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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มลูทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชั�วคราว 
7 ลกูหนี+การคา้ 
8 ลกูหนี+หมุนเวียนอื�น 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที�จ่าย 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
13 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 
16 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 เจา้หนี+การคา้ 
19 เจา้หนี+หมุนเวียนอื�น 
20 ดอกเบี+ยคา้งจ่าย 
21 หนี+ สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความ 
22 ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
23 ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ 
24 ประมาณการหนี+ สินจากคดีความและค่าปรับฯ 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้สามญั 
27 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
28 รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ 
29 รายไดอื้�น 
30 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
31 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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32 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
33 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
34 ค่าใชจ่้ายอื�น 
35 ตน้ทุนทางการเงิน 
36 (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
37 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
38 ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
39 ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
40 คดีความหรือการฟ้องร้อง 
41 เครื�องมือทางการเงิน 
42 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
43 การแกไ้ขงบการเงินปีก่อนๆ 
44 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
45 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี+  
 

งบการเงินนี+ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั+งขึ+นในประเทศ
ไทย และมีที�อยูจ่ดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ตั+งอยูเ่ลขที� 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร
เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรสิ�งแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซึ� งตั+งอยู่เลขที� 159 หมู่ 5 ตาํบลหว้ยโจด อาํเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และอยู่ระหว่างการเตรียมการที�จะยา้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยู่ที�ที�ตั+ง
โครงการ “ศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้” ซึ� งตั+งอยู่ เลขที� 234 หมู่ 4 ตาํบลโนนหมากเค็ง 
อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  18.48  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกับการให้บริการกาํจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุที�ไม่ใช้แลว้ที�อนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั+งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบสิ�งปฏิกูล และนํ+าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื+อขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี+  
 

  ประเทศที� บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ชื�อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จดัตั(ง 

2560 2559 

1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 
 

รับกาํจดัสิ�งปฏิกลูและ 
วสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 
 

 100  100 

2. บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม 
  แอนด ์เมทเทิล จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ
อลมิูเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม  

และโลหะทุกชนิด 

ไทย 

 

100  100 
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  ประเทศที� บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ชื�อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จดัตั(ง 

2560 2559 

3. บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์
  เทคโนโลยี อินเตอร์ 
  เนชั�นแนล จาํกดั 
 
 
 

ซื+อขายและหล่อหลอมเศษ
อลมิูเนียม ทองเหลือง ทองแดง 

และโลหะผลิตและใหบ้ริการแปร
รูปวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน

นํ+ามนั และเชื+อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ+ามนั 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 
 
 
 

 100  100 

4. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

(ยงัไม่ไดเ้ริ�มดาํเนิน 
งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี+จดัทาํขึ+นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง 
 

งบการเงินนี+  ไดจ้ดัทาํขึ+นภายหลงัการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้และกรรมการบริหารชุดใหม่ที�รับรองโดยมติ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั+งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที�  1 มกราคม 2560 ในเบื+องต้นการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั+น มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในบางเรื�อง การเปลี�ยนแปลงนี+ ไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�นๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี+   
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2.3 เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินนี+จดัทาํขึ+นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี+  
 

 รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
หนี+ สินผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�

 ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

2.4 สกลุเงินที(ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี+จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั+งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท/ลา้นบาท 
เวน้แต่ที�ระบุไวอ้ยา่งอื�น 
 

2.5 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินนี+ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั
สินทรัพย ์หนี+ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ+นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึก โดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

2.5.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซึ� งมีผลกระทบที�มีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินที�
รับรู้ในงบการเงิน ซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี+  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  11  12  13 และ 14 การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ 
 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 

2.5.2 ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สําคญัซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมีนยัสาํคญัที�เป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี+  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  11 และ 12 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 36 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ

 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ข้อสมมติฐานเกี�ยวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิ�มขึ+ นของ
 เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ 
 และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 24 ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบและประมาณการ
 หนี+ สินจากคดีความและจากค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 ประมาณการหนี+ สินที�อาจจะเกิดขึ+นจากการถกูฟ้องร้อง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 การตีมลูค่าเครื�องมือทางการเงิน 

 

การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการที�สําคัญ สรุปได้ดงันี( 
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี3สิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี+ สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี+ สินดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื+นฐานของขอ้มลูที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
 

ค่าเผื(อหนี3สงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื�อหนี+สงสัยจะสูญของลูกหนี+ เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี+ จากความเสี�ยงดา้นเครดิตที�อาจเกิดขึ+น ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ+นจากลูกหนี+แต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์
สถานะของลูกหนี+ รายตวัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี+ และการเปลี�ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติที�แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อ
หนี+สงสยัจะสูญ ดงันั+น การปรับปรุงค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญอาจมีขึ+นไดใ้นอนาคต 
 

ค่าเผื(อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษทัจะตั+งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื�อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน การที�จะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั+นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ค่าเผื(อการด้อยค่าสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บ่งชี+ ว่ามีการดอ้ยค่า เมื�อพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยด์งักล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคญั บริษทั/กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์ซึ� งการประมาณการดงักล่าวขึ+นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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ต้นทุนที(ดนิเพื(อเป็นที(ตั3งของหลมุฝังกลบกากอตุสาหกรรม อาคาร ต้นทุนหลมุฝังกลบ และอปุกรณ์และค่าเสื(อมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของตน้ทุนที�ดินเพื�อเป็นที�ตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของทรัพยสิ์น
ดงักล่าว และไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลง 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสญัญา เพื�อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี�ยงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหนี+ สินที�อาจจะเกิดขึ+นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้ และเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ+นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หนี+ สินดงักล่าว ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที�เกิดขึ+นจริงอาจแตกต่างไปจากที�ไดมี้การ
ประมาณการไว ้
 

2.5.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายข้อกาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั+ ง
สินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี+ รวมถึง 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนัยสําคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนัยสําคญัอย่าง
สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั+งราคา กลุ่ม 
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั+นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าที�มีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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เมื�อวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี+ สิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มลูที�สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�
จะทาํได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี+ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั+นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมิน
มลูค่า ดงันี+  
 

• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื+อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หนี+ สินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั+นหรือหนี+ สินนั+นนอกเหนือจากราคาเสนอซื+อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี+ สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี+ สินถกูจดัประเภทลาํดบัชั+นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั+นของมูลค่ายุติธรรม
ของขอ้มลูที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั+นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการ 
โอนขึ+น 
 

ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี+  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 เครื�องมือทางการเงิน 
 

2.6 การใช้เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเนื(อง 
 

ดงัที�ปรากฎในงบการเงิน กลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมาก และมีหนี+ สินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจาํนวน 54.37 ลา้นบาท และ 39.98 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และเป็นจาํนวน 23.04 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และบริษทัย่อยสามแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมากและมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้นที�ไดห้ยุด
ดาํเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี+  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่าย
อาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมขึ+นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) ระยะที� 1 ระยะที� 
2 และระยะที� 3 ตั+งแต่วนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2558  2559 และ 2560 ตามลาํดบั และยงัขึ+นเครื�องหมาย SP (Suspension) 
หา้มซื+อขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกวา่ปัญหาดงักล่าวจะหมดไป ต่อมาเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดแ้จง้ใหบ้ริษทัปรับปรุงแนวทางการดาํเนินการของบริษทัภายในวนัที� 31 มีนาคม 2561 จาก
สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ซึ� งอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่าง
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มีนัยสําคัญเกี�ยวกับความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษัท อย่างไรก็ตาม  
ฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกขึ+นเครื�องหมายหา้มซื+อขาย และเขา้ข่ายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ+นโดยฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยใช้หลกัเกณฑ์ดาํเนินงานต่อเนื�อง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ ดงันั+น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการ
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์และการจดัประเภทสินทรัพย ์และหนี+ สินใหม่ซึ� งอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 

