บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สารบัญ
ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี+การค้า
ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี+การค้า
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ดอกเบี+ยค้างจ่าย
หนี+สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี+สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายอืน
ต้นทุนทางการเงิน
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้ องร้อง
เครื องมือทางการเงิน
สัญญาเช่าดําเนินงาน
การแก้ไขงบการเงินปี ก่อนๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี+
งบการเงินนี+ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตั+งขึ+นในประเทศ
ไทย และมีทีอยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ต+ งั อยูเ่ ลขที 1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
มีศูนย์บริ หารการจัดการทรัพยากรสิ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ งตั+งอยู่เลขที 159 หมู่ 5 ตําบลห้วยโจด อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการเตรี ยมการทีจะย้ายศูนย์บริ หารการจัดการฯ ดังกล่าวมาอยู่ทีทีตั+ง
โครงการ “ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว” ซึ งตั+งอยู่ เลขที 234 หมู่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่
(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
18.48

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

บริ ษ ทั ดํา เนิ นธุ ร กิ จหลัก เกี ยวกับการให้บริ การกํา จัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อวัส ดุ ทีไม่ ใช้แ ล้ว ที อันตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทั+งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ งปฏิกูล และนํ+าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื+ อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี+
ชือกิจการ
1. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
2. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
รับกําจัดสิ งปฏิกลู และ
วัสดุทีไม่ใช้แล้ว
(หยุดดําเนินธุรกิจ)
จําหน่ายสิ นค้าประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด

ประเทศที
กิจการ
จัดตั(ง
ไทย
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2560
2559
100

100

100

100
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ชือกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

3. บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์
เนชันแนล จํากัด

ซื+ อขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะผลิตและให้บริ การแปร
รู ปวัสดุทีไม่ใช้แล้วเป็ นพลังงาน
นํ+ามัน และเชื+อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ+ามัน
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

4. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

(ยังไม่ได้เริ มดําเนิน
งานเชิงพาณิ ชย์)

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ

ประเทศที
กิจการ
จัดตั(ง
ไทย

ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2560
2559
100

100

80

80

งบการเงินนี+ จดั ทําขึ+นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้อง
งบการเงินนี+ ได้จดั ทําขึ+นภายหลังการเปลียนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ หารชุดใหม่ทีรับรองโดยมติ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้ต+ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 ในเบื+ องต้นการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่น+ นั มีผลให้เกิ ดการเปลียนแปลงในบางเรื อง การเปลียนแปลงนี+ ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอืนๆ ซึ งมี ผลบังคับสําหรับงบการเงิ นที เริ มในหรื อหลังวันที 1
มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี+
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2.3

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี+จดั ทําขึ+นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี+
รายการ
หนี+สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้

2.4

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่ า ปั จจุ บันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ที
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

สกุลเงินที(ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี+ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลที ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้อมูลทางการเงิ นทั+งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น เพื อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท/ล้านบาท
เว้นแต่ทีระบุไว้อย่างอืน

2.5

การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นนี+ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นทีเกี ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี+สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ+นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
2.5.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกียวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ งมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี+
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 11 12 13 และ 14

การคํานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน

2.5.2 ข้ อสมมติ และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคัญซึ งมีความเสี ยงอย่างมีนยั สําคัญทีเป็ นเหตุให้
ต้องมีการปรับปรุ งจํานวนเงินทีรับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี+
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 11 และ 12 ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และ 36 ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
25
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หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 24
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41

ข้อ สมมติ ฐ านเกี ยวกับ อัต ราคิ ด ลด อัต ราการเพิ มขึ+ น ของ
เงิ นเดื อน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
และอัตราทุพพลภาพ
ประมาณการหนี+ สินการปิ ดหลุ มฝั งกลบและประมาณการ
หนี+สินจากคดีความและจากค่าปรับฯ
ประมาณการหนี+สินทีอาจจะเกิดขึ+นจากการถูกฟ้ องร้อง
การตีมลู ค่าเครื องมือทางการเงิน

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญ สรุ ปได้ ดงั นี(
การรั บรู้และการตัดรายการสินทรั พย์ และหนี3สิน
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี+ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี+ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื+นฐานของข้อมูลทีดีทีสุ ดทีรับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ค่ าเผื(อหนี3สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนี+ สงสัยจะสู ญของลูกหนี+ เกิ ดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี+ จากความเสี ยงด้านเครดิ ตที อาจเกิ ดขึ+ น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที คาดว่าจะเกิดขึ+นจากลูกหนี+ แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์
สถานะของลูกหนี+ ร ายตัวประสบการณ์ การเก็บเงิ นในอดี ต การวิเคราะห์อายุลูกหนี+ และการเปลี ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผือ
หนี+สงสัยจะสูญ ดังนั+น การปรับปรุ งค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญอาจมีข+ ึนได้ในอนาคต
ค่ าเผื(อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั จะตั+งค่ าเผือการด้อยค่าของเงิ นลงทุ น เมือฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น+ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผื(อการด้ อยค่ าสินทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หากมีขอ้ บ่งชี+ ว่ามีการด้อยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมี สาระสําคัญ บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ าที คาดว่าจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์ ซึ งการประมาณการดังกล่าวขึ+นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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ต้ นทุนที(ดนิ เพือ( เป็ นที(ตั3งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม อาคาร ต้ นทุนหลุมฝังกลบ และอุปกรณ์ และค่ าเสื(อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของต้นทุนที ดิ นเพือเป็ นที ตั+งของหลุมฝั งกลบกากอุตสาหกรรม ต้นทุนหลุมฝั งกลบ
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของทรัพย์สิน
ดังกล่าว และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลง
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพือพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี+ สินที อาจจะเกิ ดขึ+ นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้ องร้องแล้ว และเชื อมันว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ+ นจึงไม่ได้บนั ทึ กประมาณการ
หนี+ สินดังกล่าว ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที เกิ ดขึ+ นจริ งอาจแตกต่ างไปจากที ได้มีการ
ประมาณการไว้
2.5.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ า ยุติธรรมทั+ง
สิ นทรัพย์และหนี+สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิ ดของการควบคุ มเกี ยวกับการวัดมูลค่ ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี+ รวมถึ ง
กลุ่มผูป้ ระเมิ นมูลค่ าซึ งมี ค วามรั บผิดชอบโดยรวมต่ อการวัด มูลค่ ายุติธรรมที มี นัยสําคัญ รวมถึ งการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมิ นมูลค่ ามี การทบทวนข้อมูลที ไม่ สามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัดมูลค่ าที มี นัย สําคัญอย่า ง
สมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั+งราคา กลุ่ม
ผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลักฐานที ได้มาจากบุ คคลที สามที สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัดมูลค่ ารวมถึ งการจัด
ระดับชั+นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี+สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าที
จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี+ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั+นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี+
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื+ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี+สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น+ นั หรื อหนี+สินนั+นนอกเหนือจากราคาเสนอซื+ อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี+ สินที ไม่ได้มาจากข้อมูลที สังเกตได้ (ข้อมูลที ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี+สินถูกจัดประเภทลําดับชั+นของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั+นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ การโอนระหว่างลําดับชั+นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงานที เกิ ดการ
โอนขึ+น
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี+
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
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2.6 การใช้ เกณฑ์ การดําเนินงานต่ อเนื(อง
ดังที ปรากฎในงบการเงิ น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมาก และมี หนี+ สินหมุนเวียนสู งกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นจํานวน 54.37 ล้านบาท และ 39.98 ล้านบาท
ตามลําดับ และเป็ นจํานวน 23.04 ล้านบาท และ 0.58 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิ นรวมและในงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งมี ผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมากและมี ส่วนขาดของผูถ้ ื อหุ ้นที ได้หยุด
ดําเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี+ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมขึ+นเครื องหมาย NC (Non-Compliance) ระยะที 1 ระยะที
2 และระยะที 3 ตั+งแต่วนั ที 17 กุมภาพันธ์ 2558 2559 และ 2560 ตามลําดับ และยังขึ+นเครื องหมาย SP (Suspension)
ห้ามซื+ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป ต่อมาเมือวันที 25 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้แจ้งให้บริ ษทั ปรับปรุ งแนวทางการดําเนิ นการของบริ ษทั ภายในวันที 31 มีนาคม 2561 จาก
สถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ซึ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
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มี นัย สํา คัญเกี ยวกับความสามารถในการดํา เนิ น งานอย่ า งต่ อเนื องของกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ัท อย่า งไรก็ ต าม
ฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีหลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ+นเครื องหมายห้ามซื+ อขาย และเข้าข่ายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ+ นโดยฝ่ าย
บริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์ดาํ เนิ นงานต่อเนื อง โดยมีขอ้ สมมติ ฐานว่ากิ จการมีเงิ นทุ น
หมุนเวียนเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ ดังนั+น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการ
ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ และการจัดประเภทสิ นทรัพย์ และหนี+ สินใหม่ซึงอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
3

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี+ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

3.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ+นเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิ จการนั+นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั+นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ+ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมือกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี+ สินของบริ ษทั ย่อยนั+นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุ มและส่ วนประกอบอืนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที เกี ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั+น
กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึ+นจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึ+ นจริ งซึ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
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3.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที$เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี+ สินที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนั+น
สิ นทรัพย์และหนี+ สินที ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึ+นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน+ นั
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสด ประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั+นทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
3.4 ลูกหนี3การค้ าและลูกหนี3หมุนเวียนอื(น
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+หมุนเวียนอืน แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี+หกั ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี+ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี+ และการคาดการณ์ เกี ยวกับการชําระหนี+
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี+จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี+สูญ
3.5 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีเข้าก่ อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุ นที ซื+ อ ต้นทุ นแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอืน เพือให้สินค้าอยูใ่ นสถานทีและสภาพปัจจุบนั รวมทั+งการปันส่ วนของโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม
มูลค่ า สุ ท ธิ ทีจะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จปกติ หักด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยที จํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
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3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
3.7 เงินลงทุนระยะยาวอื(น
เงินลงทุนระยะยาวอืน ได้แก่ สลากออมสิ น แสดงในราคาทุน
3.8 ที(ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรู ้และการวัดค่า
สิ นทรั พย์ ที$เป็ นกรรมสิ ทธิ+ ของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทีดินเพือเป็ นที ตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย และหลุมฝังกลบวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และขาดทุนจากด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์น+ นั อยูใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื+ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตั+งของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่
ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที$เช่ า
การเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านั+น ๆ
ให้จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า การเงิ น อุ ปกรณ์ ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่ า การเงิ นบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยมูลค่ า
ยุติ ธรรมหรื อมูลค่ าปั จจุ บันของจํานวนเงิ นขั+นตําที ต้องจ่ า ยตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้ว ย
ค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที
จะหักจากหนี+ตามสัญญา เพือทําให้อตั ราดอกเบี+ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี+ สิน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนที$ เกิดขึน. ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั+น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั+นได้อย่างน่าเชื อถือ ชิ+นส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึ+นในการซ่ อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึ+นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือเกิดขึ+น
ค่ าเสื$ อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ต้นทุนทีดินเพือเป็ นทีตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายและต้นทุนหลุมฝังกลบ คํานวณค่าเสื อมราคา
จากสัดส่ วนของปริ มาณกากทีฝังกลบเทียบกับประมาณการปริ มาณกากทั+งหมดของแต่ละหลุมทีสามารถฝังกลบได้
ค่าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ แสดง
ได้ดงั นี+
อาคารและระบบบําบัดนํ+าเสี ย
ระบบสาธารณูปโภค
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10 และ 20
10 และ 20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและส่ วนปรับปรุ งและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ด ค่ าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พ ย์ และมูลค่ าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที สุ ดทุ ก
สิ+ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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3.9 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื+ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ ายรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที คาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น+ นั ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมือสิ นทรัพย์น+ นั พร้อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบ แสดงได้ดงั นี+
ค่าลิขสิ ทธิ_ ซอฟท์แวร์

