ม เติ มว่าไม่ ไ ด้มีภ าระหนี้ ต าม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที่
ต้ อ งชํ า ระหนี้ ให้ บ ริ ษั ท CW อี ก จํา นวน
44,773,637.88 บาท ตามคํา ให้ ก ารต่ อ ศาล
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
• คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารมี
ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้วพบว่า บริ ษ ทั CW มี ส ภาพเป็ นลู ก หนี้
ของบริ ษั ท Pro มาตั้ งแต่ ปี 2558 รวมทั้ ง
บริ ษ ัท Pro ได้ด าํ เนิ น การฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ
อดี ต ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท Pro 3 ท่ า นแล้ว
ดังนั้น จึ งเชื่ อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูกหนี้ ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

• คดีดาํ ที่ พ. 908/2561
อดีตกรรมการ
คดีแดงที่ พ. 582/2562
หรื อ
• คดีดาํ ที่ 309-310/2563
ผูบ้ ริ หารเดิม
คดีแดงที่ 2259-2260/2563 (นายสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์)

รายละเอียดของคดี

• คดี เสร็ จสิ้ นการพิ จารณ า เมื่ อ วั น ที่ 15
สิ งหาคม 2561 ศาลพิ พากษาตั ด สิ นให้
บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั CW ชําระเงิ น
จํา นวน 54,581,922 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมฤชาค่ า
ทนายแก่โจทก์
• เมื่ อ วัน ที่ 10 มกราคม 2562 บริ ษัท ได้ยื่ น
คําร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
• เมื่ อวันที่ 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริ ษทั ได้ตรวจทรัพย์ของจําเลยทัว่ ประเทศ
แล้ว ปรากฎว่ า ไม่ มี ท รั พ ย์สิ น เห็ น ควรให้
ฟ้ องจํ า เลยล้ ม ละลาย ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เห็ น ชอบตามที่ ไ ด้
เส น อ ว่ า บ ริ ษั ท จ ะ ไ ม่ ฟ้ อ งล้ ม ล ะ ล าย
เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินให้ยึด
บริ ษทั
• เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษัท ถู ก
(จําเลยที่ 1) และ อดี ต กรรมการหรื อ ผู บ้ ริ ห ารเดิ ม (นายสิ น
ประธาน
เสถี ยร เอี่ยมพูลทรัพย์)(โจทก์) ฟ้ องร้องต่ อ
กรรมการบริ หาร ศาลแพ่ ง ฐานความผิ ด ตั ว การตั ว แทน(จําเลยที่ 2)
ขับไล่-ติ ดตามเอาทรัพย์คืน-เรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็ นต้น
• เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยศาลจังหวัด
สระแก้ ว ความแพ่ ง กํ า หนดประเด็ น ข้ อ
พิพาทว่า
- ที่ดินพิพาทเป็ นของโจทก์
- ค่ าเสี ย หายโดยศาลพิ พ ากษาให้ จ ําเลยที่ 1
(บริ ษ ัท ) และบริ วารขนย้ายทรั พ ย์สิ นและ
ออกไปจากที่ ดินที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หมู่ที่ 4
ตํา บลโนนหมากเค็ ง อํา เภอวัฒ นานคร
จังหวัด สระแก้ว และให้บริ ษ ทั ปรั บ สภาพ
ที่ ดินพิ พ าทให้เรี ยบร้ อยให้ใช้การได้ดีและ
ให้บริ ษทั ใช้ค่าเสี ยหาย 150,000 บาท
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
พร้ อมดอกเบี้ ย ร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของเงิ น ต้น
ดั ง ก ล่ าวนั บ แต่ วั น ฟ้ อ ง (ฟ้ อ งวั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2561) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระ
เสร็ จแก่โจทก์ และให้บริ ษทั ชําระ ค่าเสี ยหาย
แก่ โ จทก์ เดื อ นละ 30,000 บาท นั บ จากวัน
ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั และบริ วารจะ
ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ ดินพิพาทและ
ให้ยกฟ้องโจทก์สาํ หรับจําเลยที่ 2
• เมื่ อ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ได้ ยื่ น
อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชั้นต้น
• เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เจ้าพนักงานบังคับ
คดีได้ปิดประกาศหมายบังคับคดี
• เมื่ อวัน ที่ 31 มี น าคม 2563 บริ ษ ทั ยื่น คําร้ อ ง
ขอให้ศาลงดบังคับคดีและได้วางเงินประกัน
ค่าเสี ยหาย จํานวน 900,000 บาท
• เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริ ษ ัท ได้ฟั ง
คําสั่ งทุ เลาการบังคับ คดี ศ าลอุ ทธรณ์ ภ าค 2
ให้ จ ํา เลยที่ 1 วางเงิ น เป็ นประกั น จํา นวน
ทั้งสิ้ น 1,200,000 บาท เพื่อให้ได้รับอนุ ญาต
ให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างการพิจารณา
คดี ข องศาลอุ ทธรณ์ ภ าค 2 และเมื่ อ วันที่ 30
กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้วางเงินเป็ นประกัน
ที่ศาลเรี ยบร้อยแล้ว
• และวันที่ 29 ตุ ลาคม 2563 ศาล อุทธรณ์ ภาค
2 พิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์สําหรับจําเลยที่ 1
และนอกจากที่ แก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษา
ศาลชั้นต้น
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที่ พ. 5321/2562
คดีแดงที่ พ. 3983/2563