3 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี+ ถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

3.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ+นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั+นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั+นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ+นสุดลง 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี+ สินของบริษทัย่อยนั+นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื�นในส่วนของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัย่อยนั+น 
กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ+นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมที�ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที�สูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ+นจริงซึ� งเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
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3.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที$เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี+ สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั+น 
 

สินทรัพยแ์ละหนี+ สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ+นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั+น 
 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั+นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ�งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็น
ส่วนหนึ�งของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

3.4 ลกูหนี3การค้าและลกูหนี3หมนุเวียนอื(น 
 

ลกูหนี+การคา้และลกูหนี+หมุนเวียนอื�น แสดงในราคาตามใบแจง้หนี+หกัค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื�อหนี+ สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี+  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี+  
ในอนาคตของลกูคา้ ลกูหนี+จะถกูตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี+ สูญ 
 

3.5 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนที�ซื+อ ตน้ทุนแปลงสภาพ 
หรือตน้ทุนอื�น เพื�อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจุบนั รวมทั+งการปันส่วนของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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3.6 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า 
 

3.7 เงินลงทุนระยะยาวอื(น 
 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น ไดแ้ก่ สลากออมสิน แสดงในราคาทุน 
 

3.8 ที(ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัค่า 
 

สินทรัพย์ที$เป็นกรรมสิทธิ+ของกิจการ 
 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที�ดินเพื�อเป็นที�ตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย และหลุมฝังกลบวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และขาดทุนจากดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั+นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื+ อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที�ตั+งของสินทรัพย ์
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ที$เช่า 
 

การเช่าซึ�งกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นที�เช่านั+น ๆ 
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที�ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขั+นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า หักด้วย 
ค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนที�
จะหกัจากหนี+ตามสญัญา เพื�อทาํใหอ้ตัราดอกเบี+ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สาํหรับยอดคงเหลือของหนี+ สิน ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ(นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 
 

32 

ต้นทุนที$เกิดขึ.นในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั+น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั+นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ+นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม
มลูค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ+นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ+นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อเกิดขึ+น 
 

ค่าเสื$อมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�นหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อเป็นที�ตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและตน้ทุนหลุมฝังกลบ คาํนวณค่าเสื�อมราคา
จากสดัส่วนของปริมาณกากที�ฝังกลบเทียบกบัประมาณการปริมาณกากทั+งหมดของแต่ละหลุมที�สามารถฝังกลบได ้
 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์แสดง
ไดด้งันี+  
 

อาคารและระบบบาํบดันํ+าเสีย 10 และ 20 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 และ 20 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและส่วนปรับปรุงและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุก 
สิ+นรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�กลุ่มบริษทั/บริษทัซื+อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั+น ตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เมื�อสินทรัพยน์ั+นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์
 

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ แสดงไดด้งันี+  
 

ค่าลิขสิทธิ_ ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ+นรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.10 การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่า มีขอ้บ่งชี+ เรื� องการดอ้ยค่า
หรือไม่ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี+ จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มี
อายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชจ้ะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิด
เงินสดสูงกวา่มลูค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมลูค่าที$คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่า
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั+นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นที� เคยรับรู้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ 
ทุกวนัที�ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี+ เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.11 หนี3สินที(มีภาระดอกเบี3ย 
 

หนี+ สินที�มีภาระดอกเบี+ ยบนัทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี+ สิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหนี+ สินที�มีภาระดอกเบี+ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี+ เริ�มแรกและยอด
หนี+ เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยวิธีอตัราดอกเบี+ยที�แทจ้ริง 
 

3.12 เจ้าหนี3การค้าและเจ้าหนี3หมนุเวียนอื(น 
 

เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+หมุนเวียนอื�น แสดงในราคาทุน 
 

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะสั.นของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั+ นของพนักงานซึ� งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให ้หนี+ สินรับรู้ดว้ย
มูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�
จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีต และภาระผกูพนันี+สามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

 

ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้บันทึกผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจากการตั+ งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใตข้อ้กาํหนดตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี+ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชนที์�กาํหนด
ไว ้(ภาระผกูพนัเมื�อพนกังานเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  
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- โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ� งกิจการจ่ายสมทบเป็น
จาํนวนเงินที�แน่นอนไปอีกกิจการหนึ�งแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเลี+ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายสมทบเพิ�มเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการ
สมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหแ้ก่
กิจการ ต่อมาเมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2559 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดย้กเลิกกองทุนสํารองเลี+ยงชีพสาํหรับ
พนกังานแลว้ 

 

- โครงการผลประโยชน์ที$กาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่ม
บริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ที�เกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัที�รายงานของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งมีระยะเวลา
ครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกุลเงิน
เดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่าย การคาํนวณนั+นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้
รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นทนัที 

 

ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื$นของพนักงาน 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัที�เป็นผลประโยชนใ์นอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวด
ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี+ ไดคิ้ดลดกระแสเงินสด เพื�อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ+น 

 

ง) ผลประโยชน์เมื$อเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อวนัใดวนัหนึ�งต่อไปนี+ เกิดขึ+นก่อน เมื�อกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่
สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ต้นทุน
สาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัสิ+นรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชนเ์มื�อเลิกจา้งจะถกูคิดลดกระแสเงินสด 
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3.14 ประมาณการหนี3สิน 
 

ประมาณการหนี+ สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัหนี+ สินตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการ
อนุมานที�เกิดขึ+นในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ�งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่าง
น่าเชื�อถือและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผกูพนั
ดงักล่าว ประมาณการหนี+ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื�อให้สะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี�ยงที�มีต่อหนี+ สิน ประมาณการหนี+ สินส่วนที�เพิ�มขึ+นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการหนี.สินการปิดหลมุฝังกลบ 
 

ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบจะบนัทึกเมื�อบริษทัมีการเปิดใชพื้+นที�หลุมฝังกลบ ที�เกิดขึ+นในปัจจุบนัและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพื�อชาํระหนี+ เมื�อมีการปิดหลุม ซึ� งพิจารณาจากค่าใชจ่้ายและ
อุปกรณ์ที�คาดวา่จะเกิดขึ+นในการปิดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
ปิดหลุมทุกปี 
 

ประมาณการหนี.สินจากคดีความ 
 

ประมาณการหนี+ สินจากคดีความจะบนัทึกเมื�อกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหนี+ สินที�เกิดขึ+นตามคาํสั�งศาลใหช้าํระ 
 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา จะบนัทึกเมื�อบริษทัทราบความเสียหายจากการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยพิจารณาความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ+น และปัจจยัต่างๆที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะ
เกิดความเสียหายตามสดัส่วนที�จะตอ้งรับผิดชอบ 
 

3.15 รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซื้+อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั+นหรือมีความ
ไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั+น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวน
รายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ+นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือหรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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การให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการกาํจดักากอุตสาหกรรมและฝังกลบ บนัทึกตามปริมาณกากอุตสาหกรรมที�ไดใ้หบ้ริการ
หรือออกใบกาํกบัขนส่งของเสียที�ไดรั้บอนุมติัแลว้ และไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื�น 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื�น รับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการแลว้ 
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่า และเงินปันผลรับ ดอกเบี+ยรับจากเงินฝากธนาคาร และรายไดจ้าก
การถกูรางวลัสลาก บนัทึกเมื�อกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บรางวลั 
 

รายไดค่้าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าจะรับรู้ตามระยะเวลาการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบี+ยรับ 
 