10 ปี

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ+ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.10 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี+ เรื องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี+ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที$ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษี เ งิ นได้เพื อให้ส ะท้อนมูลค่ า ที อาจประเมิ นได้ใ นตลาดปั จจุ บัน ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่ อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์น+ นั เกียวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ทีไม่ใช่ สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นอื นที เคยรั บรู ้ ในงวดก่ อน จะถูกประเมิ น ณ
ทุ กวันที ออกรายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี+ เรื องการด้อยค่ าหรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่ า จะถูกกลับรายการ หากมี การ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่ าที มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.11 หนี3สินที(มีภาระดอกเบี3ย
หนี+ สินที มีภาระดอกเบี+ ยบันทึ กเริ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการเกิดหนี+ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี+สินทีมีภาระดอกเบี+ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี+ เริ มแรกและยอด
หนี+เมือครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยวิธีอตั ราดอกเบี+ยทีแท้จริ ง
3.12 เจ้ าหนี3การค้ าและเจ้ าหนี3หมุนเวียนอื(น
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+ หมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุน
3.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสั. นของพนักงาน
ผลประโยชน์ ร ะยะสั+ นของพนัก งานซึ งประกอบด้ว ยเงิ น เดื อ น ค่ า แรง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนี+ สินรับรู ้ดว้ ย
มูลค่าที คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที
จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี+ สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ข) ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ได้บันทึ กผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั+งโครงการสมทบเงิ น
(ภายใต้ขอ้ กําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี+ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ทีกําหนด
ไว้ (ภาระผูกพันเมือพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
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- โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ งกิจการจ่ายสมทบเป็ น
จํานวนเงินทีแน่นอนไปอีกกิจการหนึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี+ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายสมทบเพิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการ
สมทบเงิ นจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที พนักงานได้ทาํ งานให้แก่
กิจการ ต่อมาเมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ยกเลิกกองทุนสํารองเลี+ยงชี พสําหรับ
พนักงานแล้ว
- โครงการผลประโยชน์ ที$กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ที เกิ ดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุ บนั และในงวดก่ อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิ ดลด
กระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา ณ วันทีรายงานของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งมีระยะเวลา
ครบกําหนดใกล้เคี ยงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีสกุลเงิ น
เดี ยวกับสกุลเงิ นของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่าย การคํานวณนั+นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ กาํ ไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย จะถูกรั บรู ้
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที
ค) ผลประโยชน์ ระยะยาวอื$นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวด
ปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์น+ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสด เพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การวัดมูลค่ า
ใหม่จะรับรู ้ไนกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึ+น
ง) ผลประโยชน์ เมื$อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือวันใดวันหนึ งต่อไปนี+ เกิดขึ+นก่อน เมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่
สามารถยกเลิ กข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ด ังกล่า วได้อีกต่ อไป หรื อเมื อกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษทั รั บรู ้ ต ้นทุ น
สําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ+ นรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
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3.14 ประมาณการหนี3สิน
ประมาณการหนี+ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันหนี+ สินตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการ
อนุมานทีเกิดขึ+นในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่าง
น่าเชื อถือและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพัน
ดังกล่าว ประมาณการหนี+ สินพิจารณาจากการคิ ดลดกระแสเงินสดที จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงิ นได้ เพือให้สะท้อนจํานวนที อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี ยงทีมีต่อหนี+สิน ประมาณการหนี+สินส่ วนทีเพิมขึ+นเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีส. ิ นการปิ ดหลุมฝั งกลบ
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบจะบันทึกเมือบริ ษทั มีการเปิ ดใช้พ+ืนทีหลุมฝังกลบ ทีเกิดขึ+นในปั จจุบนั และ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพือชําระหนี+ เมือมีการปิ ดหลุม ซึ งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและ
อุปกรณ์ทีคาดว่าจะเกิดขึ+นในการปิ ดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ปิ ดหลุมทุกปี
ประมาณการหนีส. ิ นจากคดีความ
ประมาณการหนี+สินจากคดีความจะบันทึกเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี+สินทีเกิดขึ+นตามคําสังศาลให้ชาํ ระ
ประมาณการค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ ปฏิ บัติตามสั ญญา
ประมาณการค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา จะบันทึ กเมื อบริ ษทั ทราบความเสี ยหายจากการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยพิจารณาความเสี ยหายที อาจจะเกิดขึ+น และปั จจัยต่างๆทีอาจเกี ยวข้องกับความน่ าจะเป็ นทีจะ
เกิดความเสี ยหายตามสัดส่ วนทีจะต้องรับผิดชอบ
3.15 รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดพิเศษ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ +ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนั+นหรื อมีความ
ไม่แน่ นอนที มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั+น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนทีเกิดขึ+นได้อย่างน่าเชือถือหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
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การให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝั งกลบ บันทึ กตามปริ มาณกากอุตสาหกรรมทีได้ให้บริ การ
หรื อออกใบกํากับขนส่ งของเสี ยทีได้รับอนุมตั ิแล้ว และได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการให้บริ การอืน
รายได้จากการให้บริ การอืน รับรู ้เมือมีการให้บริ การแล้ว
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า และเงินปั นผลรับ ดอกเบี+ยรับจากเงินฝากธนาคาร และรายได้จาก
การถูกรางวัลสลาก บันทึกเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับรางวัล
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจะรับรู ้ตามระยะเวลาการให้เช่าตามสัญญาเช่า
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
ดอกเบี+ยรับ
ดอกเบี+ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อืน
รายได้อืนบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.16 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี+ยจ่ายของเงินกูย้ ืม และประมาณการหนี+ สินส่ วนทีเพิมขึ+นเนื องจากเวลาที
ผ่านไป และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
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3.17 สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทั+งสิ+ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ+นต้องนํามารวมคํานวณเงินขั+นตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงนั+น
ขึ+นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั+นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและ
ส่ วนทีเป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญา
เช่ าการเงิ น แต่ ไม่สามารถแบ่ งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื อถื อ ให้รับรู ้สินทรั พย์และหนี+ สินในจํานวนที
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั+น หลังจากนั+นจํานวนหนี+ สินจะลดลงตามจํานวนที
จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี+สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี+ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
3.18 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
ปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่รายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ+นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี+สิน และจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี
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การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บผลประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ า ยชําระหนี+ สินตามมูลค่ า ตามบัญชี ณ วันสิ+ นรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคํานึ งถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ+น และมีดอกเบี+ยทีต้องชําระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื อว่าได้ต+ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรับภาษีเงิ นได้ทีจะจ่ ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการ
ประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตี ค วามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การ
ประเมินนี+อยูบ่ นพื+นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึ+นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้า งจ่ า ยที มี อ ยู่ การเปลี ยนแปลงในภาษี เ งิ น ได้ค ้า งจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ใ นงวดที เกิ ด การ
เปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี+สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี+ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น+ ี
ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน สําหรั บ
หน่วยภาษีต่างกันนั+นกิจการมีความตั+งใจจะจ่ายชําระหนี+ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั+งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี+สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.19 กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แสดงกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั+นพื+นฐาน คํานวนโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ+าหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
3.20 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานทีรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน)
จะแสดงถึ ง รายการที เกิ ด ขึ+ น จากส่ ว นงานดํา เนิ น งานนั+น โดยตรงรวมถึ ง รายการที ได้รั บ การปั น ส่ ว นอย่ า ง
สมเหตุสมผล
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บุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิ น บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั+งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั+น การ
เกียวข้องกันนี+อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี+
ชือบุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
1. UOB Kay Hian Private Limited

ประเทศที
จัดตั(ง/สั ญชาติ
สิ งคโปร์

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

4. บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80

6. Begemann Holding B.V.

เนเธอร์แลนด์

เป็ นบริ ษ ัท ที เกี ยวข้อ งกัน ซึ งถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ย่ อ ย
(บริ ษ ัท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค(บี เ อ็ม ที -เอเชี ย )
จํากัด) ร้อยละ 20

7. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ+ง กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกียวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

8. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกียวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

9. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกียวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ชือบุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน

ประเทศที
จัดตั(ง/สั ญชาติ

ลักษณะความสั มพันธ์

10. บริ ษทั บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิ เนส จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกับกรรมการของบริ ษทั

11. บริ ษทั เอแอล โซลูชนั จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการร่ วมกัน

12. บริ ษทั ภคพลอินเตอร์เนชันแนล
เทรด จํากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกับอดีตผูบ้ ริ หารสําคัญของ
บริ ษทั ย่อย

13. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ

14. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ

15. คุณธนพงษ์ พวงปทุมานนท์

ไทย

เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ

16. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

บุคคลที มี อาํ นาจ และความรั บผิดชอบการวางแผน
สังการ และควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อ ม ทั+งนี+ รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่ ว่าจะทําหน้าที เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี+
รายการ
ขายสิ นค้า
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี+ยรับ
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
ค่าทีปรึ กษากฎหมาย
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอืน
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี+ยประชุม
เงินเดือน โบนัส และอืน ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ 4 - 8.5 ต่อปี
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา
ตามใบแจ้งหนี+
ราคาตามสัญญา
ตามสัญญาจ้าง
ตามทีได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี+
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบี+ยรับ
บริษทั ทีเกีย วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ทีเกีย วข้ องกัน
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ค่าบริ การ
ค่าทีปรึ กษากฎหมาย
บุคคลทีเกีย วข้ องกัน
ค่าเช่า
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอืน
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั+น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

-

2,567,565
181,370

3,276,300
5,109

2,780,700

-

-

-

1,004,390
61,311
741,581

1,191,370
54,550
310,000

61,311
741,581

54,550
310,000

420,000
175,000

420,000
-

420,000
175,000

420,000
-

19,398,874
279,836
19,678,710

9,305,000
916,313
10,221,313

22,758,602
279,836
23,038,438

11,965,000
916,313
12,881,313
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี+
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ลูกหนี3การค้ า – กิจการที(เกีย( วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม

-

-

667,808
667,808

35,503
35,503

ลูกหนี3หมุนเวียนอื(น – กิจการที(เกีย( วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ลูกหนี3อื(น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ดอกเบี3ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

-

-

800

-

-

-

800

-

-

-

800
2,400
(2,400)
-

-

-

-

3,591,674

3,591,674

-

-

47,634

47,634
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
สําหรั บปี สิ3นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม
หนี+สงสัยจะสูญ

-

-

294,845

294,845

-

-

164,384
4,098,537
(3,934,153)
164,384

3,934,153
(3,934,153)
-

-

-

2,400

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั3น – กิจการที(เกีย( วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั3น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

-

-

33,458,120

33,408,120

-

-

2,144,124

2,094,124

-

-

37,603,948

37,603,948

-

-

20,000,000
93,206,192
(73,206,192)
20,000,000

73,106,192
(73,106,192)
-
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

สําหรั บปี สิ3นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม
หนี+สงสัยจะสูญ

-

-

100,000

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั+นแก่บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชี ย) จํากัด และบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
ทั+งจํานวนเป็ นเงิ นให้กูย้ ื มตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคื นเมื อทวงถาม โดยมี อตั ราร้ อยละ 8.50 ต่ อปี และไม่ มี
หลักทรัพย์ค+ าํ ประกัน อย่างไรก็ตาม ตั+งแต่วนั ที 1 เมษายน 2552 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี+ ยสําหรับเงินให้
กูย้ ืมระยะสั+นข้างต้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั+นแก่บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด ทั+งจํานวนเป็ นเงินให้
กูย้ ืมตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคืนคืนเมือทวงถาม โดยมีอตั ราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค+ าํ ประกัน
อย่างไรก็ตามตั+งแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี+ยสําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั+นนี+แล้ว
บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี+ สงสัยจะสู ญสําหรับเงิ นให้กยู้ ืมและดอกเบี+ ยค้างรับของบริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง ดังกล่าวทั+งจํานวน
เนืองจากฝ่ ายบริ หารประเมินว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระในอนาคต
เงิ นให้กูย้ ื มระยะสั+นแก่ บริ ษ ทั ให้บริ ษ ทั เจที เอส อลูมิเ นี ย ม แอนด์ เมทเทิ ล จํากัด เป็ นตัoวสัญญาใช้เ งิ น อัตรา
ดอกเบี+ยร้อยละ 4 ต่อปี ครบกําหนดเมือทวงถาม
รายการเคลือนไหวของเงิ นให้กยู้ ืมระยะสั+นแก่ กิจการที เกี ยวข้องกัน สําหรับแต่ ละปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี+
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ+นระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

-

-

73,106,192
25,100,000
(5,000,000)
93,206,192

72,157,605
2,948,587
(2,000,000)
73,106,192

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค - กิจการที(เกีย( วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

บริษทั ทีเกีย วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

85,408,437
(85,408,437)
-

85,408,437
(85,408,437)
-

277,012

-

-

-

-

-

405,191

405,191

เจ้ าหนีก( ารค้ า - กิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริ ษทั ที(เกีย( วข้ องกัน
บริ ษทั เอแอล โซลูชนั จํากัด
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

-

-

รายการเคลือนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สําหรับแต่ปีสิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี+
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

-

670,000
(670,000)
-

-

-

การคํ3าประกัน
บริ ษทั มี ภาระการคํ+าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคํ+าประกันการปฎิ บตั ิ ตามสัญญา (สัญญาลงวันที 11
กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื อรั บจ้างบริ หารจัด 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
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื อวันที 28 เมษายน 2560 มี มติ อนุ มตั ิ และกําหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2560 ดังนี+
- ค่าเบี+ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครั+งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี+ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี ยง หรื อประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครั+งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี+ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั+งละ 15,000 บาท
ที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื อวันที 29 เมษายน 2559 มี มติ อนุ มตั ิ และกําหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2559 ดังนี+
- ค่าเบี+ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการ ครั+งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี+ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั+งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี+ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั+งละ 10,000 บาท
สัญญาสําคัญที(ทํากับบุคคลหรื อกิจการที(เกีย( วข้ องกัน
เมือวันที 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั บุคคลที เกี ยวข้องกัน 1 ราย เพือเป็ นที ตั+ง
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั+งแต่วนั ที 4 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าจํานวน 105,000 บาท ซึ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมือสิ+ นสุ ดสัญญา
ต่อมาเมือวันที 3 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่ าอีก 3 ปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราค่าเช่ าเป็ น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 135,000 บาท
เมือวันที 16 มีนาคม 2559 บริ ษทั ว่าจ้างบริ ษทั บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิ เนส จํากัด เป็ นทีปรึ กษากฏหมาย โดยให้
คําปรึ กษาเกียวกับข้อกฏหมาย เข้าร่ วมประชุมและตรวจสอบแก้ไขเอกสาร/สัญญาทีสําคัญ และออกหนังสื อบอก
กล่าวทวงถามหนี+สินของบริ ษทั ตั+งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็ นต้นไป ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท ต่อมาเมือวันที
23 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั แจ้งบอกเลิกการว่าจ้างสัญญาดังกล่าวแล้ว
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลทีเกียวข้องกัน 2 คน เป็ นพนักงานขายและพนักงานฝ่ ายสารสนเทศและ
ฝ่ ายขายต่างประเทศในอัตราค่าจ้างรวมค่าใช้จ่ายอืน เดือนละ 25,000 บาท ต่อคน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(บาท)
เงินสดย่อย
เช็คทีถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

241,854
162,621
26,284,133
26,688,608

323,698
16,952,156
132,285
27,538,356
44,946,495

144,195
72,621
21,812,993
22,029,809

210,000
16,952,156
72,621
22,564,200
39,798,977

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ น
สกุลเงินบาท
6

เงินลงทุนชัวคราว
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559
(บาท)

เงินฝากธนาคารประจําไม่เกิน 12 เดือน

201,186

30,150,454

เงินลงทุนชัวคราวทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
7

ลูกหนีก( ารค้ า
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
- ลูกหนี+บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