• คดีดาํ ที่ พ. 5322/2562
คดีแดงที่ พ. 3228/2563

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ส. บุญ
บริ ษทั
• เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้
รักษา จํากัด
ฟ้ องร้ อ งเกี่ ย วกั บ การผิ ด สั ญ ญ าซื้ อขาย
จ้างทําของ เรี ยกค่าเสี ยหาย ทุนทรัพย์จาํ นวน
2,335,969.59 บ าท โดยโจท ก์ ข อให้ ศ าล
บัง คับ จํา เลยชํา ระหนี้ จํา นวน 2,335,969.59
บาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ
และเมื่ อ วัน ที่ 26 สิ ง หาคม 2563 ศาลแพ่ ง
พิ พ ากษาให้ โ จทก์ ช นะคดี โดยชํ า ระเงิ น
จํานวน 1,254,810 บาท พร้อมดอกเบี้ ยผิดนัด
ซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกหนี้สินไว้แล้วทั้งจํานวน
• ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ได้ยื่น
อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลแพ่ ง และจนถึ ง วัน ที่ 10
พฤศจิ กายน 2563 คดี อยู่ระหว่างพิจารณายัง
ไม่ทราบผล
บริ ษทั
บริ ษทั
• เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้
ทรี ทรานส์
ฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับ การผิด สัญ ญาว่าจ้างขนส่ ง
เรี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย ทุ น ท รั พ ย์ จํ า น ว น
(๑๙๙๕) จํากัด
9,847,570.91 บ าท โดยโจท ก์ ข อให้ ศ าล
บัง คับ จํา เลยชํา ระหนี้ จํา นวน 9,847,570.91
บาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ
• เมื่ อวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาลแพ่ ง
พิ พ ากษาให้โจทก์ช นะคดี โดยให้ช ําระเงิ น
จํานวน 5,681,533.29 บาท พร้อมดอกเบี้ ยผิด
นั ด ซึ่ งบริ ษัท ได้ บ ั น ทึ ก หนี้ สิ นไว้แ ล้ว ทั้ ง
จํานวน
• ต่ อมาเมื่ อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษ ทั ได้
ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลแพ่ ง และจนถึ ง วัน ที่
10 พฤศจิกายน 2563 คดี อยู่ระหว่างพิจารณา
ยังไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที่ พ.967/2563

• คดีดาํ ที่ 423/2551
คดีแดงที่ 622/2551

30

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั
นายเกรี ยงไกร • เรี ยกคื น ทรั พ ย์ (โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ )
กับพวก 3 คน
ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ฟ้ องจํา นวน 89.72 ล้า นบาท
จนถึ ง วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2563 คดี อ ยู่
ระหว่างการนัดชี้สองสถาน
พนักงานอัยการ นายวุฒิโชติ
จังหวัดสระแก้ว (ผูร้ ้องขอ)
บริ ษทั
(จําเลยที่ 1
นายคามินต์
(จําเลยที่ 2)