ดอกเบี+ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดอื้�น 
 

รายไดอื้�นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.16 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบี+ยจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหนี+ สินส่วนที�เพิ�มขึ+นเนื�องจากเวลาที�
ผา่นไป และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย 
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3.17 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั+งสิ+นตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ+นตอ้งนาํมารวมคาํนวณเงินขั+นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่าเมื�อไดรั้บการ
ยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั+น
ขึ+นอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั+นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าและ
ส่วนที�เป็นองคป์ระกอบอื�นโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญา
เช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี+ สินในจาํนวนที�
เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั+น หลงัจากนั+นจาํนวนหนี+ สินจะลดลงตามจาํนวนที�
จ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหนี+ สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี+ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

3.18 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
ปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้
หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี
ที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ+นระหวา่งมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี+ สิน และจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี 
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การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทั/
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี+ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัสิ+นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ+น และมีดอกเบี+ยที�ตอ้งชาํระ
กลุ่มบริษทั/บริษทัเชื�อว่าไดต้ั+งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินนี+อยูบ่นพื+นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ+นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้างจ่ายที� มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที� เกิดการ
เปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี+ สินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้+
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั+นกิจการมีความตั+งใจจะจ่ายชาํระหนี+ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั+งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี+ สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

3.19 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั+นพื+นฐาน คาํนวนโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ+าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

3.20 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการที� เกิดขึ+ นจากส่วนงานดําเนินงานนั+นโดยตรงรวมถึงรายการที�ได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั+งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั+น การ
เกี�ยวขอ้งกนันี+อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ที�กลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี+  
 

 ชื�อบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศที� 

จดัตั(ง/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

3. บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์
  เมทเทิล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษัทที� เกี�ยวข้องกัน ซึ� งถือหุ้นในบริษัทย่อย
(บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) 
จาํกดั) ร้อยละ 20 

7. บริษทั เอส.วี.พี. แอคเคา้นทติ์+ง กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กี�ยวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

8. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กี�ยวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

9. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กี�ยวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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 ชื�อบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศที� 

จดัตั(ง/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

10. บริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด ์บิสซิเนส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการของบริษทั 

11. บริษทั เอแอล โซลชูั�น จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั 

12. บริษทั ภคพลอินเตอร์เนชั�นแนล 
  เทรด จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหารสาํคญัของ
บริษทัยอ่ย 

13. คุณยทุธนา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั 

14. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั 

15. คุณธนพงษ ์ พวงปทุมานนท ์ ไทย เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั 

16. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที�มีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 
สั�งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั+ งนี+  รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าที�เป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี+  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบี+ยรับ อตัราร้อยละ 4 - 8.5 ต่อปี 
ค่าจา้งหลอมอลมิูเนียม ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ ตามใบแจง้หนี+  
ค่าที�ปรึกษากฎหมาย ราคาตามสญัญา 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอื�น ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบี+ยประชุม 

 เงินเดือน โบนสั และอื�น ๆ 
ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี+  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 2560  2559 

 (บาท) 

รายได้     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,567,565 3,276,300 
ดอกเบี+ยรับ - - 181,370 5,109 
บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั     
ขายสินคา้ 2,780,700 - - - 
     

ค่าใช้จ่าย     

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั     
ค่าจา้งหลอมอลมิูเนียม 1,004,390 1,191,370 - - 
ค่าบริการ 61,311 54,550 61,311 54,550 
ค่าที�ปรึกษากฎหมาย 741,581 310,000 741,581 310,000 
บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั     
ค่าเช่า 420,000 420,000 420,000 420,000 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอื�น 175,000 - 175,000 - 
ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั+น 22,758,602  11,965,000  19,398,874  9,305,000 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 279,836  916,313  279,836  916,313 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 23,038,438  12,881,313  19,678,710  10,221,313 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ลกูหนี3การค้า – กจิการที(เกี(ยวข้องกนั        

บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
667,808 35,503 

รวม -  -  667,808 35,503 
        

ลกูหนี3หมนุเวียนอื(น  – กจิการที(เกี(ยวข้องกนั  
   

 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ลกูหนี3อื(น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  800 - 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
800 

 
- 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 
- 

 
- 800 

 
- 

รวม - - 2,400 - 
หัก ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ - - (2,400) - 

สุทธิ -  -  - - 
        

ดอกเบี3ยค้างรับ       
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  3,591,674 3,591,674 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
47,634 47,634 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 
- 

 
- 294,845 294,845 

บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
164,384 

 
- 

รวม - - 4,098,537 3,934,153 
หัก ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ - - (3,934,153) (3,934,153) 

สุทธิ -  -  164,384 - 
 

สําหรับปีสิ3นสุดวันที( 31 ธันวาคม        

หนี+สงสยัจะสูญ - - 2,400 - 
 

เงินให้กู้ยมืระยะสั3น – กจิการที(เกี(ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะสั3น       

บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  33,458,120 33,408,120 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
2,144,124 2,094,124 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 
- 

 
- 37,603,948 37,603,948 

บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

 
- 20,000,000 

 
- 

รวม - - 93,206,192 73,106,192 
หัก ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ - - (73,206,192) (73,106,192) 

สุทธิ - - 20,000,000 - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

สําหรับปีสิ3นสุดวันที( 31 ธันวาคม     
หนี+สงสยัจะสูญ - - 100,000 - 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั+นแก่บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั และบริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 
ทั+งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปีและไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ+าประกนั อย่างไรก็ตาม ตั+งแต่วนัที� 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบี+ ยสาํหรับเงินให้
กูย้ืมระยะสั+นขา้งตน้ 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั+นแก่บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ทั+งจาํนวนเป็นเงินให้
กูย้ืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนคืนเมื�อทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ+าประกนั 
อยา่งไรกต็ามตั+งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบี+ยสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั+นนี+แลว้ 
 

บริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี+สงสัยจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี+ ยคา้งรับของบริษทัย่อย 3 แห่ง ดงักล่าวทั+งจาํนวน
เนื�องจากฝ่ายบริหารประเมินวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชาํระในอนาคต 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั+ นแก่บริษทัให้บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกัด เป็นตัoวสัญญาใช้เงิน อตัรา
ดอกเบี+ยร้อยละ 4 ต่อปี ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั+นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สําหรับแต่ละปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม  
มีดงันี+  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม - - 73,106,192 72,157,605 
เพิ�มขึ+นระหวา่งปี - - 25,100,000 2,948,587 
จ่ายคืนระหวา่งปี - - (5,000,000) (2,000,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม - - 93,206,192 73,106,192 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
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สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค - กจิการที(เกี(ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั     
Begemann Holding B.V. 85,408,437 85,408,437 - - 
หัก ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (85,408,437) (85,408,437) - - 

สุทธิ - - - - 
     

เจ้าหนี(การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัที(เกี(ยวข้องกนั     
บริษทั เอแอล โซลชูั�น จาํกดั  277,012  - -  - 

        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย– กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 

เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 
 

- 

 

 

 

- 405,191 405,191 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สาํหรับแต่ปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี+  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม - 670,000 - - 
ลดลง - (670,000) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม - - - - 
 

การคํ3าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการคํ+ าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคํ+ าประกนัการปฎิบติัตามสัญญา (สัญญาลงวนัที� 11 
กันยายน 2549) จาํนวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพื�อรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2560 ดงันี+  
 

- ค่าเบี+ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ครั+ งละ 20,000 บาท 

- ค่าเบี+ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ
เสี�ยง หรือประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครั+ งละ 20,000 บาท 

- ค่าเบี+ยประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครั+ งละ 15,000 บาท 
 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2559 ดงันี+  
 

- ค่าเบี+ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการ ครั+ งละ 15,000 บาท 

- ค่าเบี+ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั+ งละ 15,000 บาท 

- ค่าเบี+ยประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครั+ งละ 10,000 บาท 
 