-

-

58,225,042

58,225,042

667,808

35,503

58,225,042

58,225,042
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

- ลูกหนี+ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด
- ลูกหนี+รายอืนๆ
รวมลูกหนี+กิจการอืน
รวม
หัก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม
สําหรั บปี สิ3นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม
หนี+สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ

59,383,593
34,373,238
151,981,873
151,981,873
(122,195,181)
29,786,692

57,085,583
43,657,338
158,967,963
158,967,963
(115,630,868)
43,337,095

59,383,593
28,673,961
146,282,596
146,950,404
(122,195,181)
24,755,223

57,085,583
37,466,880
152,777,505
152,813,008
(115,630,868)
37,182,140

29,786,692
29,786,692

43,337,095
43,337,095

24,755,223
24,755,223

37,182,140
37,182,140

10,627,675
(4,063,362)
6,564,313

64,488,801
(462,132)
64,026,669

10,627,675
(4,063,362)
6,564,313

64,488,801
(462,132)
64,026,669

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี+ การค้า มีดงั นี+
งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(บาท)
ลูกหนี+การค้า - รายอืนๆ:ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

21,198,641

31,028,276

16,167,172

24,873,321

11,240,376
217,530
695,893
1,020,798
13,174,597

11,363,828
244,436
316,093
704,705
12,629,062

11,240,376
217,530
695,893
1,020,798
13,174,597

11,363,828
244,436
316,093
704,705
12,629,062
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(บาท)
ลูกหนี+บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
58,225,042
ลูกหนี+ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด 59,383,593
รวมทั+งสิ+ น
151,981,873
หัก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
(122,195,181)
สุ ทธิ
29,786,692

58,225,042

58,225,042

58,225,042

57,085,583
158,967,963
(115,630,868)
43,337,095

59,383,593
146,950,404
(122,195,181)
24,755,223

57,085,583
152,813,008
(115,630,868)
37,182,140

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ยอดลูกหนี+การค้าทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี+ การค้า-รายอืนๆ ทีค้างชําระเกินกําหนด จํานวน 13.17 ล้านบาท และ 12.63
ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หักการรับชําระเงินแล้วจนถึงวันที 9 กุมภาพันธ์
2561 และวันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 คงเหลือจํานวน 4.59 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ได้ต+ งั
ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญไว้แล้วจํานวน 4.59 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี+ การค้ารายบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที ค้างชําระเกิ น
กําหนดจํานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ต+ งั ค่าเผือหนี+ สงสัยจะสู ญ
ไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี+ การค้าตามสัญญาผ่อนชําระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จํากัด จํานวน 59.38 ล้านบาท และ 57.09 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ลูกหนี+ ดงั กล่าวค้างชําระเกินกําหนด ทีขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดชําระหนี+ ตามสัญญาผ่อน
ชําระ รวมทั+งมีอดี ตผูถ้ ือหุ ้นของลูกหนี+ เป็ นบุคคลเดี ยวกับอดี ตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษทั ดังนั+น บริ ษทั ได้ต+ งั
ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

50

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี+ การค้าดังกล่าว 2 ราย ที ค้างชําระเกิ นกําหนดอยู่ระหว่างฟ้ องร้อง
สรุ ปดังนี+
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
• บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน):
ยอดหนี+ทีคงค้าง
หัก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

58,225,042
(58,225,042)
-

58,225,042
(58,225,042)
-

เมือวันที 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม (ประกอบด้วย บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ 60)บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ
30) และบริ ษทั สยามเวสท์แ มเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด (มี สัด ส่ วนร้ อยละ 10) ตามสัญญาร่ วมการงาน
ลงวันที 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ ับจ้าง”) ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที 26 ตุลาคม 2550 กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในลักษณะ
ครบวงจรตั+งแต่การก่อสร้าง จัดหาระบบอุปกรณ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ การเก็บขน การคัดแยก และการ
กําจัดขยะ ในพื+นทีบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั+งแต่วนั ทีทอท. มีหนังสื อแจ้งให้
เริ มงาน (15 กันยายน 2549)
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และ 40
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
• บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด :
- ยอดหนี+ทีค้างชําระเกินกําหนดทีทําสัญญาผ่อนชําระและได้ผิดนัดชําระหนี+ฯ
- ส่ วนทีหมุนเวียน
45,773,098
- ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
6,485,583
52,258,681
- ยอดหนี+ตามใบแจ้งหนี+ -ส่ วนทีหมุนวียน
7,124,912
รวม
59,383,593

57,085,583
57,085,583
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

หัก รับชําระจนถึงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2560
คงเหลือ
หัก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
(2,486,206)
59,383,593
54,599,377
(59,383,593) (54,599,377)
-

สัญญาแต่ งตั3งตัวแทน
เมือวันที 4 มกราคม 2558 บริ ษทั ทําสัญญาแต่งตั+ง บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นตัวแทนเพือ
จัดหาและรวบรวมของเสี ยอันตรายและไม่อนั ตราย เพือบําบัดโดยการฝังกลบ สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการบําบัดของเสี ยโดยไม่รวมค่าขนส่ ง และบริ ษทั จะให้
ค่าตอบแทนเพิมอีก 2 ล้านบาท สําหรับเดือนทีบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด สามารถรวบรวม
ของเสี ยให้บริ ษทั บําบัดได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท กรณี ทีเดือนใดไม่ถึง 15 ล้านบาท ให้นาํ ไปรวมกับเดือน
ถัดไปอีก 2 เดือน รวมเป็ น 3 เดือน แล้วถัวเฉลียให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท นับตั+งแต่วนั ทําสัญญา ต่อมา
เมือวันที 30 เมษายน 2559 และวันที 4 กรกฎาคม 2559 คู่สัญญาได้ทาํ บันทึ กแนบท้ายสัญญาเพือขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีกครั+งละ 6 เดือน โดยให้มีผลย้อนหลังตั+งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ดังนั+น สัญญา
แต่งตั+งตัวแทนดังกล่าว จะสิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
• สัญญารั บจ้ างบริ การ
เมือวันที 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ทําสัญญารับจ้างบริ การจากบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
(“ผูว้ า่ จ้าง”) เพือบําบัดและกําจัดสิ งปฎิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้วทีเป็ นอันตรายและ/หรื อไม่เป็ นอันตราย โดยมี
หลักประกันเป็ นเช็คจํานวน 300,000 บาท มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี นับตั+งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2560 ภายใต้สญ
ั ญามีเงือนไขจํากัดบางประการเกียวกับการริ บหลักประกัน การคิดดอกเบี+ยของหนี+ ที
ค้างชําระ การบอกเลิกสัญญา เป็ นต้น ต่อมาเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างบริ การ
พร้อมกับยกเลิกการให้เช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
• สัญญาผ่ อนชําระ
เมือวันที 15 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ตกลงทําหนังสื อสัญญาผ่อนชําระให้กบั บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด เพือชําระหนี+ คงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 57.09 ล้านบาท โดยให้หักกับยอดที
บริ ษทั ค้างชําระ จํานวน 8.29 ล้านบาท โดยกําหนดผ่อนชําระ 24 งวด เป็ นงวดรายเดือน งวดที 1-3 งวดละ
300,000 บาท งวดที 4-6 งวดละ 600,000 บาท งวดที 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดที 13-15 งวดละ
3,000,000 บาท งวดที 16-23 งวดละ 3,500,000 บาท และงวดที 24 (วันที 15 กุมภาพันธ์ 2562) จํานวน
2,985,583 บาท โดยเริ มชําระงวดแรกวันที 15 มีนาคม 2560 และงวดถัดไปทุกวันที 15 ภายใต้สัญญาผ่อนชําระ
มีเงื อนไขที สําคัญหากบริ ษทั เซ็ นทรั ล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ไม่ชาํ ระหนี+ งวดใดงวดหนึ งตามสัญญา
ยินยอมให้บริ ษทั ดําเนินการตามกฏหมายได้ทนั ที และกรณี ทีเป็ นค่าบริ การทีเกิดขึ+นใหม่ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะชําระเงิ นให้ตรงตามกําหนดทุกรอบเดื อนและต่ อไปทุ กสิ+ นเดื อน หากผิดนัดชําระ
ค่าบริ การงวดใดงวดหนึง ยินยอมให้บริ ษทั ยกเลิกสัญญาตัวแทนได้ทนั ที ทั+งนี+ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด จะต้องนําหนังสื อคํ+าประกันมาเป็ นหลักประกันการชําระหนี+ ในวงเงิน 5 ล้านบาท ต่อมาเมือวันที
21 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้บอกยกเลิกหนังสื อผ่อนชําระดังกล่าวแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18 และ 40
8

ลูกหนีห( มุนเวียนอืน
งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(บาท)
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนี+สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

7,458,231
7,458,231
7,458,231

5,557,400
5,557,400
5,557,400

4,100,937
5,515,352
9,616,289
(3,936,553)
5,679,736

3,934,153
5,444,994
9,379,147
(3,934,153)
5,444,994

ลูกหนีห. มุนเวียนอื$ น –กิจการอื$น ๆ
ลูกหนี+อืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี+กรมสรรพากร
ภาษีมลู ค่าเพิมจ่ายล่วงหน้า

37,671
763,845
1,759,869
4,369,899

93,408
853,235
3,050
4,543,097

12,591
702,951
4,315,384

93,408
783,558
4,517,584
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(บาท)
ดอกเบี+ยค้างรับ
อืน ๆ
รวม

526,947
7,458,231

สําหรั บปี สิ3นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม
หนี+สงสัยจะสูญ

-

32,167
32,443
5,557,400

484,426
5,515,352

32,767
17,677
5,444,994

2,400

-

-

ยอดลูกหนี+หมุนเวียนอืนทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2560

2559
(บาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ขาดทุนจากการลดมูลค่ าสํ าหรับปี (โอนกลับ)

732,138
1,839,090
2,571,228
(81,586)
2,489,642

3,308,854
330,952
3,639,806
(85,463)
3,554,343

(3,877)

48,557

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 2.49 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นสิ นค้าทีคาดว่าจะได้ประโยชน์ภายใน 1 ปี
งบการเงินรวม
2560
2559
(บาท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
ต้นทุนขายสิ นค้า
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
รวม

39,406,245
(3,877)
39,402,368

58,022,904
48,557
58,071,461
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
10

ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ทีจ่าย
งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(บาท)

11

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่าย
หัก ค่าเผือขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

23,212,190
(8,590,494)
14,621,696

สําหรั บปี สิ3นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า

89,270

16,821,726
(8,501,224)
8,320,502

22,666,624
(8,086,258)
14,580,366

16,317,486
(8,086,258)
8,231,228

6,362,780

-

5,947,814

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที 1 มกราคม
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,084,839
445,084,839
(445,084,839)
-

445,084,839
445,084,839
(445,084,839)
-
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี+
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 38)
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด (*)
รวม

ทุนชําระแล้ว
2560
2559
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
การด้อยค่า
2560
2559
2560
2559
(บาท)

ราคาทุน – สุ ทธิ
2560
2559

เงินปันผลรับ
2560
2559

100

100

10

10

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

-

-

-

-

100

100

150

150

169,999,958

169,999,958

169,999,958

169,999,958

-

-

-

-

100

100

200

200

199,999,400

199,999,400

199,999,400

199,999,400

-

-

-

-

80

80

3
363

3
363

68,085,481
445,084,839

68,085,481
445,084,839

68,085,481
445,084,839

68,085,481
445,084,839

-

-

-

-

* ยังไม่เริ มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และผลการดําเนินงานไม่เป็ นสาระสําคัญ
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
12

เงินลงทุนระยะยาวอืน
งบการเงินรวม
2560
2559
สลากออมสิ นพิเศษ
รวม

53,000,000
53,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
10,000,000
40,000,000
10,000,000
40,000,000

งบการเงินรวม
2560
2559

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

สลากออมสิ นพิเศษ
ณ วันที 1 มกราคม
ซื+ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

10,000,000
73,000,000
(30,000,000)
53,000,000

10,000,000
10,000,000

60,000,000
(20,000,000)
40,000,000

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั จํานวน 40 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี
ครบกําหนดถอนวันที 10 มกราคม 2563 วันที 20 มกราคม 2563 วันที 6 มีนาคม 2563 และวันที 26 พฤษภาคม
2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 เงิ นลงทุ นระยะยาวอื นเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของ
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) จํานวน 13 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ
มีอายุ 3 ปี ครบกําหนดถอนวันที 7 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที 25 กันยายน 2563 ในงบการเงินรวม
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
13 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตั+ง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ+าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
เพิมขึ+น
จัดประเภทรายการ
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560 (ปรับปรุ งใหม่ )
เพิมขึ+น
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

285,418,225
1,070,000
-

21,842,404
-

136,282,046
8,083,413
13,906,986
-

299,679,380
295,520
2,833,002
-

104,925,461
346,350
877,922
-

58,569,381
18,180,200
180,800
1,129,753
(1,029,265)

3,049,118
907,432
(180,800)
832,108
-

7,922,864
532,710
80,000
(94,060)

34,916,574
19,487,681
(19,659,771)
-

952,605,453
48,903,306
(1,123,325)

286,488,225
1,350,187
287,838,412

21,842,404
21,842,404

158,272,445
2,529,435
160,801,880

302,807,902
8,044,198
(850,777)
310,001,323

106,149,733
480,690
106,630,423

77,030,869
3,194,024
2,499,102
(91,067)
82,632,928

4,607,858
380,368
491,676
(91,475)
5,388,427

8,441,514
2,944,837
(640,654)
10,745,697

34,744,484
12,203,572
(14,045,101)
32,902,955

1,000,385,434
20,072,988
(1,673,973)
1,018,784,449
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตั+ง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ+าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสื(อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

-

6,769,950
941,513
-

-

7,711,463
805,252
8,516,715

95,884,967
9,543,893
105,428,860
7,309,052
112,737,912

134,042,916
8,792,831
786

49,604,683
3,511,204
-

36,450,228
28,881
3,890,368
(877,824)