• ข้อหาความผิดต่ อพระราชบัญญัติป่าไม้และ
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ
โดยผูร้ ้องขอได้ยื่นอุทธรณ์ คดั ค้านคําสั่งศาล
ชั้นต้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ได้อ่าน
แล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6
สิ งหาคม 2563
• เมื่ อ วัน ที่ 28 กั น ยายน 2563 ศาลจั ง หวัด
สระแก้ว ได้ส่ ง สํ า นวนไปยัง ศาลอุ ท ธรณ์
ภาค 2 เพื่ อพิ จารณาและมี ค าํ สั่ งรั บ อุ ท ธรณ์
ของผูร้ ้ องขอและจําเลยที่ 1แล้ว และวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2564 ศาลนัดฟั งคําพิ พากษาศาล
อุทธรณ์ ภาค 2

เครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิ น
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมที่มีดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
65
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ข้ อมูลอื่นเกีย่ วกับหลุมฝังกลบ
หลุมฝั งกลบ L6
• สํ านั กงานอุ ต สาหกรรมจังหวัด สระแก้ว ได้มี ห นั งสื อที่ สก. 0033(2)/1028 ลงวัน ที่ 29 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษ ทั ฯ เรื่ อง ให้ปรั บปรุ งแก้ไขโรงงาน และปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมี ค าํ สั่งให้บ ริ ษ ัท
ดําเนิ นการขนย้ายขยะฯ ที่ฝังอยู่นอกบริ เวณหลุมฝังกลบ L6 ทั้งหมดออกไปทําการฝังกลบภายในบริ เวณหลุม
ฝังกลบที่ ได้รับอนุ ญาตไว้ แล้วให้ทาํ การปรับพื้นที่บริ เวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ให้กลับคื นสู่ สภาพเดิ ม
ต่อไป ทั้งนี้ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
• เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั มีหนังสื อขออุทธรณ์คาํ สั่งของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ตามหนังสื อที่ สก. 0033(2)/1028 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ไปยังรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้
พิ จารณาทบทวนคําสั่งของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วดังกล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ
ดําเนิ นการออกไปอีก 90 วัน นับจากวันที่ ได้พิจารณาสั่งการ ต่อมาที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2563 เห็นควรให้ยกเลิกหนังสื ออุทธรณ์ดงั กล่าวฯ
• เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายเวลาแก้ไขปรับปรุ งโรงงานและปฏิบตั ิให้ถูกต้องไปยัง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อขอขยายระยะเวลาการดําเนินการดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน
• สํานักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด สระแก้วได้มี หนังสื อที่ สก. 0033(2)/191 ลงวันที่ 20 กุ มภาพันธ์ 2563 ถึ ง
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษ ทั ฯ เรื่ อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรั บปรุ งโรงงานและปฏิ บัติ ให้ถูกต้อ งตาม
กฏหมาย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว พิ จารณาแล้วจึ งเห็ นควรขยายระยะเวลาให้บริ ษ ัท
ดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขโรงงานตามคําสั่ งจากเดิ มเป็ น ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 มี นาคม 2563 ต่ อมา
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้ขยายระยะเวลาให้บริ ษทั ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโรงงานเป็ นให้
แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่ งจนถึ งวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขโรงงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
• กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีหนังสื อที่ อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ เรื่ อง ให้หยุดประกอบกิ จการโรงงานบางส่ วนเฉพาะการฝั งกลบในหลุม L6 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมี คาํ สั่งให้บริ ษทั หยุดประกอบ
กิจการโรงงานบางส่ วน เฉพาะในส่ วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็ นการชัว่ คราว
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับคําสัง่ เป็ นต้นไป และให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน ดังนี้
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1 ให้ดาํ เนินการปิ ดคลุมฯ เมื่อเลิกใช้หลุมฝังกลบ L6 ในบางบริ เวณเป็ นการชัว่ คราว
2 ให้ดาํ เนินการก่อสร้างทางระบายนํ้าฝนของหลุมฝังกลบ L6
3 ให้ดาํ เนินการบดอัดกากของเสี ยของหลุมฝังกลบ L6 (ที่กองอยูใ่ นโรงงาน)
4 ให้ดาํ เนินการทําแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสี ย L6 ให้ชดั เจน
ทั้งนี้ ให้ดาํ เนิ นการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับคําสั่งเป็ นต้นไป ต่อมา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก 2 เดือน
• เมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริ ษ ัท ได้ส่ ง รายงานการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโรงงานแก่ ก องบริ หารจัด การ
กากอุตสาหกรรมตามคําสั่งมาตรา 39 วรรคหนึ่งดังกล่าวข้งต้น ในขณะนี้บริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไข
ตามคําสั่งดังกล่าวเสร็ จสิ้ นเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ยังอยู่ระหว่างการตอบกลับ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้บริ ษทั เปิ ดประกอบกิจการโรงงานใช้หลุมฝังกลบ L6 ต่อไปได้ปกติ
หลุมฝั งกลบ L5
• สํา นัก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด สระแก้ว ได้มี ห นัง สื อ ที่ สก. 0033(2)/965 ลงวัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษ ทั ฯ เรื่ อง ให้ปรั บปรุ งแก้ไขโรงงาน และปฏิ บัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคาํ สั่งให้ดาํ เนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้
1. ให้ปรับปรุ งแก้ไขบริ เวณคันดิ นบริ เวณด้านทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อใกล้หลุมฝั งกลบ (L5) เพื่อป้ องกัน
นํ้าทิ้งไหลออกนอกบริ เวณโรงงาน
2. ให้ดาํ เนิ นการสร้างคันดิ นโดยรอบบริ เวณโรงงานทั้งหมด เพื่อการกําหนดแนวเขตของโรงงานและปิ ด
กันไม่ ให้น้ ําภายในบริ เวณโรงงานไหลออกนอกโรงงาน และไม่ให้น้ าํ จากภายนอกโรงงานไหลเข้า
ภายในบริ เวณโรงงาน
ทั้งนี้ ข้อ 1 ให้ดาํ เนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และข้อ 2 ให้ดาํ เนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
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เรื่ องทางเข้ า-ออกของบริษทั ที่โรงงานสระแก้ ว
• เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2563 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้แจ้งว่าถนนทางเข้า-ออก โรงงานสระแก้วได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในรายงาน EIA เมื่ อปี 2545 เป็ นทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่ โรงงานสระแก้ว และในปี 2549 โรงงาน
ของบริ ษทั ถูกร้องเรี ยนเรื่ องการบุกรุ กพื้นที่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ได้มีการฟ้ องศาล และคดี มีคาํ พิพากษา
ของศาลจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ.2484 แต่มิได้มีการบังคับคดีจนถึงปั จจุบนั ในคดีดงั กล่าวผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั (เข้ามาบริ หารเมื่อปี 2558
ถึงปั จจุบนั )ไม่เคยรับทราบเรื่ องนี้ มาก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2549 เรื่ องดังกล่าวไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผยหรื อไม่ปรากฎ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อในรายงานผูส้ อบบัญชี หรื อรายงานข่าวสารต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อในรายงาน
การประเมินทรัพย์สินรวมทั้งรายงานทางคดี ต่อมาในช่วงต้นปี 2563 ได้มีคนร้องเรี ยนให้กรมป่ าไม้บงั คับคดี
กับบริ ษทั โดยให้พ้ืนที่ดงั กล่าวกลับคืนสู่ กรมป่ าไม้ ซึ่ งต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ทาํ จดหมาย
สอบถามไปยังผูอ้ าํ นวยการสํานักงานจัดการทรั พ ยากรป่ าไม้ท่ี 9 สาขาปราจี นบุ รี เรื่ องขอให้ต รวจสอบ
เส้นทางสัญจรสาธารณะเข้าออกโรงงาน ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่บา้ นหนองมะอึ หมู่ที่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอทราบความชัดเจน
• เมื่ อวันที่ 14 เมษายน 2563 ทางสํานักงานจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 9 สาขาปราจี นบุ รี ได้มีจดหมาย ที่ ทส
1633.202/1504 แจ้งตอบกลับมายังบริ ษทั ว่าพื้นที่ดงั กล่าวอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติและได้ส่งมอบพื้นที่ให้
ส.ป.ก ไปดําเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งทางส.ป.ก ดําเนิ นการแล้วรวมถนนระยะทางได้ประมาณ 7 กิโลเมตร
ยกเว้นถนนระยะทางอีก 1.5 กิโลเมตร ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการต่อ ดังนั้นพื้นที่ดงั กล่าวจึงกลับไปอยู่ในความดูแล
ของกรมป่ าไม้เช่นเดิม
• เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิ ดประกาศที่หน้าทางเข้าของบริ ษทั โดย
หมายบังคับคดีให้ขบั ไล่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบริ วารพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติ ในระยะทางประมาณ 1.5 กิ โลเมตร ซึ่ งเส้นทางหลักจากถนนใหญ่วิ่งเข้ามาประมาณ 7 กิ โลเมตร
เป็ นถนนของส.ป.ก. ซึ่ งใช้ได้ตามปกติ และเชื่อมต่อกับถนนของกรมป่ าไม้ก้ าํ กึ่งกับเขต ส.ป.ก.
• เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้อ่านหมายบังคับคดี ให้ลูกหนี้ ตามคําพิ พากษาและ
บริ วารออกจากพื้นที่ และทําการขุดร่ องถนนเพื่อกั้นเขตแดน โดยใช้รถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่ องถนนใหญ่
ทางเข้าออกโรงงาน ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่ งกากอุตสาหกรรมเข้าไปบําบัดในโรงงานได้
จนถึงปัจจุบนั
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• ผลกระทบจากการถูกปิ ดเส้นทางเข้า-ออกโรงงานของบริ ษทั ทําให้
1. บริ ษทั ไม่สามารถนํากากอุตสาหกรรมเข้าไปบําบัดในหลุมฝังกลบในโรงงานได้
2. ทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้
3. ทําให้คู่คา้ ของบริ ษทั (รถขนส่ ง ผูร้ ับเหมาช่วง คนงานรายวัน) ได้รับผลกระทบ และขนส่ งบางรายมีการ