สัญญาสําคัญที(ทํากบับุคคลหรือกจิการที(เกี(ยวข้องกนั 
 

เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์บับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 1 ราย เพื�อเป็นที�ตั+ง
สาํนกังานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั+งแต่วนัที� 4 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าจาํนวน 105,000 บาท ซึ� งบริษทัจะไดรั้บคืนเมื�อสิ+นสุดสัญญา 
ต่อมาเมื�อวนัที� 3 มกราคม 2561 บริษทัไดต่้อสัญญาเช่าอีก 3 ปี สิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราค่าเช่าเป็น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 135,000 บาท 
 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2559 บริษทัว่าจา้งบริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด ์บิสซิเนส จาํกดั เป็นที�ปรึกษากฏหมาย โดยให้
คาํปรึกษาเกี�ยวกบัขอ้กฏหมาย เขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบแกไ้ขเอกสาร/สัญญาที�สาํคญั และออกหนงัสือบอก
กล่าวทวงถามหนี+ สินของบริษทั ตั+งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท ต่อมาเมื�อวนัที� 
23 พฤศจิกายน 2560 บริษทัแจง้บอกเลิกการวา่จา้งสญัญาดงักล่าวแลว้ 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 คน เป็นพนกังานขายและพนกังานฝ่ายสารสนเทศและ
ฝ่ายขายต่างประเทศในอตัราค่าจา้งรวมค่าใชจ่้ายอื�น เดือนละ 25,000 บาท ต่อคน 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

เงินสดยอ่ย 241,854  323,698  144,195  210,000 
เช็คที�ถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก -  16,952,156  -  16,952,156 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 162,621  132,285  72,621  72,621 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 26,284,133  27,538,356  21,812,993  22,564,200 

รวม 26,688,608  44,946,495  22,029,809  39,798,977 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็น
สกลุเงินบาท 
 

6 เงนิลงทุนชั�วคราว 
 

     งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2560  2559 
 (บาท) 
เงินฝากธนาคารประจาํไม่เกิน 12 เดือน   201,186 30,150,454 
 

เงินลงทุนชั�วคราวทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

7 ลูกหนี(การค้า 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 (บาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - -  667,808  35,503 
กิจการอื�น       
- ลกูหนี+บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
 จาํกดั (มหาชน) 58,225,042 58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 
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 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 (บาท) 

- ลกูหนี+ตามสญัญาผอ่นชาํระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ
 เมน้ท ์จาํกดั 59,383,593 57,085,583 

 

59,383,593 

 

57,085,583 
- ลกูหนี+รายอื�นๆ 34,373,238 43,657,338  28,673,961  37,466,880 
รวมลกูหนี+ กิจการอื�น 151,981,873 158,967,963  146,282,596  152,777,505 
รวม 151,981,873 158,967,963  146,950,404  152,813,008 
หกั ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ (122,195,181) (115,630,868)  (122,195,181)  (115,630,868) 

สุทธิ 29,786,692 43,337,095  24,755,223  37,182,140 
    

ส่วนที�หมุนเวียน 29,786,692 43,337,095  24,755,223  37,182,140 
ส่วนที�ไม่หมุนเวียน - -  -  - 

รวม 29,786,692 43,337,095  24,755,223  37,182,140 
 

สําหรับปีสิ3นสุดวันที( 31 ธันวาคม     
หนี+สงสยัจะสูญ 10,627,675 64,488,801 10,627,675 64,488,801 
โอนกลบัค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ (4,063,362) (462,132) (4,063,362) (462,132) 

 6,564,313 64,026,669 6,564,313 64,026,669 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี+การคา้ มีดงันี+  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ลกูหนี+การคา้ - รายอื�นๆ:-        
 ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 21,198,641  31,028,276  16,167,172  24,873,321 
 คา้งชาํระเกินกาํหนด:-        
 1 – 3 เดือน 11,240,376  11,363,828  11,240,376  11,363,828 
 3 – 6 เดือน 217,530  244,436  217,530  244,436 
 6 – 12 เดือน 695,893  316,093  695,893  316,093 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,020,798  704,705  1,020,798  704,705 
 รวม 13,174,597  12,629,062  13,174,597  12,629,062 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ลกูหนี+บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
 (มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

ลกูหนี+ตามสญัญาผอ่นชาํระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 59,383,593 

 
57,085,583 

 
59,383,593 

 
57,085,583 

รวมทั+งสิ+น 151,981,873  158,967,963  146,950,404  152,813,008 
หกั ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ (122,195,181)  (115,630,868)  (122,195,181)  (115,630,868) 

สุทธิ 29,786,692  43,337,095  24,755,223  37,182,140 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ยอดลกูหนี+การคา้ทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี+การคา้-รายอื�นๆ ที�คา้งชาํระเกินกาํหนด จาํนวน 13.17 ลา้นบาท และ 12.63 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หกัการรับชาํระเงินแลว้จนถึงวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 
2561 และวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2560 คงเหลือจาํนวน 4.59 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัไดต้ั+ง 
ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญไวแ้ลว้จาํนวน 4.59 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี+การคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ที�คา้งชาํระเกิน
กาํหนดจาํนวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั+งค่าเผื�อหนี+สงสัยจะสูญ
ไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนี+การคา้ตามสัญญาผ่อนชาํระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 59.38 ลา้นบาท และ 57.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ลูกหนี+ดงักล่าวคา้งชาํระเกินกาํหนด ที�ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัชาํระหนี+ตามสัญญาผ่อน
ชาํระ รวมทั+งมีอดีตผูถื้อหุ้นของลูกหนี+ เป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั+น บริษทัไดต้ั+ง 
ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี+การคา้ดงักล่าว 2 ราย ที�คา้งชาํระเกินกาํหนดอยู่ระหว่างฟ้องร้อง 
สรุปดงันี+  
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 
 (บาท) 
• บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน):    

ยอดหนี+ ที�คงคา้ง 58,225,042 58,225,042 
หกั ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ (58,225,042) (58,225,042) 
สุทธิ - - 

 

เมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบดว้ย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 60)บริษทัโปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999)จาํกดั (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ
30) และบริษทั สยามเวสท์แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแทนท์ จาํกัด (มีสัดส่วนร้อยละ 10) ตามสัญญาร่วมการงาน 
ลงวนัที� 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูรั้บจา้ง”) ไดท้าํสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัที� 26 ตุลาคม 2550 กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ในลกัษณะ
ครบวงจรตั+งแต่การก่อสร้าง จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัเก็บขยะ การเก็บขน การคดัแยก และการ
กาํจดัขยะ ในพื+นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นบัตั+งแต่วนัที�ทอท. มีหนงัสือแจง้ให้
เริ�มงาน (15 กนัยายน 2549)  
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และ 40 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 

 (บาท) 

• บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั :   

- ยอดหนี+ ที�คา้งชาํระเกินกาํหนดที�ทาํสญัญาผอ่นชาํระและไดผ้ิดนดัชาํระหนี+ฯ                                                            
  - ส่วนที�หมุนเวียน 45,773,098 - 
  - ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 6,485,583 - 

 52,258,681  
- ยอดหนี+ตามใบแจง้หนี+ -ส่วนที�หมุนวียน 7,124,912 57,085,583 

รวม 59,383,593 57,085,583 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 

 (บาท) 
หกั รับชาํระจนถึงวนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2560 - (2,486,206) 

คงเหลือ 59,383,593 54,599,377 
หกั ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ (59,383,593) (54,599,377) 