1,775,857
(28,881)
352,032
(2,209)

6,792,353
226,600
(13,565)

-

331,320,954
27,258,441
(892,812)

142,836,533
8,765,552
(501,636)
151,100,449

53,115,887
3,595,717
56,711,604

39,491,653
7,080,249
(66,957)
46,504,945

2,096,799
690,198
(79,033)
2,707,964

7,005,388
418,206
(565,076)
6,858,518

-

357,686,583
28,664,226
(1,212,702)
385,138,107

59

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตั+ง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ+าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเผื(อการด้อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที 1 มกราคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560 (ปรับปรุ งใหม่ )
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

102,329,405
-

7,476,766
-

29,517,380
-

87,787,134
(399)

22,729,640
-

12,451,767
(150,155)

273,273
1,309

445,844
(42,570)

31,075,129
-

294,086,338
(191,815)

102,329,405
102,329,405

7,476,766
7,476,766

29,517,380
29,517,380

87,786,735
638,329
(167,848)
88,257,216

22,729,640
22,729,640

12,301,612
(13,133)
12,288,479

274,582
(7,205)
267,377

403,274
403,274

31,075,129
(638,329)
30,436,800

293,894,523
(188,186)
293,706,337

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ_ของบริ ษทั
(ปรับปรุ งใหม่)
รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

184,158,820

6,654,175

23,326,205

72,184,634

30,304,206

25,237,604

2,236,477

1,032,852

3,669,355

348,804,328

184,158,820

6,654,175

23,326,205

72,184,634

30,304,206

25,237,604

2,236,477

1,032,852

3,669,355

348,804,328

ภายใต้กรรมสิ ทธิ_ของบริ ษทั
รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

185,509,007
185,509,007

5,848,923
5,848,923

18,546,588
18,546,588

70,643,658
70,643,658

27,189,179
27,189,179

23,839,504
23,839,504

2,413,086
2,413,086

3,483,905
3,483,905

2,466,155
2,466,155

339,940,005
339,940,005
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตั+ง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ+าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
เพิมขึ+น
จัดประเภทรายการ
โอน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560 (ปรับปรุ งใหม่ )
เพิมขึ+น
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

249,397,289
1,070,000
-

21,842,404
-

136,282,046
8,083,413
13,906,986

170,561,232
295,520
2,833,002

92,620,313
346,350
877,922

18,443,490
18,019,550
180,800
754,670

1,363,428
895,654
(180,800)
832,108

3,454,910
532,710
80,000

4,479,774
19,112,598
(19,284,688)

698,444,886
48,355,795
-

250,467,289
1,350,187
251,817,476

21,842,404
21,842,404

158,272,445
2,529,435
160,801,880

173,689,754
8,044,198
(850,777)
180,883,175

93,844,585
489,690
94,325,275

37,398,510
3,184,274
2,499,102
43,081,886

2,910,390
324,295
491,676
3,726,361

4,067,620
2,940,937
(426,168)
6,582,389

4,307,684
12,102,349
(14,045,101)
2,364,932

746,800,681
19,902,042
(1,276,945)
765,425,778
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตั+ง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ+าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

439,565
(28,881)
317,013

2,791,811

265,641,015

190,541

-

2,982,352
(426,167)
392,415
2,948,600

-

287,555,292
(927,803)
23,305,329
309,932,818

(บาท)
ค่ าเสื(อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

-

6,769,951

95,884,967

99,096,322

46,151,037

941,513

9,543,893

5,751,130

3,221,325

14,507,362
28,881
1,948,862

-

7,711,464

105,428,860

49,372,362

16,485,105

727,697

805,252
8,516,716

7,309,052
112,737,912

104,847,452
(501,636)
5,723,852
110,069,668

3,305,838
52,678,200

5,121,945
21,607,050

646,975
1,374,672

21,914,277
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตั+ง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ+าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเผื(อการด้อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที 1 มกราคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560 (ปรับปรุ งใหม่ )
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

83,279,733
-

7,476,766
-

29,517,380
-

31,950,756
-

17,473,429
-

9,564
-

41,613
-

172,249
-

638,329
-

170,559,819
-

83,279,733

7,476,766

29,517,380

17,473,429

9,564

41,613

172,249

7,476,766

29,517,380

17,473,429

9,564

41,613

172,249

638,329
(638,329)

170,559,819

83,279,733

31,950,756
638,329
(167,848)
32,421,237

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ_ของบริ ษทั
(ปรับปรุ งใหม่)
รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

167,187,556

6,654,174

23,326,205

36,891,546

26,998,794

20,903,841

2,141,080

167,187,556

6,654,174

23,326,205

36,891,546

26,998,794

20,903,841

ภายใต้กรรมสิ ทธิ_ของบริ ษทั
รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

168,537,743
168,537,743

5,848,922
5,848,922

18,546,588
18,546,588

38,392,270
38,392,270

24,173,646
24,173,646

21,465,272
21,465,272

-

(167,848)
170,391,971

913,019

3,669,355

288,685,570

2,141,080

913,019

3,669,355

288,685,570

2,310,076
2,310,076

3,461,540
3,461,540

2,364,932
2,364,932

285,100,989
285,100,989
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาแสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

27,436,772
1,227,454
28,664,226

26,395,197
863,244
27,258,441

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
22,541,436
21,506,440
763,893
407,837
23,305,329
21,914,277

ที ดิ นและส่ วนปรับปรุ งที ดิ นและต้นทุนที ดิ นเพื อเป็ นที ตั+งหลุมฝั งกลบมีมูลค่ าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 จํานวน 174.39 ล้านบาท และ 173.84 ล้านบาท (มีเนื+อทีดินรวม 917 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา)
ทีดินทั+งหมดตั+งอยูใ่ นพื+นที ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
- โฉนดทีดิน จํานวน 21 ฉบับ มีเนื+อทีดินรวม 503 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา
- นส.3 ก. จํานวน 8 ฉบับ มีเนื+อทีดินรวม 414 ไร่
- ทีดินทั+งหมดของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการสอบเขตทีดินซึ งยังไม่แล้วเสร็ จ
• ต้นทุนทีดินเพือเป็ นทีตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถนําไปใช้เพื อวัตถุประสงค์อืนอี กหลังจากปิ ดหลุมฝั งในอนาคต
ดังนั+นบริ ษทั จึงมีนโยบายทีจะตัดค่าเสื อมเป็ นต้นทุนบริ การตามวิธีปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทีฝังกลบแล้ว
เทียบกับปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทั+งหมดทีสามารถฝังกลบได้ในแต่ละหลุม
• ต้นทุนหลุมฝังกลบ
ต้นทุ นหลุมฝั งกลบได้รวมประมาณการหนี+ สินการปิ ดหลุมฝั งกลบที ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าก่อสร้างหลุมใน
ส่ วนที เป็ นค่ากั+นและปิ ดหลุมที มีการเปิ ดให้บริ การแล้ว ซึ งจะเกิ ดขึ+นจริ งเมือหลุมฝั งกลบได้ใช้งานเสร็ จสิ+ น
แล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี จาํ นวน 19.22 ล้านบาท และ 18.43 ล้านบาท ตามลําดับ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
• งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
งานก่อสร้างหลุมฝั งกลบ มีตน้ ทุนงบประมาณทั+งหมด 6 ล้านบาท มีตน้ ทุนที เกิ ดขึ+ นแล้วจนถึง ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 จํานวน 1 ล้านบาท คงเหลืออีก 5 ล้านบาท ซึ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จประมาณเดือนมีนาคม 2561
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร มีตน้ ทุนงบประมาณทั+งหมด 4 ล้านบาท มีตน้ ทุนทีเกิดขึ+นแล้วจนถึง ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1 ล้านบาท คงเหลืออีก 3 ล้านบาท ซึ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จประมาณเดือนเมษายน
2561
• ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ได้ทดสอบการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตาม
บัญชี ทั+งนี+ พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงิ นสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) (“DCF”) จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื อง ซึ งอ้างอิง
ประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ทีได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ภายใต้ขอ้ สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมาเป็ นฐานตั+งต้น มีดงั นี+
รายละเอียด
มูลค่ากิจการ

หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
วิธีการรายได้ (Income approach) (ล้านบาท)
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow)
(ร้อยละต่อปี )
อัตราการเติบโต (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี )

บริ ษทั
399

บริ ษทั ย่อย
167

14.00
3.60
20

5.50
3.60
7

ทั+งนี+ มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จึงไม่มี
ข้อบ่งชี+การด้อยค่า
เมือวันที 13 ธันวาคม 2559 ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ ให้ซ+ื อภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม
(กล่อง Roll off) จากบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในราคา 9.90 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
ตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระด้วยวิธีวิเคราะห์จากราคาทุน (Cost approach) ตามรายงานลงวันที 13
ธันวาคม 2559 และได้ชาํ ระเงินเรี ยบร้อยแล้ว
• ราคาทรั พย์สิ นของกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษ ทั ก่ อนหักค่ า เสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิ ด
ค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 61.49 ล้านบาท และ
53.41 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
14

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ ดังนี+
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

โครงการกลันนํ+ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์จาํ นวนเงิน 80 ล้านบาท เป็ นเงินล่วงหน้าค่าเครื องจักรเตากลันนํ+ามันจากพลาสติ ก
ชุดละ 20 ล้านบาท จํานวน 4 ชุด ตามสัญญาซื+ อขายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เทอร์ ม เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด ลงวันที
20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(บาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2559
เพิมขึ+น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
เพิมขึ+น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

42,093,920
28,000
42,121,920
455,000
42,576,920

42,076,923
28,000
42,104,923
455,000
42,559,923

ตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

7,193,336
2,205
7,195,541
9,611
7,205,152

7,191,781
505
7,192,286
7,911
7,200,197
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(บาท)

ค่ าเผื(อการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2559
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

34,885,142
34,885,142
34,885,142

34,885,142
34,885,142
34,885,142

41,237
486,626

27,495
474,584

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 9,611 บาท และ 2,205 บาท ตามลําดับ
ในงบการเงินรวมและจํานวน 7,911 บาท และ 505 บาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรวมไว้ใน
ค่าใช้จ่ายบริ หารทั+งจํานวน
16

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559
(บาท)

เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินวางศาล
รวม

2,283,380
2,014,140
4,297,520

2,256,802
2,014,140
4,270,942

1,583,380
1,583,380

1,556,801
1,556,801
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี+
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ล้ านบาท)

ผลแตกต่างชัวคราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

12
12
24

12
21
33

10
10
20

10
17
27

ขาดทุนทางภาษีจะสิ+ นอายุในปี 2560 ถึงปี 2562 ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีทียังไม่สิ+นอายุตามกฎหมาย
เกี ยวกับภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั นั+น และกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าของผลประโยชน์พนักงานซึ งบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยยังมิ ได้รับรู ้ รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื องจากยังไม่มีความเป็ นได้
ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี เพียงพอที จะใช้ประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าว และโปรด
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
18

เจ้ าหนีก( ารค้ า
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
- เจ้าหนี+บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จํากัด
- เจ้าหนี+บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- เจ้าหนี+รายอืนๆ

277,012

-

-

-

56,473,032

56,473,032

56,473,032

56,473,032

รวม

8,158,940
27,398,975
92,030,947
92,307,959

10,429,517
31,503,563
98,406,112
98,406,112

8,158,940
25,499,167
90,131,139
90,131,139

10,429,517
29,580,016
96,482,565
96,482,565

ส่ วนทีหมุนเวียน
รวม

92,307,959
92,307,959

98,406,112
98,406,112

90,131,139
90,131,139

96,482,565
96,482,565
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี+ การค้ารายบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจาํ นวน
56.47 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ได้รวมหนี+ ค่าบริ หารจัดการขยะที ท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ โดยไม่ มีสัญญาและไม่มีหลักฐานต้นฉบับที เกิ ด ขึ+ นในปี 2553 ถึ ง 2557 จํานวน 32.31 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารใหม่ได้ขอให้เจ้าหนี+ รายดังกล่าวรั บรองหลักฐานการเป็ นหนี+ เพื อสอบทานความเป็ นหนี+
ระหว่างกันอีกครั+ง
เจ้าหนี+ การค้ารายบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 8.16
ล้านบาท และ 10.43 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ขอผ่อนชําระหนี+
โดยขอหักกับยอดทีลูกหนี+ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ค้างชําระ ต่อมาเมือวันที 21 สิ งหาคม 2560
บริ ษทั ได้บอกยกเลิกหนังสื อผ่อนชําระดังกล่าว และโปรดสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 40
ยอดเจ้าหนี+ การค้าทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
19

เจ้ าหนีห( มุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กิจการอืน ๆ
รวม

5,647,341
5,647,341

4,612,586
4,612,586

5,475,543
5,475,543

4,290,694
4,290,694

เจ้ าหนีห. มุนเวียนอื$น – กิจการอื$น ๆ
เจ้าหนี+อืน
เจ้าหนี+ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี+กรมสรรพากร
อืน ๆ
รวม

2,652,057
848,716
244,946
379,750
542,557
979,315
5,647,341

890,171
875,566
127,268
503,249
1,539,825
676,507
4,612,586

2,535,484
848,716
244,946
324,525
542,557
979,315
5,475,543

798,203
875,566
127,268
412,264
1,402,386
675,007
4,290,694

ยอดเจ้าหนี+หมุนเวียนอืนทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
20

ดอกเบีย( ค้ างจ่ าย
ดอกเบี+ยค้างจ่าย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ดอกเบี+ยค้างจ่ายภายใต้สญ
ั ญาประนีประนอม
ยอมความต่อหน้าศาล (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 21) 15,403,932
ดอกเบี+ยค้างจ่ายภายใต้คดีฟ้องร้องอืน
3,155,258
รวม
18,559,190

13,501,549
5,052,337
18,553,886

1,138,491
1,138,491

3,470,531
3,470,531

ยอดดอกเบี+ยค้างจ่ายทั+งหมดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
21

หนีส( ิ นตามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
บริ ษทั ย่อยมีหนี+สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี+