กําหนดรายได้ข้ นั ตํ่า บริ ษทั ก็ตอ้ งชดเชยค่าขนส่ งให้ตามสัญญา

4. พนักงานรายวันที่มีหน้าที่ขนกาก (เหมาช่วง) ขาดรายได้
5. ทําให้บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายและต้นทุ นสู งขึ้ น (ในการบําบัดกากและบําบัด นํ้าเสี ย ไม่ ให้มีกลิ่ นเหม็นและ

ไม่ให้กระทบกับสิ่ งแวดล้อม) (จนถึ ง ณวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษ ทั มี ค่าใช้จ่ายและต้นทุ นสู งขึ้ นเป็ น
จํานวน 506,773 บาท)

6. ทําให้ลูกค้าชะลอการส่ งกากมาบําบัด และบริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสในการรับลูกค้ารายใหม่
7. ทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบในภาพลักษณ์ของบริ ษทั ต่อสาธารณชน
8. อาจทําให้ลูกค้าไม่ มีที่ กาํ จัด หรื อ บําบัดกากอุ ตสาหกรรมอย่างถูกต้อง อาจนําไปทิ้ งในที่ ต่ างๆ ทําให้

กระทบสิ่ งแวดล้อม

• แนวทางแก้ไขของบริ ษทั จากการถูกปิ ดเส้นทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงานสระแก้ว
1. บริ ษทั ยังคงดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ จนถึงปั จจุบนั นี้ ทั้งนี้ ได้ติดต่อกับพันธมิตรทางธุ รกิ จหลายรายเพื่อส่ ง