สุทธิ - - 
 

สัญญาแต่งตั3งตัวแทน 
 

เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2558 บริษทัทาํสญัญาแต่งตั+ง บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นตวัแทนเพื�อ
จดัหาและรวบรวมของเสียอนัตรายและไม่อนัตราย เพื�อบาํบดัโดยการฝังกลบ สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษทั 
ตกลงใหค่้าตอบแทนในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการบาํบดัของเสียโดยไม่รวมค่าขนส่ง และบริษทัจะให้
ค่าตอบแทนเพิ�มอีก 2 ลา้นบาท สาํหรับเดือนที�บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั สามารถรวบรวม
ของเสียใหบ้ริษทับาํบดัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 ลา้นบาท กรณีที�เดือนใดไม่ถึง 15 ลา้นบาท ใหน้าํไปรวมกบัเดือน
ถดัไปอีก 2 เดือน รวมเป็น 3 เดือน แลว้ถวัเฉลี�ยใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 ลา้นบาท นบัตั+งแต่วนัทาํสัญญา ต่อมา 
เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2559 และวนัที� 4 กรกฎาคม 2559 คู่สัญญาไดท้าํบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเพื�อขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีกครั+ งละ 6 เดือน โดยให้มีผลยอ้นหลงัตั+งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 ดงันั+น สัญญา
แต่งตั+งตวัแทนดงักล่าว จะสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 

• สัญญารับจ้างบริการ 
 

เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2560 บริษทัทาํสัญญารับจา้งบริการจากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 
(“ผูว้า่จา้ง”) เพื�อบาํบดัและกาํจดัสิ�งปฎิกลูหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ที�เป็นอนัตรายและ/หรือไม่เป็นอนัตราย โดยมี
หลกัประกนัเป็นเช็คจาํนวน 300,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตั+งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 ภายใตส้ญัญามีเงื�อนไขจาํกดับางประการเกี�ยวกบัการริบหลกัประกนั การคิดดอกเบี+ยของหนี+ ที�
คา้งชาํระ การบอกเลิกสญัญา เป็นตน้ ต่อมาเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาจา้งบริการ
พร้อมกบัยกเลิกการใหเ้ช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 
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• สัญญาผ่อนชําระ 
 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2560 บริษทัไดต้กลงทาํหนงัสือสัญญาผ่อนชาํระใหก้บับริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เมน้ท์ จาํกดั เพื�อชาํระหนี+คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 57.09 ลา้นบาท โดยให้หักกบัยอดที�
บริษทัคา้งชาํระ จาํนวน 8.29 ลา้นบาท โดยกาํหนดผ่อนชาํระ 24 งวด เป็นงวดรายเดือน 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 (วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2562) จาํนวน 
2,985,583 บาท โดยเริ�มชาํระงวดแรกวนัที� 15 มีนาคม 2560 และงวดถดัไปทุกวนัที� 15 ภายใตส้ัญญาผ่อนชาํระ
มีเงื�อนไขที�สําคญัหากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไม่ชาํระหนี+ งวดใดงวดหนึ� งตามสัญญา
ยินยอมใหบ้ริษทัดาํเนินการตามกฏหมายไดท้นัที และกรณีที�เป็นค่าบริการที�เกิดขึ+นใหม่ บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั จะชาํระเงินให้ตรงตามกาํหนดทุกรอบเดือนและต่อไปทุกสิ+นเดือน หากผิดนดัชาํระ
ค่าบริการงวดใดงวดหนึ�ง ยินยอมใหบ้ริษทัยกเลิกสัญญาตวัแทนไดท้นัที ทั+งนี+  บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ
เมน้ท ์จาํกดั จะตอ้งนาํหนงัสือคํ+าประกนัมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี+ ในวงเงิน 5 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 
21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือผ่อนชาํระดงักล่าวแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 18 และ 40 

 

8 ลูกหนี(หมุนเวยีนอื�น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  4,100,937  3,934,153 
กิจการอื�น ๆ 7,458,231  5,557,400  5,515,352  5,444,994 
รวม 7,458,231  5,557,400  9,616,289  9,379,147 
หกั ค่าเผื�อหนี+สงสยัจะสูญ -  -  (3,936,553)  (3,934,153) 

สุทธิ 7,458,231  5,557,400  5,679,736  5,444,994 
        

ลกูหนี.หมนุเวียนอื$น –กิจการอื$น ๆ        
ลกูหนี+ อื�น 37,671  93,408  12,591  93,408 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 763,845  853,235  702,951  783,558 
ลกูหนี+กรมสรรพากร 1,759,869  3,050  -  - 
ภาษีมลูค่าเพิ�มจ่ายล่วงหนา้ 4,369,899  4,543,097  4,315,384  4,517,584 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ดอกเบี+ยคา้งรับ -  32,167  -  32,767 
อื�น ๆ 526,947  32,443  484,426  17,677 

รวม 7,458,231  5,557,400  5,515,352  5,444,994 
        

สําหรับปีสิ3นสุดวันที( 31 ธันวาคม        

หนี+สงสยัจะสูญ -  -  2,400  - 
 

ยอดลกูหนี+หมุนเวียนอื�นทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

9 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 (บาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 732,138  3,308,854 
วตัถุดิบ 1,839,090  330,952 
รวม 2,571,228  3,639,806 
หกั ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลง (81,586)  (85,463) 

สุทธิ 2,489,642  3,554,343 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสําหรับปี (โอนกลบั) (3,877)  48,557 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั จาํนวน 2.49 ลา้นบาท และ 3.55 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เป็นสินคา้ที�คาดวา่จะไดป้ระโยชนภ์ายใน 1 ปี 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 (บาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็น 
 ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย  

 

 
ตน้ทุนขายสินคา้ 39,406,245  58,022,904 
การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (3,877)  48,557 

รวม 39,402,368 58,071,461 
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10 ภาษเีงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที�จ่าย 23,212,190  16,821,726  22,666,624  16,317,486 
หกั ค่าเผื�อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8,590,494)  (8,501,224)  (8,086,258)  (8,086,258) 

สุทธิ 14,621,696  8,320,502  14,580,366  8,231,228 
        

สําหรับปีสิ3นสุดวันที( 31 ธันวาคม        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 89,270  6,362,780  -  5,947,814 
 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2560  2559 
  (บาท) 
วิธีราคาทุน :-    
ณ วนัที� 1 มกราคม  445,084,839 445,084,839 
ไม่เปลี�ยนแปลงระหวา่งปี  - - 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  445,084,839 445,084,839 
หัก ค่าเผื�อมลูค่าเงินลงทุนลดลง  (445,084,839) (445,084,839) 
สุทธิ  - - 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี+  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (บาท) 
บริษัทย่อย             

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 100  100 10 10 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 - - - - 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 38) 

 
100 

  
100 

 
150 

 
150 

 
169,999,958 

 
169,999,958 

 
169,999,958 

 
169,999,958 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลย ี
 อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 
100 

 
 

100 
 

200 
 

200 
 

199,999,400 
 

199,999,400 
 

199,999,400 
 

199,999,400 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 
(บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั (*) 

 
80 

  
80 

 
3 

 
3 

 
68,085,481 

 
68,085,481 

 
68,085,481 

 
68,085,481 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม    363 363 445,084,839 445,084,839 445,084,839 445,084,839 - - - - 
 

* ยงัไม่เริ�มดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการดาํเนินงานไม่เป็นสาระสาํคญั 
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12 เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
สลากออมสินพิเศษ 53,000,000 10,000,000  40,000,000  - 

รวม 53,000,000 10,000,000  40,000,000  - 
       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
สลากออมสินพิเศษ       
ณ วนัที� 1 มกราคม 10,000,000 -  -  - 
ซื+อระหวา่งปี 73,000,000 10,000,000  60,000,000  - 
ขายระหวา่งปี (30,000,000) -  (20,000,000)  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 53,000,000 10,000,000  40,000,000  - 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทั จาํนวน 40 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี 
ครบกาํหนดถอนวนัที� 10 มกราคม 2563  วนัที� 20 มกราคม 2563  วนัที� 6 มีนาคม 2563 และวนัที� 26 พฤษภาคม 
2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และวนัที� 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นสลากออมสินพิเศษของ 
บริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) จาํนวน 13 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
มีอาย ุ3 ปี ครบกาํหนดถอนวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 2563 และวนัที� 25 กนัยายน 2563 ในงบการเงินรวม 
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13 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
  ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อ 
เป็นที�ตั+ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ+าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เครื�องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื�องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท) 
ราคาทุน                     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 
 (ปรับปรุงใหม่) 