หนี+สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
หัก หนี+สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความทีเจ้าหนี+
สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
(บาท)
31,525,496
-

(31,525,496)
-

• เมื อวันที 30 สิ ง หาคม 2553 บริ ษ ัท ย่ อ ย (บริ ษ ทั เจ ที เอส อลูมิ เ นี ย ม แอนด์ เมทเทิ ล จํา กัด ) ถู กเจ้า หนี+

ค่าก่อสร้างฟ้ องเนื องจากผิดสัญญารับสภาพหนี+ จาํ นวนทุนทรัพย์ 33.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินต้น 31.52
ล้านบาท และดอกเบี+ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที 1 มีนาคม 2553 จนถึงวันฟ้ องเป็ นเงิน 2.36 ล้านบาท
• เมือวันที 24 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยยอมชําระ

เงิ นให้แก่เจ้าหนี+ ตามเงิ นต้น จํานวน 31.52 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี+ ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริ ษทั
ย่อยตกลงผ่อนชําระเป็ นรายเดือนเดือนละไม่ตากว่
ํ า 1.5 ล้านบาท และเริ มชําระงวดแรกในวันที 24 มิถุนายน
2555 ซึ งจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชําระหนี+เงินต้นตามสัญญาประนี ประนอมยอม
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ความเป็ นจํานวน 31.52 ล้านบาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดอกเบี+ยอีกจํานวน 15.40
ล้านบาท และ 13.50 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งผลจากการผิดนัดชําระหนี+ ดงั กล่าวอาจทําให้เจ้าหนี+ มีสิทธิ เร่ งให้
บริ ษทั ย่อย ชําระหนี+ คงเหลือทั+งหมดก่อนครบกําหนดได้ทนั ที ดังนั+น บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทหนี+ สินตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ทีเจ้าหนี+สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ทีแสดงเป็ นหนี+สินหมุนเวียนทั+งจํานวน
• เมือวันที 31 สิ งหาคม 2560 ศาลแพ่งออกหมายบังคับคดีให้จดั การยึดอายัดทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย และวันที

14 กันยายน 2560 เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ประกาศและได้ยึดที ดิ นตําบลสระสี เหลียม อําเภอพนัสนิ คม
จังหวัดชลบุรี จํานวน 4 แปลง พร้ อมสิ งปลูกสร้ างและประมาณราคาไว้เป็ นเงิ นทั+งสิ+ น 38,084,212 บาท
พร้อมกับได้มีคาํ สังอายัดทีดินไปยังกรมทีดินแล้ว
ต่อมาเมือวันที 17 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงการชําระหนี+ กบั เจ้าหนี+ รายดังกล่าวมีเนื+ อหา
สําคัญสรุ ปได้ดงั นี+
- เจ้าหนี+ ได้รับเงิ นชําระหนี+ เป็ นเงิ นต้นจํานวน 31,525,496 บาท เป็ นเช็คของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) ลงวันที 13 ตุลาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
- ดอกเบี+ยทีค้างชําระจํานวน 12,310,318 บาท บริ ษทั ย่อยตกลงจะผ่อนชําระจํานวน 12 งวด งวดที 1-11
งวดละ 1,000,000 บาท และงวดที 12 จํานวน 1,310,318 บาท โดยเริ มผ่อนชําระงวดแรกวันที 30
พฤศจิกายน 2560 และงวดต่อไปทุกวันที 30 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชําระให้เสร็ จสิ+ นภายในวันที 30
ตุลาคม 2561 หากบริ ษทั ย่อยผิดนัดงวดใดงวดหนึงให้ถือว่าผิดนัดทั+งหมด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนิ นการขายทอดตลาดทรัพย์สินที ยึดไว้แล้วได้ทนั ที แต่ถา้ บริ ษทั ย่อยชําระหนี+ ให้เจ้าหนี+ ครบถ้วน
เรี ยบร้อย ให้ถือว่าคดี ดงั กล่าวเป็ นอันสิ+ นสุ ด โดยเจ้าหนี+ จะไม่เรี ยกร้องใดๆ จากบริ ษทั ย่อยอีกและจะ
ดําเนินการถอนการยึดทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยต่อไป
22

ประมาณการหนีส( ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

5,425,153
5,425,153

2,578,079
2,578,079

4,087,782
4,087,782

2,084,780
2,084,780
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี+ย

2,578,079

3,175,409

2,084,780

2,402,764

648,914
89,865
738,779

1,470,098
147,902
1,618,000

586,665
72,550
659,215

1,372,849
121,195
1,494,044

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
2,108,295
อืน ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ประมาณการหนีส( ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม
5,425,153

(1,684,766)

1,343,787

(530,564)

-

2,578,079

4,087,782

(1,812,028)
2,084,780

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับแต่ละ
ปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี+
งบการเงินรวม
2560
2559
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
5,425,153
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ประมาณการหนีส( ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 5,425,153

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
2,578,079
4,087,782
2,084,780
2,578,079

4,087,782

2,084,780
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการหนีส. ิ นไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึ+นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ร้ อยละ)
2.71 - 3.08
3.48 - 3.51
5.50
5.50
60
60
2.39 – 34.38 *
2.39 – 34.38 *
105 ของ TMO 2017 ***
80 ของ TMO 2008 **
รวมไว้ในอัตรามรณะ
-

* ขึ+นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ อืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี+
ผลกระทบต่อประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี+
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
ผลกระทบต่ อประมาณการหนีส( ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน
อัตราคิดลด
เพิมขึ+นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิมขึ+นของเงินเดือน
เพิมขึ+นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน
เพิมขึ+นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20
ตารางมรณะ
เพิมขึ+นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ล้ านบาท)

(0.19)
0.21

(0.16)
0.17

(0.15)
0.16

(0.13)
0.14

0.40
(0.34)

0.35
(0.30)

0.30
(0.26)

0.28
(0.25)

(0.31)
0.38

(0.26)
0.31

(0.24)
0.29

(0.21)
0.25

(0.04)
0.04

(0.04)
0.04

(0.03)
0.03

(0.04)
0.04

แม้ว่าการวิเคระห์น+ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
จํานวนเงิ นประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี ปั จจุบนั และสี ปี ย้อนหลังมี
ดังนี+

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
23

ประมาณการหนี+สิน
ไม่หมุนเวียนสําหรับ
การปรับปรุ งตาม
ผลประโยชน์พนักงาน
ประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
5
4
2
1
3
2
(2)
(2)
3
2
3
2
2
1
-

ประมาณการหนีส( ิ นการปิ ดหลุมฝังกลบ
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวม

19,218,708
19,218,708

18,425,161
18,425,161

19,218,708
19,218,708

18,425,161
18,425,161

รายการเคลือนไหวของประมาณหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี+

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ประมาณการหนี+สินเพิมขึ+น
จ่ายชําระประมาณการหนี+สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
18,425,161
10,341,749
807,547
8,083,412
(14,000)
19,218,708
18,425,161
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
24

ประมาณการหนีส( ิ นจากคดีความและค่ าปรับฯ
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

หนี3สินที(ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี+สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวม

2,821,283

4,149,516

757,224

2,085,457

9,000,000
11,821,283

9,000,000
13,149,516

9,000,000
9,757,224

9,000,000
11,085,457

รายการเคลือนไหวประมาณการหนี+สินจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี+
ประมาณการหนี+สินจากคดีความ
2560
2559
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ+น
จ่ายชําระประมาณ
การหนี+สิน
ณ วันที 31 ธันวาคม

4,149,516
230,000

6,443,847
-

(1,558,233)
2,821,283

(2,294,331)
4,149,516

ประมาณการหนี+สินจากคดีความ
2560
2559
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ+น
จ่ายชําระประมาณ
การหนี+สิน
ณ วันที 31 ธันวาคม

2,085,457
230,000

4,379,788
-

(1,558,233)
757,224

(2,294,331)
2,085,457

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี+สินจากค่าปรับฯ
2560
2559
(บาท)
9,000,000
9,000,000
9,000,0000

9,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี+สินจากค่าปรับฯ
2560
2559
(บาท)
9,000,000
9,000,000
9,000,000

9,000,000

รวม
2560

2559

13,149,516
230,000

6,443,847
9,000,000

(1,558,233)
11,821,283

(2,294,331)
13,149,516

รวม
2560

2559

11,085,457
230,000

4,379,788
9,000,000

(1,558,233)
9,757,224

(2,294,331)
11,085,457
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
•

ประมาณการหนี+สินจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาํ นวน 9 ล้านบาท :- เมื อวันที 8 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าปรับและค่ าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิตามเงื อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึ กข้อตกลง
แก้ไขเพิมเติมสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทั+งสิ+ น 620,500,000 บาท
- เมือวันที 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ+ นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิ บตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฎิบตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุ ให้กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะ
ดําเนินการฟ้ องร้องกับทอท. ต่อไป
- ตามหนังสื อของทีปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที 26 ธันวาคม 2559
และวันที 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั+น หากจํานวนเงิ นค่าปรับจะเกิ นร้อยละ 10 ของวงเงิ น ก็
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ล้านบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต+ งั ประมาณการหนี+ สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจํานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
25

ทุนเรือนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

จํานวนหุน้

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

ทุนที(ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.70

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

0.70

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

2560

2559
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(หุ้น/บาท)

จํานวนเงิน

• ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ จะได้รั บสิ ท ธิ ในการรั บเงิ นปั นผลจากการประกาศจ่ า ยเงิ นปั นผล และมี สิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้ ในทีประชุมของบริ ษทั
26

ส่ วนตํากว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2560 และ 2559 ไม่มีการเคลือนไหว สรุ ปได้ดงั นี+
2560

2559
(บาท)

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
สุ ทธิ

(285,000,000)
(285,000,000)

(285,000,000)
(285,000,000)

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู ง
กว่ามูลค่าหุ น้ ที จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี+ ต+ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกิ น
มูลค่าหุน้ นี+จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
27

รายได้ จากการให้ บริการ
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

รายได้จากการให้บริ การกําจัด
กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้จากการให้บริ การอืนๆ
รวม
28

156,596,388
44,348,171
200,944,559

207,763,843
73,134,951
280,898,794

159,163,953
43,436,593
202,600,546

211,040,143
73,134,951
284,175,094

รายได้ จากการจ้ างบริหารจัดการขยะสุ ทธิ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ สาํ หรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 แสดงได้ดงั นี+
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)
7,278,490

รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ ทอท.
หัก ต้นทุนการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ
บริ ษทั สุ วรรณภูมิเอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด
สุ ทธิ

(7,060,135)
218,355

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 และ 18
29

รายได้ อืน
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้จากการขายเศษซาก
รายได้จากการถูกรางวัลสลากออมสิ นฯ
อืน ๆ
รวม

957,282
682,600
261,407
1,901,289

680,860
340,491
32,406
1,053,757

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)
442,832
495,000
205,532
270,434
700,532
713,266
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
30

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ค่าบริ หารการขายและค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายในการประมูลงาน
รวม
ส่ วนหนึงของต้นทุนในการจัดจําหน่าย
เป็ นการจ่ายให้บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
31

13,516,868
13,516,868

35,337,054
1,075,451
36,412,505

13,141,565
13,141,565

34,845,254
1,075,451
35,920,705

41,754

32,665,890

41,754

32,665,890

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมอืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนเพือการพัฒนาชุมชน
ค่าบริ จาคการกุศลและค่ารับรอง
ค่าปรับอืนๆ
อืนๆ
รวม

21,271,118
1,237,065
6,608,697
1,630,488
1,422,765
655,544
44,862
4,918,744
37,789,283

21,649,021
865,449
7,435,632
2,382,821
1,384,515
600,518
702,064
6,710,045
41,730,065

15,826,201
771,804
5,176,088
1,453,451
1,422,765
577,126
44,862
4,439,180
29,711,477

16,565,131
408,342
6,190,632
1,870,702
1,384,515
517,703
702,062
5,187,731
32,826,818
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
32

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการและอืนๆ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
29,563,423
22,291,363
6,224,494
8,087,421
12,881,313
19,678,710
48,669,230
50,057,494

28,396,413
9,669,044
23,038,438
61,103,895

21,621,063
4,833,462
10,221,313
36,675,838

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานบางส่ วนได้บนั ทึกรวมไว้ในต้นทุนขาย
33

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอืน
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าบริ หารการขายและค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าพาหนะและค่าขนส่ ง
ค่าเชื+อเพลิงสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์กาก
ค่าเผากากอุตสาหกรรม
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาฯ

2,576,716

5,259,709

-

23,599,630
1,881,843
61,103,895
28,673,837
64,552,732

38,121,016
48,557
35,337,054
48,669,230
27,260,646
100,824,385

1,506,540
50,057,494
23,313,240
61,749,701

34,845,254
36,675,838
21,914,782
98,044,571

14,951,340
2,411,780
230,000

11,124,277
2,339,652
-

14,951,340
2,411,780
230,000

11,124,277
2,339,652
-

-

9,000,000

-

-

9,000,000
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

เงินจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชีวิตและ
สิ งแวดล้อมฯ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี+สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ค่าชดเชยความเสี ยหายจากเหตุไฟไหม้
อืน ๆ
รวม
34

2,936,032
3,187,933
10,627,675
89,270
186,441
1,620,000
27,735,045
246,364,169

3,556,887
64,488,801
6,362,780
214,161
27,168,119
379,775,274

2,936,032
861,442
10,730,075
311,760
1,620,000
25,641,246
196,320,650

727,130
65,437,388
5,947,814
26,565,202
312,621,908

ค่ าใช้ จ่ายอืน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

หนี+สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหาย
จากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาฯ
เงินจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชีวิตและ
สิ งแวดล้อมฯ
ค่าชดเชยความเสี ยหายจากเหตุไฟไหม้
รวม