กากไปบําบัดตามที่พนั ธมิตรฯ ได้รับใบอนุญาตบําบัดกากจากกรมโรงงาน

2. บริ ษทั ได้ติดต่อกับหน่ วยงานราชการต่ าง ๆ เช่ น กรมป่ าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่ วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของกรมป่ าไม้เป็ นเส้นคมนาคม และขณะเดียวกันได้สาํ รวจหา
เส้นทางใหม่รองรับควบคู่กนั ไป

3. บริ ษทั ได้อุทธรณ์คาํ สั่งต่อศาลจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ

พิจารณาของศาล (โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29)

4. บริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั (Supplier) ให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเป็ นระยะ ๆ
5. บริ ษทั ยังคงจ่ายค่าจ้างให้พนักงานของบริ ษทั และให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามปกติ

• จนถึงปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารได้ก่อสร้างเส้นทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่ โรงงานสระแก้วเส้นทางใหม่แล้ว โดยมี
เส้นทางผ่านตําบลห้วยโจด มีระยะทางจากถนนหลักถึงโรงงานสระแก้วประมาณ 5 กิโลเมตร (แทนเส้นทาง
เดิ มมีระยะทาง 8 กิ โลเมตร) โดยผ่านที่ ดินส่ วนบุคคล 4 ราย (เนื้ อที่ ดินประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 294.14 ตารางวา)
และผ่านที่ดินบริ ษทั (เนื้ อที่ดิน 4 ไร่ 5 ตารางวา) หรื อประมาณระยะทาง 2.70 กิโลเมตร) ผ่านถนนสาธารณะ
ซึ่ งได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ ดิ นเรี ยบร้ อยแล้ว (จํานวน 1 ราย (เนื้ อที่ ดิ น 11 ไร่ 1 งาน 96.34 ตารางวา))
(อยู่ระหว่างทําหนังสื อยินยอม 3 ราย) และหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว เพื่ อขอใช้ที่ ดินทําถนน
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ทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงานสระแก้ว (เส้นทางใหม่) โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินชดเชยค่าที่ดิน ค่าพืชไร่ และค่า
สํารวจเส้นทางให้กบั บุคคลหรื อเจ้าของที่ ดินเรี ยบร้อยแล้ว (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้จ่ายชําระแล้วเป็ น
จํานวนประมาณ 1.94 ล้านบาท) รวมถึ งการขออนุ ญ าตจากส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้องในการทําถนนสาย
ดังกล่ าว ซึ่ งจนถึ งปลายสิ งหาคม 2563 บริ ษ ัทได้ทาํ การก่ อสร้ างถนนทางเข้า-ออกของบริ ษ ทั ที่ โรงงาน
สระแก้ว (เส้นทางใหม่) เสร็ จแล้วบางส่ วน (มี ระยะทางประมาณ 2.75 กิ โลเมตร) เพื่ อให้รถบรรทุ กกาก
อุตสาหกรรมเข้า - ออกโรงงานสระแก้วของบริ ษทั ได้ตามปกติแล้ว
33

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
• เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี กบั ธนาคารออมสิ น โดยวงเงินเบิกเกินบัญชี
ไม่เกินจํานวน 9.50 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.9210 ต่อปี และกําหนดจ่ายชําระดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือนทุก ๆ สิ้ นเดือน โดยมีสลากออมสิ นจํานวน 2 ฉบับ ยอดเงิน 10 ล้านบาท เป็ นหลักประกัน

34

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
2562

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นฯ
ค่ าใช้ จ่ายสุ ทธิ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

(328)

328

-

(328)

328

-

4,332

(581)

3,751

4,422

(691)

3,731

4,004

253
-

253
4,004

4,094

363
-

363
4,094
70

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2562

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นฯ
ค่ าใช้ จ่ายสุ ทธิ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

(645)

645

-

(645)

645

-

4,808

(772)

4,036

5,071

(1,056)

4,015

4,163

127
-

127
4,163

4,426

411
-

411
4,426
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