  
285,418,225 

  
21,842,404 

 
136,282,046 

 
299,679,380 

 
104,925,461 

 
58,569,381 

 
3,049,118 

 
7,922,864 

 
34,916,574 

 
952,605,453 

เพิ�มขึ+น  1,070,000  - 8,083,413 295,520 346,350 18,180,200 907,432 532,710 19,487,681 48,903,306 
จดัประเภทรายการ  -  - - - - 180,800 (180,800) - - - 
โอน  -  - 13,906,986 2,833,002 877,922 1,129,753 832,108 80,000 (19,659,771) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  - - (1,029,265) - (94,060) - (1,123,325) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 

 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

  

286,488,225 

  

21,842,404 

  

158,272,445 

  

302,807,902 

 

106,149,733 

 
77,030,869 

 
4,607,858 

 
8,441,514 

 

34,744,484 

 

1,000,385,434 
เพิ�มขึ+น  1,350,187  - - - - 3,194,024 380,368 2,944,837 12,203,572 20,072,988 
โอน  -  - 2,529,435 8,044,198 480,690 2,499,102 491,676 - (14,045,101) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - (850,777) - (91,067) (91,475) (640,654) - (1,673,973) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  287,838,412  21,842,404 160,801,880 310,001,323 106,630,423 82,632,928 5,388,427 10,745,697 32,902,955 1,018,784,449 
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 งบการเงินรวม 
  ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อ 
เป็นที�ตั+ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ+าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เครื�องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื�องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท) 
ค่าเสื(อมราคาสะสม                     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559  -  6,769,950 95,884,967 134,042,916 49,604,683 36,450,228 1,775,857 6,792,353 - 331,320,954 
จดัประเภทรายการ  -  - - - - 28,881 (28,881) - - - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  -  941,513 9,543,893 8,792,831 3,511,204 3,890,368 352,032 226,600 - 27,258,441 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - 786 - (877,824) (2,209) (13,565) - (892,812) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 

 1 มกราคม 2560 

  

- 

  

7,711,463 

 

105,428,860 

 

142,836,533 

 

53,115,887 

 

39,491,653 

 

2,096,799 

 

7,005,388 

 

- 

 

357,686,583 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  -  805,252 7,309,052 8,765,552 3,595,717 7,080,249 690,198 418,206 - 28,664,226 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - (501,636) - (66,957) (79,033) (565,076) - (1,212,702) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  -  8,516,715 112,737,912 151,100,449 56,711,604 46,504,945 2,707,964 6,858,518 - 385,138,107 
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 งบการเงินรวม 
  ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อ 
เป็นที�ตั+ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ+าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เครื�องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื�องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท) 
ค่าเผื(อการด้อยค่าของสินทรัพย์             

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 
 (ปรับปรุงใหม่) 

  
102,329,405 

  
7,476,766 

  
29,517,380 

  
87,787,134 

  
22,729,640 

  
12,451,767 

  
273,273 

  
445,844 

  
31,075,129 

  
294,086,338 

จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - (399) - (150,155) 1,309 (42,570) - (191,815) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 

 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)

  

102,329,405 

  

7,476,766 

  

29,517,380 

  

87,786,735 

  

22,729,640 

  

12,301,612 

  

274,582 

  

403,274 

  

31,075,129 

  

293,894,523 
โอน  -  - - 638,329 -  - - - (638,329) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - (167,848) - (13,133) (7,205) - - (188,186) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  102,329,405  7,476,766  29,517,380  88,257,216  22,729,640  12,288,479  267,377  403,274  30,436,800  293,706,337 
                     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     

ภายใตก้รรมสิทธิ_ ของบริษทั 
 (ปรับปรุงใหม่) 

  
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 

รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) 

  

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 
                     
ภายใตก้รรมสิทธิ_ ของบริษทั  185,509,007 5,848,923  18,546,588  70,643,658  27,189,179  23,839,504  2,413,086  3,483,905  2,466,155  339,940,005 

รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  185,509,007 5,848,923  18,546,588  70,643,658  27,189,179  23,839,504  2,413,086  3,483,905  2,466,155  339,940,005 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อ 
เป็นที�ตั+ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ+าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เครื�องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื�องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท) 
ราคาทุน                   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

 
249,397,289 21,842,404 

 
136,282,046 170,561,232 92,620,313 18,443,490 1,363,428 3,454,910 4,479,774 698,444,886 

เพิ�มขึ+น  1,070,000 -  8,083,413 295,520 346,350 18,019,550 895,654 532,710 19,112,598 48,355,795 

จดัประเภทรายการ  - -  - - - 180,800 (180,800) - - - 
โอน  - -  13,906,986 2,833,002 877,922 754,670 832,108 80,000 (19,284,688) - 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 

1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

  

250,467,289 

 

21,842,404 

  

158,272,445 

 

173,689,754 

 

93,844,585 

 

37,398,510 

 

2,910,390 

 

4,067,620 

 

4,307,684 

 

746,800,681 

เพิ�มขึ+น  1,350,187 -  - - - 3,184,274 324,295 2,940,937 12,102,349 19,902,042 

โอน  - -  2,529,435 8,044,198 489,690 2,499,102 491,676 - (14,045,101) - 

จาํหน่าย/ตดับญัชี  - -  - (850,777) - - - (426,168) - (1,276,945) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  251,817,476 21,842,404  160,801,880 180,883,175 94,325,275 43,081,886 3,726,361 6,582,389 2,364,932 765,425,778 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อ 
เป็นที�ตั+ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ+าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เครื�องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื�องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท) 
ค่าเสื(อมราคาสะสม                   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559  - 6,769,951 95,884,967 99,096,322 46,151,037 14,507,362 439,565 2,791,811 - 265,641,015 
จดัประเภทรายการ  - - - - - 28,881 (28,881) - - - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  - 941,513 9,543,893 5,751,130 3,221,325 1,948,862 317,013 190,541 - 21,914,277 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 

 1 มกราคม 2560 

 

- 7,711,464 105,428,860 104,847,452 49,372,362 16,485,105 727,697 2,982,352 - 287,555,292 

จาํหน่าย/ตดับญัชี  - - - (501,636) -  - - (426,167) - (927,803) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  - 805,252 7,309,052 5,723,852 3,305,838 5,121,945 646,975 392,415 - 23,305,329 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  - 8,516,716 112,737,912 110,069,668 52,678,200 21,607,050 1,374,672 2,948,600 - 309,932,818 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที�ดินเพื�อ 
เป็นที�ตั+ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ+าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เครื�องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื�องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท) 

ค่าเผื(อการด้อยค่าของสินทรัพย์                   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 
 (ปรับปรุงใหม่)  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 

ไม่เปลี�ยนแปลงระหวา่งปี  -  - - - - - - - - - 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 
 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)  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 

โอน  -  - - 638,329 - - - - (638,329) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - (167,848) -  - - - - (167,848) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  83,279,733  7,476,766 29,517,380 32,421,237 17,473,429 9,564 41,613 172,249 - 170,391,971 
                   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                   

ภายใตก้รรมสิทธิ_ ของบริษทั 
 (ปรับปรุงใหม่)  167,187,556  6,654,174 23,326,205 36,891,546 26,998,794 20,903,841 2,141,080 913,019 3,669,355 288,685,570 

รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 
 (ปรับปรุงใหม่)  167,187,556  6,654,174 23,326,205 36,891,546 26,998,794 20,903,841 2,141,080 913,019 3,669,355 288,685,570 
                     

ภายใตก้รรมสิทธิ_ ของบริษทั  168,537,743  5,848,922 18,546,588 38,392,270 24,173,646 21,465,272 2,310,076 3,461,540 2,364,932 285,100,989 

รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  168,537,743  5,848,922 18,546,588 38,392,270 24,173,646 21,465,272 2,310,076 3,461,540 2,364,932 285,100,989 
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ค่าเสื�อมราคาแสดงรวมไวใ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 27,436,772 26,395,197 22,541,436 21,506,440 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,227,454 863,244 763,893 407,837 

รวม 28,664,226 27,258,441 23,305,329 21,914,277 
 

ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดินและตน้ทุนที�ดินเพื�อเป็นที�ตั+งหลุมฝังกลบมีมูลค่าตามบญัชีณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 จาํนวน 174.39 ลา้นบาท และ 173.84 ลา้นบาท (มีเนื+อที�ดินรวม 917 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา) 
 

ที�ดินทั+งหมดตั+งอยูใ่นพื+นที� ตาํบลโนนหมากเคง็ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ประกอบดว้ย 
 

- โฉนดที�ดิน จาํนวน 21 ฉบบั มีเนื+อที�ดินรวม 503 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา 

- นส.3 ก. จาํนวน 8 ฉบบั มีเนื+อที�ดินรวม 414 ไร่ 

- ที�ดินทั+งหมดของบริษทัอยูร่ะหวา่งการสอบเขตที�ดินซึ�งยงัไม่แลว้เสร็จ 
 

• ตน้ทุนที�ดินเพื�อเป็นที�ตั+งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย 
 

ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาว่าอาจไม่สามารถนาํไปใช้เพื�อวตัถุประสงค์อื�นอีกหลงัจากปิดหลุมฝังในอนาคต 
ดงันั+นบริษทัจึงมีนโยบายที�จะตดัค่าเสื�อมเป็นตน้ทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอนัตรายที�ฝังกลบแลว้
เทียบกบัปริมาณกากของเสียอนัตรายทั+งหมดที�สามารถฝังกลบไดใ้นแต่ละหลุม 

 

• ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบไดร้วมประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบที�ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัค่าก่อสร้างหลุมใน
ส่วนที�เป็นค่ากั+นและปิดหลุมที�มีการเปิดใหบ้ริการแลว้ ซึ� งจะเกิดขึ+นจริงเมื�อหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จสิ+น
แลว้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 19.22 ลา้นบาท และ 18.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

• งานระหวา่งก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ มีตน้ทุนงบประมาณทั+งหมด 6 ลา้นบาท มีตน้ทุนที�เกิดขึ+นแลว้จนถึง ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 1 ลา้นบาท คงเหลืออีก 5 ลา้นบาท ซึ�งคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561 
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งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร มีตน้ทุนงบประมาณทั+งหมด 4 ลา้นบาท มีตน้ทุนที�เกิดขึ+นแลว้จนถึง ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 1 ลา้นบาท คงเหลืออีก 3 ลา้นบาท ซึ� งคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณเดือนเมษายน 
2561 

 

• ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) ไดท้ดสอบการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยโ์ดยการเปรียบเทียบมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดกบัมูลค่าตาม
บญัชี ทั+งนี+ พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยโ์ดยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) (“DCF”) จากการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างต่อเนื�อง ซึ� งอา้งอิง
ประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั ภายใตข้อ้สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตที�ผา่นมาเป็นฐานตั+งตน้ มีดงันี+  

 

รายละเอียด หลกัเกณฑวิ์ธีการประเมิน บริษทั บริษทัยอ่ย 
มลูค่ากิจการ วิธีการรายได ้(Income approach) (ลา้นบาท) 399 167 
 อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) 

(ร้อยละต่อปี) 14.00 5.50 
 อตัราการเติบโต (ร้อยละต่อปี) 3.60 3.60 
 ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี) 20 7 
 

ทั+งนี+  มลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มลูค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นถาวรของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อย จึงไม่มี
ขอ้บ่งชี+การดอ้ยค่า 
 

เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2559 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้ซื+อภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม 
(กล่อง Roll off) จากบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในราคา 9.90 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
ตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระดว้ยวิธีวิเคราะห์จากราคาทุน (Cost approach) ตามรายงานลงวนัที� 13 
ธนัวาคม 2559 และไดช้าํระเงินเรียบร้อยแลว้ 
 

• ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดคิ้ด 
ค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 61.49 ลา้นบาท และ 
53.41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

  



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ(นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 
 

66 
 

14 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ดงันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

โครงการกลั�นนํ+ามนัจากพลาสติก 80,000,000  80,000,000  80,000,000  80,000,000 
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000) 

สุทธิ -  -  -  - 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยจ์าํนวนเงิน 80 ลา้นบาท เป็นเงินล่วงหนา้ค่าเครื�องจกัรเตากลั�นนํ+ ามนัจากพลาสติก 
ชุดละ 20 ลา้นบาท จาํนวน 4 ชุด ตามสัญญาซื+อขายระหว่างบริษทักบับริษทั เทอร์ม เอน็จิเนียริ� ง จาํกดั ลงวนัที� 
20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 
 

15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (บาท) 
ราคาทุน    

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 42,093,920 42,076,923 
เพิ�มขึ+น 28,000 28,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 42,121,920 42,104,923 
เพิ�มขึ+น 455,000 455,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 42,576,920 42,559,923 
   

ตัดจาํหน่ายสะสม   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 7,193,336 7,191,781 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,205 505 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ1 มกราคม 2560 7,195,541 7,192,286 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,611 7,911 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 7,205,152 7,200,197 
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 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (บาท) 
ค่าเผื(อการด้อยค่าสะสม   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 34,885,142 34,885,142 
ไม่เปลี�ยนแปลงระหวา่งปี - - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 34,885,142 34,885,142 
ไม่เปลี�ยนแปลงระหวา่งปี - - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 34,885,142 34,885,142 
   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 41,237 27,495 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 486,626 474,584 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 9,611 บาท และ 2,205 บาท ตามลาํดบั 
ในงบการเงินรวมและจาํนวน 7,911 บาท และ 505 บาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรวมไวใ้น
ค่าใชจ่้ายบริหารทั+งจาํนวน 
 

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (บาท) 
เงินมดัจาํและเงินประกนั 2,283,380  2,256,802  1,583,380  1,556,801 
เงินวางศาล 2,014,140  2,014,140  -  - 

รวม 4,297,520  4,270,942  1,583,380  1,556,801 
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17 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวที�มิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี+  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชั�วคราว  12 12 10 10 
ยอดขาดทุนยกไป 12 21 10 17 

รวม 24 33 20 27 
 

ขาดทุนทางภาษีจะสิ+นอายุในปี 2560 ถึงปี 2562 ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีที�ยงัไม่สิ+นอายุตามกฎหมาย
เกี�ยวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั+น และกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชน์พนกังานซึ� งบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนื�องจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว และโปรด
สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 
 

18 เจ้าหนี(การค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 277,012 - - - 
กิจการอื�น ๆ     
- เจา้หนี+บริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน 
  เมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 
56,473,032 

 
56,473,032 

 
56,473,032 

 
56,473,032 

- เจา้หนี+บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 
8,158,940 

 
10,429,517 

 
8,158,940 

 
10,429,517 

- เจา้หนี+รายอื�นๆ 27,398,975 31,503,563 25,499,167 29,580,016 
 92,030,947 98,406,112 90,131,139 96,482,565 
รวม 92,307,959 98,406,112 90,131,139 96,482,565 
     

ส่วนที�หมุนเวียน 92,307,959 98,406,112 90,131,139 96,482,565 
รวม 92,307,959 98,406,112 90,131,139 96,482,565 
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เจา้หนี+การคา้รายบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 
56.47 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมหนี+ ค่าบริหารจดัการขยะที�ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลกัฐานตน้ฉบบัที�เกิดขึ+นในปี 2553 ถึง 2557 จาํนวน 32.31 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่ไดข้อให้เจา้หนี+ รายดงักล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหนี+ เพื�อสอบทานความเป็นหนี+
ระหวา่งกนัอีกครั+ ง 
 