10,627,675
89,270
186,441
230,000

64,488,801
6,362,780
22,346
-

10,730,075
311,760
230,000

65,437,388
5,947,814
-

-

9,000,000

-

9,000,000

2,936,032
1,620,000
15,689,418

79,873,927

2,936,032
1,620,000
15,827,867

80,385,202

82

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
• เงินจ่ายกองทุนเพือคุณภาพชีวิตและสิ งแวดล้อมฯ
เมือวันที 21 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินเพือซื+ อแคชเชียร์ เช็คธนาคารกสิ กรไทย สาขาบางเขน สังจ่ายกองทุน
เพือคุณภาพชีวิตและสิ งแวดล้อม ชาวตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จํานวน 2,936,032.50 บาท
เพื อการเปลี ยนทรั พย์หลักประกันทั+งหมดจากเดิ มที กองทุ นฯ ยึดถื อไว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 43
• ค่าชดเชยความเสี ยหายจากเหตุไฟไหม้
เมือวันที 23 ธันวาคม 2560 เกิ ดอุบตั ิเหตุไฟไหม้บ่อปรับเสถียรที ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัด
สระแก้ว ทําให้รถขุดไฮโดรลิกทีบริ ษทั เช่าจากบุคคลอืนไฟไหม้เสี ยหายทั+งคัน ต่อมา เมือวันที 25 มกราคม 2561
บริ ษทั ได้ตกลงชดเชยค่าความเสี ยหายทีเกิดขึ+นเป็ นเงินจํานวน 1,620,000 บาท
35

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2560
2559
ดอกเบี+ยจ่าย - บริ ษทั อืนทีไม่เกียวข้องกัน
รวม

36

3,187,933
3,187,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(บาท)
3,556,887
3,556,887

861,442
861,442

727,130
727,130

(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
งบการเงินรวม
2560

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษี

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
20
4
2
(3)
(3)
-

2559
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
1
17
(3)
(14)
83

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษี

2559

(ล้ านบาท)
14
3
2
(2)
(3)
-

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
(27)
(5)
17
(2)
(10)
-

ภาษีเงินได้ ที(รับรู้ในกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสุ ทธิ ยกมาไม่เกินห้าปี ก่อน
รอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ ที(ยงั ไม่ รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(น
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้
รายได้
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ านบาท)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้

(2.11)

0.42

(1.69)

1.68

(0.34)

1.34
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
รายได้
รายได้
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ านบาท)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้
(1.34)
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

0.27

(1.07)

1.81

(0.36)

1.45

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
37

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั3นพืน3 ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั+นพื+นฐานสําหรับแต่ละปี สิ+ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหาร
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และด้วยจํานวนหุ น้ สามัญทีออกจําหน่ ายแล้ว
ระหว่างปี โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ+าหนัก แสดงได้ดงั นี+
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั+นพื+นฐาน) (บาท)
20,035,956
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ+าหนักที
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี (หุ น้ )
2,025,092,206
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั(นพืน( ฐาน (บาท)
0.0099

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

536,575

14,299,074

(26,743,243)

2,025,092,206
0.0003

2,025,092,206
0.0071

2,025,092,206
(0.0132)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
38

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษ ัท มี 3 ส่ วนงานที รายงานดังมี ร ายละเอี ย ดข้า งล่ า งซึ งเป็ นหน่ วยงานธุ ร กิ จที สํา คัญของกลุ่ มบริ ษ ัท
หน่วยงานธุรกิจทีสําคัญนี+ผลิตและให้บริ การทีแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื องจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดทีแตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน สอบทานรายงาน
การจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุ รกิจที สําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที
รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี+
ส่ วนงานธุรกิจ
•

ส่ วนงานที 1 คือ ส่ วนงานบริ การฝังกลบ

•

ส่ วนงานที 2 คือ ส่ วนงานผลิตและขายผลิตภัณฑ์โลหะ

•

ส่ วนงานที 3 คือ ส่ วนงานอืนๆ

ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานนี+ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ของส่ วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายใน ซึ งผูบ้ ริ หารเชือว่าการใช้กาํ ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ใน
การวัดผลการดําเนินงานเป็ นข้อมูลทีเหมาะสม
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่เท่านั+น ดังนั+น ฝ่ ายบริ หารจึ งพิ จารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ลูกค้ ารายใหญ่
สํา หรั บปี 2560 รายได้จากลูกค้า 15 ราย ของส่ วนงานที 1 และ 2 ของกลุ่ มบริ ษ ทั เป็ นจํา นวน 84 ล้า นบาท
จากรายได้ท+ งั หมดของกลุ่ ม บริ ษ ทั และรายได้จากลูก ค้า 10 ราย ของส่ ว นงานที 1 ของบริ ษ ทั เป็ นจํา นวน
68 ล้านบาท จากรายได้รวมทั+งหมดของบริ ษทั ตามลําดับ
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลตามส่ วนงานที(รายงาน
ส่วนงานผลิต
ส่วนงานบริ การ
และขาย
ฝังกลบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
202,601
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(136,778)
กําไรขั+นต้น
65,823
รายได้อืนๆ
8,019
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
(59,543)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
14,299
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
14,299
สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ ส่วนงาน

อืนๆ
(พันบาท)

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

56,289
911
(41,970)
15,230
1,300
(10,217)

(707)

56,289
203,512
(178,748)
81,053
9,319
(70,467)

(2,567)
2,567
(181)
284

56,289
200,945
(176,181)
81,053
9,138
(70,183)

6,313
6,313

(707)
(707)

19,905
19,905

103
103

20,008
20,008

285,101
424,358

54,839
85,267

536

339,940
510,161

(21,238)

339,940
488,923

สําหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการจ้างบริ หาร
จัดการขยะสุทธิ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั+นต้น
รายได้อืนๆ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

284,175

74,254
-

-

74,254
284,175

(3,276)

74,254
280,899

218
(162,762)
121,631
1,485
(149,859)

(57,934)
16,320
25,123
(12,825)

(624)

218
(220,696)
137,951
26,608
(163,308)

2,494
(782)
(1,700)
1,736

218
(218,202)
137,169
24,908
(161,572)

(26,743)
(26,743)

28,618
28,618

(624)
(624)

1,251
1,251

(746)
(746)

505
-

สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ (ปรับปรุ งใหม่)
สินทรัพย์ ส่วนงาน (ปรับปรุงใหม่)

288,686
425,627

60,118
87,296

1,050

348,804
513,973

(441)

348,804
513,532

505
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
39

ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่ เกีย วข้ องกัน
31 ธันวาคม 2560
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริ การระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึงปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ภาระผูกพันอื(นๆ
คํ+าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะฯ
รวม

5
3

5
3

10
1

10
1

9
28

9
28

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี+
เมือวันที 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื+ อเครื องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ ง เพือซื+ อเครื องจักรเตากลัน
นํ+ามันจากพลาสติ ก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอี ก
87 ล้านบาท จนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีความคืบหน้า
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
40

คดีความหรือการฟ้ องร้ อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้ องร้องหลายคดีมีดงั นี+

•
•
•
•

หมายเลขคดี
คดีดาํ ที 2483/2553
คดีแดงที 174/2554
คดีดาํ ที 4057, 4172/2555
คดีดาํ ที 1787-1794/2555
คดีแดงที 872-879/2555
คดีดาํ ที 1608-1609/2555
คดีแดงที 1028-1029/2555

• คดีดาํ ที 2453/2553
คดีแดงที 1205/2554
• คดีดาํ ที พ. 682/2555
คดีแดงที 22139/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน (บริ ษทั เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
และ บริ ษทั
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํ า สั งให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี+ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี ซึ งต่อมาคู่ความได้ยืน
คํ า ร้ อ งขอให้ ศ าลพิ จ ารณาสั ญ ญาประนี
ประนอมยอมความและพิพากษาตามยอม โดย
บริ ษทั ย่อยตกลงชําระหนี+ ให้แก่โจทก์ที 1 และ
2 เป็ นจํานวน 1,020,000 บาท และ 580,000
บาท ตามลํ า ดั บ ซึ งจะจ่ า ยในวั น ที ศาลมี
คํา พิ พ ากษาตามสั ญ ญายอม และคู่ ค วามจะ
ไม่ ติ ด ใจเรี ยกร้ อ งสิ งใดต่ อ กัน อี ก จนถึ ง ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 มี ยอดเงิ นต้นคงเหลื อ
เป็ นจํานวนรวม 2.99 ล้านบาท (ได้บนั ทึกเป็ น
ประมาณการหนี+ สินจํานวน 2.82 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.17 ล้านบาท)

บริ ษทั เทคนิค
สิ งแวดล้อม
ไทย จํากัด

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกียวกับการผิดสัญญาจ้างทํา
ของ และเรี ย กค่ า การงานที ได้ท าํ ไปแล้ว ซึ ง
บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาประนี ประนอมยอม
ความต่อหน้าศาลอุทธรณ์ชาํ ระเงินให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี+ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชําระภายในวันสิ+ นเดื อน เดื อนละไม่นอ้ ยกว่า
0.05 ล้า นบาท ชํา ระงวดแรกภายในเดื อ น
มี นา ค ม 2558 แ ล ะ ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาเมือวันที 7 สิ งหาคม
2560 คู่ความได้ทาํ บันทึกข้อตกลงดังนี+

บริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• บริ ษ ทั ตกลงชํา ระหนี+ และโจทก์ต กลงรั บ
ชําระหนี+เพียง 1.21 ล้านบาท โดยผ่อนชําระ
เป็ นรายเดื อนทุ กวันที 10 ของเดื อน เริ ม
ตั+งแต่เดือนสิ งหาคม 2560
• เมื อบริ ษัท ชํา ระหนี+ ครบถ้ว นและโจทก์
ได้รับเงิ นในแต่ละงวดเรี ยบร้อยแล้ว จึ งถือ
ว่ า โจทก์ ย อมสละสิ ทธิ_ ในหนี+ ที เหลื อ
ทั+งหมดตามคําพิพากษาให้หนี+ ระงับสิ+ นไป
หากบริ ษทั ผิดนัดชําระหนี+ งวดใดงวดหนึ ง
โจทก์ ข อสงวนสิ ท ธิ_ ในการคิ ด ดอกเบี+ ย
ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เมือชําระเกินกําหนด
จนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงิ นต้น
0.17 ล้านบาท (ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ทั+งจํานวน)

• คดีดาํ ที 278/2554

บริ ษทั
ก. ทวีทรัพย์
อุตสาหกรรม
จํากัด

บริ ษทั

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกี ยวกับการผิดสัญญา และ
เรี ย กค่ า จ้า ง ซึ งบริ ษ ทั ยอมชดใช้ให้แ ก่ โ จทก์
พร้ อมดอกเบี+ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี เป็ น
รายเดื อน ไม่นอ้ ยกว่าเดื อนละ 0.05 ล้านบาท
นับตั+งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป ซึ ง
ต่อมาคู่ความได้ทาํ บันทึกข้อตกลงดังนี+
• บริ ษ ทั ตกลงชํา ระหนี+ และโจทก์ต กลงรั บ
ชําระหนี+เพียง 0.47 ล้านบาท โดยผ่อนชําระ
เป็ นรายเดื อนทุ กวันที 10 ของเดื อน เป็ น
เวลา 10 เดื อ น เริ มตั+ง แต่ เ ดื อ นกัน ยายน
2560
• เมือบริ ษทั ชําระหนี+ ครบถ้วน จึงถือว่าโจทก์
ยอมสละสิ ท ธิ_ ในหนี+ ที เหลื อ ทั+ง หมดตาม
คําพิพากษาให้หนี+ระงับสิ+ นไป
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
จนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงิ นต้น
คงเหลือจํานวน 0.30 ล้านบาท (ได้บนั ทึกเป็ น
เจ้าหนี+ การค้าจํานวน 0.28 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.02 ล้านบาท)

• คดีดาํ ที 1037/2555
พ 532/2556
คดีแดงที 593/2556

อดีตกรรมการ

บริ ษทั

บริ ษ ัท ทํา สัญญาประนี ป ระนอมต่ อหน้า ศาล
ลงวันที 11 ธันวาคม 2555 กับอดี ตกรรมการ
โดยตกลงชําระเงิ นกูย้ ืมจํานวน 7.89 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี+ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยตกลงผ่อน
ชําระภายใน 36 งวด งวดที 1-12 ชําระไม่นอ้ ย
กว่า งวดละ 0.2 ล้า นบาท งวดที 13-24 ชํา ระ
ไม่ น้อ ยกว่ า งวดละ 0.25 ล้า นบาทและงวดที
25-36 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 0.33 ล้านบาท
โดยเริ มเดื อนมี นาคม 2556 เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชํ า ระเสร็ จ และบริ ษัท ตกลงชํ า ระตาม
คําพิพากษาตามหนังสื อรับสภาพหนี+ ลงวันที 8
พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํ ระเงินจํานวน 1.22
ล้านบาท พร้ อมดอกเบี+ ย ร้ อยละ 6.5 ต่ อปี ทั+ง
จํา นวน และเมื อวัน ที 14 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560
บริ ษทั ได้จ่ายเช็คลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560
จํานวน 300,000 บาท เป็ นการผ่อนชําระงวด
สุ ดท้าย และโจทก์ได้เรี ยกเก็บจากธนาคารเมือ
วัน ที 7 เมษายน 2560 แล้ว และในวัน ที 7
เมษายน 2560 โจทก์มีหนังสื อสละสิ ทธิ_ เรี ย ก
ร้ อ งดอกเบี+ ย จากบริ ษ ัท จึ ง ถื อว่ า ทั+ง สองฝ่ าย
ไม่ มี ห นี+ สิ น ต่ อ กัน และบริ ษัท ได้โ อนกลับ
ดอกเบี+ยค้างจ่ายเป็ นจํานวน 2.79 ล้านบาท ใน
งบกําไรขาดทุน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จํากัด
โปรเฟสชันแนล
• คดีดาํ ที 530/2554 339/2555
เวสต์ เทคโนโลยี
คดีแดงที 1676/2554 17222/
อินเตอร์เนชัน
2555
แนล จํากัด)
• คดีดาํ ที 315/2555
คดีแดงที 1353/2555

• คดีดาํ ที 1810/2559

กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

ทอท.

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี ยวกับการเช่ า ทรั พ ย์
ผิดสัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที เหลื ออี ก จํา นวน 0.50 ล้า นบาท ตกลง
ผ่อนชํา ระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้า นบาท
ภายในวันสิ+ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี+ ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี ส่ วนคดี ที 2 ศาลมีคาํ สังให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้านบาท พร้อมดอกเบี+ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ ง ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 มี ยอดเงิ นต้นคงเหลื อ
เป็ นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
1) เมือวันที 23 พฤศจิ กายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื นฟ้ องทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี ยวกับการผิด สัญญาและผิ ด
นัดชําระหนี+ ค่าจ้างตามสัญญา ตั+งแต่งวดที 44
(งวดวันที 15 เมษายน 2553 ถึ งวันที 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวันที 1
กันยายน 2559 ถึงวันที 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุผลที กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ นค่ า จ้า ง
ทั+งสิ+ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่ า
เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง ดังนี+
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• ให้ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวดที
44 (งวดวันที 15 เมษายน2553 ถึงวันที 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวันที 1
กันยายน 2559 ถึงวันที 14 กันยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี+ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที ครบกําหนดชําระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อง รวมเป็ นเงิ น ทั+ง สิ+ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม)
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เ อส คอนซอร์ เ ตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
• ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี+ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของจํานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจากวัน
ฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชํา ระจน
เสร็ จสิ+ น
• ให้ทอท.คื น หนัง สื อ คํ+า ประกัน ให้แก่ ก ลุ่ ม
เอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี+ ยในอัต รา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าวนับ
ถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.จะ
ชําระจนเสร็ จสิ+ น
• ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สังคื นค่ าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เ ป็ น ทุ นท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง จํ า นว น
288,501,256.49 บาท
2) เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั+ นต้ น ได้ มี ค ํ า สั งไม่ รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที
เกี ยวกับค่ าจ้างงวดที 44 (ครบกําหนดชําระ
เมื อวัน ที 26 มิ ถุ น ายน 2553) ถึ ง งวดที 59
(ครบกําหนดชําระเมือวันที 30 ตุลาคม 2554)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
ไว้พิ จ ารณา (ซึ งมี ทุ น ทรั พ ย์ ร วม จํา นวน
51,605,839.93 บาท) เนื องจากเป็ นการยื น
ฟ้ องเมื อพ้นกําหนดห้าปี นับแต่ วนั ที รู ้ ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที รู ้
ถึ งเหตุ แ ห่ งการฟ้ องคดี คงเหลื อทุ นทรั พ ย์ที
ฟ้ อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมือวันที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์ เ ตี ย มได้ยื นอุ ท ธรณ์ ค าํ สั งไม่ รั บคํา
ฟ้ องบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิจารณาเพิ กถอนกระบวนการพิ จารณาที ไม่
รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที เกี ยวข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที 44 ถึงงวดที 59
4) เมือวันที 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ดมี ค าํ สังยืนตามคํา สังของศาลปกครอง
ชั+นต้นทีไม่รับคําฟ้ องในส่ วนทีเกียวกับค่าจ้าง
งวดที 44 ถึ ง งวดที 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จํานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผู ้ ฟ้ องคดี ทั+ งสาม ดั ง นั+ น จนถึ ง วั น ที 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีลูกหนี+ ทีค้างชําระงวด
ที 44-59 เป็ นจํานวน 10.82 ล้านบาท ที หมด
อายุความในการเรี ยกเก็บหนี+
5) เมือวันที 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาํ สังให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม
ทํา คํา ให้ก ารแก้ฟ้ องแย้ง ต่ อ มาศาลมี ค ํา สั ง
อนุ ญ าตให้ ข ยายระยะเวลายื นคํา คั ด ค้ า น
คํ า ให้ ก ารแก้ ฟ้ องแย้ ง ออกไปถึ ง วั น ที 2
มีนาคม 2561
6) เมือวันที 5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมี หมายแจ้ ง และศาลมี ค ํ า สั งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีน+ ี
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที พ 3781/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(คุณสิ นเสถียร
เอียมพูลทรัพย์)

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
• เมื อวัน ที 2 กั น ยายน 2560 บริ ษัท ได้ รั บ
หมายเรี ยกคดี แพ่งสามัญจากอดี ตกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารเดิ ม (นายสิ นเสถี ยร เอี ยมพูล
ทรัพย์) (“โจทก์”) ได้ยืนฟ้ องบริ ษทั เมือวันที
11 สิ งหาคม 2560 ข้อหาหรื อฐานความผิ ด
ตัวการตัว แทน-กู้ยื มเงิ น-รั บสภาพหนี+ จาก
การที โจทก์ ไ ด้อ อกเงิ น ทดรองจ่ า ยแทน
บริ ษทั เพื อชําระหนี+ ให้แ ก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จํ า กั ด (มห าช น) เมื อวั น ที 20 แ ละ 21
ธั น ว า ค ม 2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จํ า น ว น
11,784,640 บาท อัต ราดอกเบี+ ย ร้ อยละ 6.5
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้บริ ษทั รั บผิดชําระเงิ นจํานวน
15,644,997.30 บาท พร้ อมดอกเบี+ ย ร้ อยละ
7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น จํา นวน 11,784,640
บาท จนกว่าชําระเสร็ จสิ+ นครบถ้วน และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ า ฤ ช า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่าทนายความพร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
• ต่อมาเมื อวันที 26 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้
ยืนคําให้การแก้ค ดี ต่ อศาลแพ่ ง โดยบริ ษ ทั
ขอให้การปฎิเสธความรับผิดตามคําฟ้ องของ
โจทก์ท+ ัง สิ+ น ว่ า ไม่ เ ป็ นความจริ ง โจทก์นํา
ความระคนปนเท็จมาแกล้ง ฟ้ องบริ ษ ัท ให้
ได้รั บความเสี ย หายเพื อหวังประโยชน์ทีมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั+น บริ ษทั
ขอให้ศาลได้พิจารณาพิ พากษายกฟ้ องและ
ให้ โ จทย์ ช ํ า ระค่ า ฤชาธรรมเนี ยมและ
ค่าทนายความ
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
• ความเห็น คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั :
อันเนื องมาจากอดี ต กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
เดิ ม (นายสิ นเสถี ยร เอี ยมพูลทรัพย์) ยืนฟ้ อง
บริ ษทั ให้ชาํ ระหนี+เงินกูโ้ ดย อ้างว่าได้ออกเงิน
ทดรองจ่ า ยแทนบริ ษัท เพื อชํา ระหนี+ ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) นั+นซึ งฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื อว่า
บริ ษัท ได้นํา เงิ น ทั+ง หมดจากการขายพื+ น ที
สํ า นั ก งานของบริ ษั ท ไปชํ า ระหนี+ ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทั+งนี+ ตามมติ
ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เมื อวัน ที
24 สิ ง หาคม 2555 ประกอบกับ หลัก ฐานที
โจทก์นํา มาแสดงแนบท้า ยคํา ฟ้ องนั+นยังไม่
สามารถสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมจากอดี ต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม ดังนั+นฝ่ ายบริ หาร
ขอปฎิ เสธความรั บผิดตามคําฟ้ องของโจทก์
ทั+ งสิ+ น ไม่ เ ป็ นความจริ ง และที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เมื อวัน ที 2 ตุ ล าคม
2560 ได้มีมติ ว่าปฎิ เสธการรั บรู ้ ภาระหนี+ สิน
ตามคํา ฟ้ องของโจทก์ และมอบหมายให้ที
ปรึ กษากฎหมายดําเนิ นการยืนคัดค้านปฎิ เสธ
ภาระหนี+ตามคําฟ้ องของโจทก์ดงั กล่าว
• ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั :
แจ้งว่าคดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณา
ของศาล โดยบริ ษทั ยืนคําให้การไว้แล้ว ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดชี+ สองสถาน โดยนัด สื บ พยานโจทก์ใ น
วัน ที 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 และสื บพยาน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี

• คดีดาํ ที อ 3905/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี

บริ ษทั ในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ งจนถึ ง
ปั จจุบนั รอผลการสื บพยานซึ งยังถือไม่ได้ว่า
จะมีความเสี ยหายเกิดขึ+น
อดีตกรรมการ • เมือวันที 25 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์
ยืนฟ้ องคดี อาญาจําเลยทั+ง 3 ราย ในข้อหา
หรื อ
ปลอมเอกสารและใช้เ อกสารปลอม (ตัoว
ผูบ้ ริ หารเดิม
สัญญาใช้เงิ น) โดยจําเลยที 2 และ 3 อาศัย
(จําเลยที 1
ความเป็ นกรรมการผูม้ ี อาํ นาจกระทํา การ
นายสิ นเสถียร
แทนบริ ษัท ร่ วมกับ จํา เลยที 1 จัด ทํา ตัo ว
เอียมพูลทรัพย์
สัญญาใช้เงิ นอันเป็ นเท็จ ทํา ให้บริ ษทั ต้อง
จําเลยที 2
รั บผิ ดใช้เงิ นจํานวน 11.78 ล้านบาท แก่
นายเกรี ยงไกร
จํา เลยที 1 โดยอ้า งว่ า บริ ษัท ได้กู้เ งิ น จาก
เลิศศิริสมั พันธ์
จําเลยที 1 ทั+งนี+ บริ ษทั ขอให้ศาลออกหมาย
และจําเลยที 3
ไต่ สวนมูลฟ้ องจําเลยมาพิ จารณาพิ พากษา
นายชาญชัย
ลงโทษตามกฏหมาย โดยศาลนัดไกล่เกลี ย
กาญจพันธ์)
ในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงปั จจุบนั
รอผลการไต่สวนของศาล
• ดังนั+น จากที กล่า วข้างต้นจนถึ งวันที 26
กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 คดี อ ยู่ร ะหว่ า งกระบวน
การพิจารณาของศาลทียังไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที พ 4723/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั
(“Pro”)

รายละเอียดของคดี
• เมือวันที 6 ตุลาคม 2560 บริ ษทั Pro เป็ น
บริ ษทั
โจทก์ยืนฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
เซ็นทรัล เวสต์
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ น ทรั พ ย์ จ ํา นวน
แมนเนจเม้นท์
54,581,922 บาท ซึ งบริ ษทั Pro ขอให้ศาล
จํากัด
ออกหมายเรี ยกตัวบริ ษทั CW มาพิจารณา
(“CW”)
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชําระเงิน
จํานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี+ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชําระหนี+ ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จสิ+ น และให้บริ ษทั CW ชําระค่า
ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทน
บริ ษทั Pro โดยศาลนัดสื บบริ ษทั CW ใน
วันที 3-4 กรกฎาคม 2561
• เมื อวันที 13 ธันวาคม 2560 บริ ษทั CW ได้
แจ้งข้อมูลเพิ มเติ มว่าไม่ ไ ด้มีภ าระหนี+ ต าม
ฟ้ องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที
ต้อ งชํา ระหนี+ ใ ห้บ ริ ษ ัท CW อี กจํา นวน
44,773,637.88 บาท ตามคําให้การต่อศาล
เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2560
• คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารมี
ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้วพบว่า บริ ษทั CW มี สภาพเป็ นลูกหนี+
ของบริ ษทั Pro มาตั+งแต่ ปี 2558 รวมทั+ง
บริ ษทั Pro ได้ดาํ เนิ นการฟ้ องคดี อาญาต่ อ
อดี ตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั Pro 3 ท่านแล้ว
ดังนั+น จึงเชื อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูกหนี+ ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
• ดัง นั+น จากที กล่ า วข้า งต้น จนถึ ง วัน ที 26
กุมภาพันธ์ 2561 คดีอยู่ระหว่างการไต่สวน
ของศาลยังไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเลขคดี
• คดีดาํ ที อ 7639/2560
• คดีดาํ ที อ 7640/2560
• คดีดาํ ที อ 7641/2560
• คดีดาํ ที อ 7642/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
• เมือวันที 21 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์
บริ ษทั
เอเซี ยเวสต์ แมน ยื นฟ้ องคดี อ าญาจํา เลย 4 ราย ในข้ อ หา
เน็จเม้นท์ จํากัด ปลอมเอกสารและใช้เ อกสารปลอม โดย
จําเลยจัดทําเอกสารอันเป็ นเท็จแอบอ้างชื อ
บริ ษทั เอเซี ย
บริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม บําบัด และกําจัด
รี ไซเคิล
ของเสี ยอันตรายในใบกํากับขนส่ งของเสี ย
เทคโนโลยี
อันตราย (Manifest) โดยมิได้ส่งมากําจัดที
จํากัด
บริ ษ ทั ทํา ให้บ ริ ษ ทั ได้ร ับ ความเสี ย หาย
บริ ษทั
ทั+งนี+ บริ ษทั ขอให้ศาลออกหมายไต่สวนมูล
เจนเนอรัล เวสต์ ฟ้ องจําเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตาม
แมนเนจเม้นท์
กฏหมาย โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้ องวันที 5
จํากัด
มีนาคม 2561
บริ ษทั ท๊อป เท็น
เอ็นไวรอนเมนท์
จํากัด

การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษทั
• เมือวันที 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทําบัญชี
ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี
2552 เกียวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงิ นลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื+ อ
เครื องจักรใช้ในโครงการกลันนํ+ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมือวันที 4 สิ งหาคม 2558 วันที 1 ตุลาคม
2558 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หาร
ชุดใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯได้รับคดีดงั กล่าวเป็ นคดีพิเศษ
แล้ว และเมือตุลาคม 2558 ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่ าที ตรวจค้นได้ให้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
• เมือวันที 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดีการเงิ นการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่ ) จัดส่ งต้นฉบับหนังสื อสัญญาเงิ นกูร้ ะหว่างบริ ษทั กับบุ คคลต่ างๆ ที
เกี ยวข้องจํานวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั ทําผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุ มตั ิ รายการบัญชี ผูอ้ นุ มตั ิ
รายการจ่ายเงิ นและผูร้ ับเงิ นในใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญรับของบริ ษทั งวดไตรมาสที 2 ปี 2549 ถึ ง
ไตรมาสที 1 ปี 2552 และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานให้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
• เมือวันที 18 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด (“เจทีเอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคํา
พร้อมนําเอกสารที เกี ยวข้อง ซึ งจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถียร เอียมพูลทรัพย์ กับพวกได้จดั ให้
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ทําสัญญาซื+ อหุ ้นของบริ ษทั เจที
เอส จากผูถ้ ือหุ น้ 9 คน เมือเดือนธันวาคม 2550 ซึ งไม่เป็ นความจริ ง เพือนําหลักฐานการซื+ อหุ น้ ไปลงบัญชี
ของ PRO อันเป็ นเท็จ
• จนถึงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่ทราบผลของคดี ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเดิมของบริ ษทั ได้
บันทึกค่าเผือการด้อยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170 ล้านบาท และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื องจักรจํานวน 80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
หนังสื อทวงถามให้ ชําระหนี(
• วันที 5 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อทวงถามเรื องหนี+ ทีค้างชําระจากเจ้าหนี+ 1 ราย จํานวน 5,008,269
บาท (เป็ นหนี+ ค่าสิ นค้าที เกิ ดขึ+ นตั+งแต่ ปี 2551 ถึ ง 2553) และเมือวันที 1 พฤศจิ กายน 2560 ที ปรึ กษา
กฏหมายของบริ ษทั ให้ความเห็นว่าหนี+ ดงั กล่าวนั+นขาดอายุความ แต่บริ ษทั สามารถต่อสู ้เรื องอายุความได้
ศาลก็จะพิจารณายกฟ้ อง
• ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้รับหนังสื อทวงถามให้ชาํ ระหนี+ ค่าว่าจ้างรถขนส่ งกากอุตสาหกรรม
พร้อมดอกเบี+ยเป็ นจํานวน 9.69 ล้านบาท และให้ชดใช้ค่าเสี ยหายจากการทีบริ ษทั แจ้งระงับการตัดและขน
ย้ายไม้เป็ นจํานวน 0.60 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารแจ้งว่าภาระหนี+ ค่าจ้างรถขนส่ งมียอดค้างชําระ ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 มีเพียงจํานวน 6.49 ล้านบาท ทีบันทึกบัญชี แล้ว ส่ วนหนี+ ค่าเสี ยหายดังกล่าวบริ ษทั ยืนยันว่า
ไม่มีหนี+ต่อกัน
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
41

เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี(ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพือเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงเกี ยวกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี+ ยและอัตราแลกเปลียนและความ
เสี ยงจากการให้สินเชือ ดังนี+
ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี3ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี ยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี+ ยเนื องจากมีเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบัน
การเงิ นและเงิ นกูย้ ืมระยะสั+นจากบุคคลที เกี ยวข้องกัน ซึ งส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี+ ยแบบลอยตัว ดังนั+นบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยอาจได้รับความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบี+ยซึ งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี+ยในตลาดใน
อนาคต ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ความเสี(ยงทางด้ านสินเชื(อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คื อ ความเสี ยงที ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี+ แก่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตาม
เงือนไขทีตกลงไว้ เมือครบกําหนด
กลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ได้กาํ หนดนโยบายทางด้า นสิ น เชื อเพื อควบคุ มความเสี ยงทางด้า นสิ นเชื อดัง กล่ า วโดย
สมําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าทุกรายที ขอวงเงิ นสิ นเชื อในระดับหนึ ง ๆ ณ วันที ใน
รายงาน มีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ความเสี ยง
สูงสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการ ณ วันทีรายงาน ซึ งถือ
เป็ นมูลค่าสูงสุ ดของความเสี ยงด้านสิ นเชือ
ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน
บริ ษทั ไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเนื องจากระหว่างปี รายการค้าของบริ ษทั ไม่มีที
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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ความเสี(ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี+ สินทางการเงิน รวมถึงลําดับชั+นมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
เครื องมือทางการเงิ นที วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี+ สิ นทางการเงิ นที ไม่ ได้วดั มูลค่ า ด้วยมูลค่ ายุติธรรม หากมูลค่ า ตามบัญชี ใกล้เ คี ยงกับมูลค่ ายุติ ธรรมอย่า ง
สมเหตุสมผล แสดงดังต่อไปนี+
มูลค่ าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน
ที(ไม่ ได้วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี+การค้า
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี+การค้า
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี+ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี+สินจากคดีความและค่าปรับฯ
รวม

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

ระดับ 3

รวม

27
30
10
7
(3)
(92)
(6)
(16)
(19)

27
30
10
7
(3)
(92)
(6)
(16)
(19)

(5)
(19)
(12)
(98)

(5)
(19)
(12)
(98)
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มูลค่ าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน
ที(ไม่ ได้วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี+การค้า
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี+การค้า
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี+ยค้างจ่าย
หนี+สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี+สินจากคดีความและค่าปรับฯ
รวม

ระดับ 3

รวม

45
30
43
14
6
(4)
(98)
(5)
(23)
(18)
(31)
(3)

45
30
43
14
6
(4)
(98)
(5)
(23)
(18)
(31)
(3)

(18)
(13)
(75)

(18)
(13)
(75)

มูลค่ าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน
ที(ไม่ ได้วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี+การค้า
รายได้ค่าบริ การค้างรับ

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

22
25
10

22
25
10
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มูลค่ าตามบัญชี

ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั+น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี+การค้า
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี+ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี+สินจากคดีความและค่าปรับฯ
รวม

รวม

6
20
(2)
(90)
(5)
(12)
(1)

6
20
(2)
(90)
(5)
(12)
(1)

(4)
(19)
(10)
(60)

(4)
(19)
(10)
(60)

มูลค่ าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน
ที(ไม่ ได้วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี+การค้า
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี+การค้า
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

40
30
37
14
6
(4)
(96)
(4)
(18)

40
30
37
14
6
(4)
(96)
(4)
(18)

104
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มูลค่ าตามบัญชี

ดอกเบี+ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี+สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี+สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี+สินจากคดีความและค่าปรับฯ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

(3)
(2)

(3)
(2)

(18)
(11)
(29)

(18)
(11)
(29)

เครืองมือทางการเงินทีวดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั3นของมูลค่ ายุติธรรม
ตารางขั+นต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที เกิ ดขึ+นประจําสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี+ถกู จัดประเภทอยูใ่ นระดับทีต่างกันของลําดับชั+นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่าง ๆ มีดงั นี+
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื+ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี+ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั+น ณ วันทีวัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น+ นั หรื อหนี+ สินนั+น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื+ อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น+ นั หรื อหนี+สินนั+น
42

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ ช่า
• กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนิ นงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมี
สิ ทธิ ต่อสัญญาเช่าเมือสิ+ นสุ ดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพือให้สอดคล้องกับอัตราตลาด สัญญาเช่าบาง
ฉบับไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
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• กลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ได้ท ํา สัญ ญาเช่ า อาคารและอุ ป กรณ์ ห ลายสั ญ ญา ซึ งถู ก จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงาน และกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่ าคงเหลื อของอาคารและอุปกรณ์ ดังนั+น
ความเสี ยงและผลตอบแทนของอาคารและอุปกรณ์ยงั คงเป็ นของผูใ้ ห้เช่า
43

การแก้ ไขงบการเงินปี ก่ อนๆ
• แต่เดิมปี 2553 คู่ความระหว่างบริ ษทั กับกองทุนเพือคุณภาพชี วิตและสิ งแวดล้อม (“กองทุนฯ”) ได้ตกลง
ร่ วมกันในชั+นศาลให้บริ ษทั นําโฉนดที ดิ น 1 ฉบับ และ น.ส.3ก 4 ฉบับ เนื+ อที 235 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
มีมูลค่า 18,506,066.89 บาท (มีราคาทุน 27,783,675.00 บาท และค่าเผือการด้อยค่าของทีดิ น 9,277,608.11
บาท) และหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที ถื อกรรมสิ ทธิ_ โดยนายชาญศักดิ_ เอกชนนิ ย ม จํานวน 6 ล้านหุ ้น มูลค่ า
ประมาณ 1,980,000 บาท วางเป็ นหลักประกันตามข้อตกลงที ศาลพร้ อมกับแจ้งจดทะเบี ยนอายัดที ดิ น
ดังกล่าว
• ต่อมาในปี 2556 ศาลมีคาํ สังให้ริบหลักประกันดังกล่าวจ่ายเข้ากองทุนฯ เนื องจากบริ ษทั ไม่สามารถปฎิบตั ิ
ตามข้อ ตกลงได้ โดยผูบ้ ริ หารเดิ มได้ต ัด จํา หน่ า ยที ดิ นดังกล่ า วเป็ นค่ า ความเสี ย หายจากคดี ฟ้ องร้ องใน
งบการเงินปี 2556 ทั+งจํานวน โดยไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ_ ในทีดินของบริ ษทั ให้เป็ นของกองทุนฯ
• เมือวันที 9 มิถุนายน 2560 คู่ความได้ยืนคําร้องขอให้ศาลมีคาํ สังถอนอายัดทีดินและถอนอายัดหุ น้ สามัญของ
บริ ษัท โดยการเปลี ยนทรั พ ย์ห ลัก ประกัน ทั+ง หมด โดยบริ ษัท จ่ า ยแคชเชี ย ร์ เ ช็ ค เป็ นค่ า ที ดิ น จํา นวน
2,936,032.50 บาท (ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทั+งจํานวนในปี 2560) และกรรมการผูจ้ ดั การจ่ายแคชเชี ยร์ เช็ค
จํานวน 1,980,000 บาท เป็ นค่าหุน้ สามัญ พร้อมกับบริ ษทั ได้รับมอบโฉนดทีดิน 1 ฉบับ และ น.ส.3ก 4 ฉบับ
และหุน้ สามัญของบริ ษทั พร้อมกับยกเลิกการแจ้งจดทะเบียนอายัดทีดินเรี ยบร้อยแล้ว
• จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวฝ่ ายบริ หารพบว่า ในเดื อนธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้บนั ทึ กมูลค่าทีดิ นในงบการเงิ น
ปี 2556 ตําไป และบันทึกค่าความเสี ยหายจากคดี ฟ้องร้องในงบการเงิ นปี 2556 สู งไปด้วยจํานวนเดียวกันเป็ น
จํานวน 18,506,067 บาท
• ดังนั+น ที ประชุ มคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั เมือวันที 7 ธันวาคม 2560 และที ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้ปรับย้อนหลัง งบการเงิ นที แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบใหม่เพือให้มลู ค่าทีดินถูกต้องตั+งแต่แรก
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ผลกระทบสะสมจากการแก้ไขงบการเงินปี ก่อนๆ เกียวกับมูลค่าทีดิน แสดงได้ดงั นี+

ตามทีรายงานไว้เดิม

งบการเงินรวม
รายการปรับปรุ ง
(บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 1 มกราคม 2559
ราคาทุนของทีดิน
ค่าเผือการด้อยค่าของทีดิน
ขาดทุนสะสม

98,670,115
(39,969,761)
(863,887,055)

27,783,675
(9,277,608)
18,506,067

126,453,790
(49,247,369)
(845,380,988)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุนของทีดิน
ค่าเผือการด้อยค่าของทีดิน
ขาดทุนสะสม

99,740,115
(39,969,761)
(861,665,714)

27,783,675
(9,277,608)
18,506,067

127,523,790
(49,247,369)
(843,159,647)

ตามทีรายงานใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีรายงานไว้เดิม รายการปรับปรุ ง ตามทีรายงานใหม่
(บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 1 มกราคม 2559
ราคาทุนของทีดิน
ค่าเผือการด้อยค่าของทีดิน
ขาดทุนสะสม

62,649,179
(20,920,090)
(868,041,996)

27,783,675
(9,277,608)
18,506,067

90,432,854
(30,197,698)
(849,535,929)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุนของทีดิน
ค่าเผือการด้อยค่าของทีดิน
ขาดทุนสะสม

63,719,179
(20,920,090)
(892,973,211)

27,783,675
(9,277,608)
18,506,067

91,502,854
(30,197,698)
(874,467,144)
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
44

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 18 มกราคม 2561 มีมติอนุมตั ิ ดังนี+
- อนุมตั ิและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 ในอัตราเท่ากับปี 2560
- อนุมตั ิซ+ื อสลากออมสิ นในวงเงิน 40 ล้านบาท
- อนุมตั ิวา่ จ้างผูร้ ับเหมาสร้างอาคารห้องปฎิบตั ิการวิเคราะห์ จํานวน 8.40 ล้านบาท
- อนุมตั ิการจ่ายโบนัสประจําปี 2560 และปรับเงินเดือนของพนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) เพิมขึ+นโดยให้มีผลบังคับวันที 1 มกราคม 2561

45

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ+ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินสําหรับปี สิ+ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2560
2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่าย
รวม

28,427
28,427

14,549
(22,870)
8,321
-

14,549
5,557
8,321
28,427

28,225
28,225

14,549
(22,780)
8,231
-

14,549
5,445
8,231
28,225
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บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)
หนีส( ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี+ยค้างจ่าย
ภาษีขายทียังไม่ถึงกําหนด
รวม

56,321
56,321

(51,708)
22,886
18,554
10,268
-

4,613
22,886
18,554
10,268
56,321

35,484
35,484

(31,193)
17,455
3,470
10,268
-

4,291
17,455
3,470
10,268
35,484

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบี+ย
รายได้อืน
รวม

355,153
1,378
356,531

(355,153)
74,254
280,899
324
(324)
-

74,254
280,899
324
1,054
356,531

284,175
1,023
285,198

(284,175)
284,175
310
(310)
-

284,175
310
713
285,198

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ลูกหนี+หมุนเวียนอืน
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
เจ้าหนี+หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายทียังไม่ถึงกําหนด
รวม

899
9,703
10,602

(289)
289
(19,512)
9,244
10,268
-

610
289
(9,809)
9,244
10,268
10,602

201
10,142
10,343

(289)
289
(19,262)
8,994
10,268
-

(88)
289
(9,120)
8,994
10,268
10,343
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