เจา้หนี+การคา้รายบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 8.16 
ลา้นบาท และ 10.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดข้อผ่อนชาํระหนี+
โดยขอหกักบัยอดที�ลูกหนี+บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั คา้งชาํระ ต่อมาเมื�อวนัที� 21 สิงหาคม 2560 
บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือผอ่นชาํระดงักล่าว และโปรดสงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 40 
 

ยอดเจา้หนี+การคา้ทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

19 เจ้าหนี(หมุนเวยีนอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

กิจการอื�น ๆ 5,647,341  4,612,586  5,475,543  4,290,694 

รวม 5,647,341  4,612,586  5,475,543  4,290,694 
     

เจ้าหนี.หมนุเวียนอื$น – กิจการอื$น ๆ     
เจา้หนี+ อื�น 2,652,057  890,171  2,535,484 798,203 
เจา้หนี+ ค่าทรัพยสิ์น 848,716  875,566  848,716 875,566 
เงินรับล่วงหนา้ 244,946 127,268 244,946 127,268 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 379,750 503,249 324,525 412,264 
เจา้หนี+กรมสรรพากร 542,557 1,539,825 542,557 1,402,386 
อื�น ๆ 979,315 676,507 979,315 675,007 

รวม 5,647,341 4,612,586 5,475,543 4,290,694 
 

ยอดเจา้หนี+หมุนเวียนอื�นทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
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20 ดอกเบี(ยค้างจ่าย 
 

ดอกเบี+ยคา้งจ่าย ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 

ดอกเบี+ยคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอม
 ยอมความต่อหนา้ศาล (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 21) 15,403,932 

 
13,501,549 

 
- 

 
- 

ดอกเบี+ยคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้องอื�น 3,155,258  5,052,337  1,138,491  3,470,531 

รวม 18,559,190 18,553,886 1,138,491 3,470,531 
 

ยอดดอกเบี+ยคา้งจ่ายทั+งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

21 หนี(สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

บริษทัยอ่ยมีหนี+ สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงันี+  
 

 งบการเงินรวม 
  2560  2559 
 (บาท) 
หนี+ สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล - 31,525,496 
หกั หนี+ สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความที�เจา้หนี+  
 สามารถเรียกคืนไดท้นัที 

 
- 

 
(31,525,496) 

สุทธิ - - 
 

• เมื�อวนัที�  30 สิงหาคม 2553 บริษัทย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ถูกเจ้าหนี+  
ค่าก่อสร้างฟ้องเนื�องจากผิดสัญญารับสภาพหนี+จาํนวนทุนทรัพย ์33.88 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินตน้ 31.52 
ลา้นบาท และดอกเบี+ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัที� 1 มีนาคม 2553 จนถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 2.36 ลา้นบาท 

 

• เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล โดยยอมชาํระ
เงินให้แก่เจา้หนี+ตามเงินตน้ จาํนวน 31.52 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบี+ ยในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทั
ยอ่ยตกลงผอ่นชาํระเป็นรายเดือนเดือนละไม่ตํ�ากว่า 1.5 ลา้นบาท และเริ�มชาํระงวดแรกในวนัที� 24 มิถุนายน 
2555 ซึ�งจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดผ้ิดนดัชาํระหนี+ เงินตน้ตามสัญญาประนีประนอมยอม 
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ความเป็นจาํนวน 31.52 ลา้นบาท และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดอกเบี+ยอีกจาํนวน 15.40 
ลา้นบาท และ 13.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลจากการผิดนดัชาํระหนี+ดงักล่าวอาจทาํใหเ้จา้หนี+ มีสิทธิเร่งให้
บริษทัย่อย ชาํระหนี+คงเหลือทั+งหมดก่อนครบกาํหนดไดท้นัที ดงันั+น บริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทหนี+ สินตาม
สญัญาประนีประนอมยอมความ ที�เจา้หนี+สามารถเรียกคืนไดท้นัทีแสดงเป็นหนี+ สินหมุนเวียนทั+งจาํนวน 

 

• เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2560 ศาลแพ่งออกหมายบงัคบัคดีใหจ้ดัการยึดอายดัทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย และวนัที� 
14 กนัยายน 2560 เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศและไดย้ึดที�ดินตาํบลสระสี� เหลี�ยม อาํเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 4 แปลง พร้อมสิ�งปลูกสร้างและประมาณราคาไวเ้ป็นเงินทั+งสิ+น 38,084,212 บาท 
พร้อมกบัไดมี้คาํสั�งอายดัที�ดินไปยงักรมที�ดินแลว้ 

 

ต่อมาเมื�อวนัที� 17 ตุลาคม 2560 บริษทัย่อยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการชาํระหนี+กบัเจา้หนี+รายดงักล่าวมีเนื+อหา
สาํคญัสรุปไดด้งันี+  

 

- เจา้หนี+ ไดรั้บเงินชาํระหนี+ เป็นเงินตน้จาํนวน 31,525,496 บาท เป็นเช็คของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ลงวนัที� 13 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

- ดอกเบี+ยที�คา้งชาํระจาํนวน 12,310,318 บาท บริษทัย่อยตกลงจะผ่อนชาํระจาํนวน 12 งวด งวดที� 1-11 
งวดละ 1,000,000 บาท และงวดที� 12 จาํนวน 1,310,318 บาท โดยเริ� มผ่อนชาํระงวดแรกวนัที� 30 
พฤศจิกายน 2560 และงวดต่อไปทุกวนัที� 30 ของเดือนถดัไปจนกว่าจะชาํระใหเ้สร็จสิ+นภายในวนัที� 30 
ตุลาคม 2561 หากบริษทัยอ่ยผิดนดังวดใดงวดหนึ�งใหถื้อวา่ผิดนดัทั+งหมด และใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ดาํเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นที�ยึดไวแ้ลว้ไดท้นัที แต่ถา้บริษทัย่อยชาํระหนี+ ให้เจา้หนี+ครบถว้น
เรียบร้อย ให้ถือว่าคดีดงักล่าวเป็นอนัสิ+นสุด โดยเจา้หนี+ จะไม่เรียกร้องใดๆ จากบริษทัย่อยอีกและจะ
ดาํเนินการถอนการยึดทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยต่อไป 

 

22 ประมาณการหนี(สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 5,425,153 2,578,079 4,087,782 2,084,780 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น - - - - 

รวม 5,425,153 2,578,079 4,087,782 2,084,780 
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 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนของโครงการ     
 ผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 มกราคม 2,578,079 3,175,409 2,084,780 2,402,764 
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 648,914 1,470,098 586,665 1,372,849 
ตน้ทุนดอกเบี+ย 89,865 147,902 72,550 121,195 
 738,779 1,618,000 659,215 1,494,044 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ     
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,108,295 (1,684,766) 1,343,787 (1,812,028) 
อื�นๆ     
ผลประโยชนจ่์าย - (530,564) - - 

ประมาณการหนี(สินไม่หมุนเวียนของโครงการ     
 ผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5,425,153 2,578,079 4,087,782 2,084,780 
 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับแต่ละ
ปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 5,425,153 2,578,079 4,087,782 2,084,780 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ - - - - 

ประมาณการหนี(สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 

5,425,153 

 

2,578,079 

 

4,087,782 

 

2,084,780 
 

  



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ(นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 
 

73 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหนี.สินไม่หมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.71 - 3.08 3.48 - 3.51 
อตัราการเพิ�มขึ+นของเงินเดือน 5.50 5.50 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 34.38 * 2.39 – 34.38 * 
อตัรามรณะ 105 ของ TMO 2017 *** 80 ของ TMO 2008 ** 
อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ - 
  

* ขึ+นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ+นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี+  
 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี+  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

 (ล้านบาท) 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี(สินไม่หมุนเวยีนสําหรับ 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

   

อตัราคิดลด     
เพิ�มขึ+นร้อยละ 0.5 (0.19) (0.16) (0.15) (0.13) 
ลดลงร้อยละ 0.5 0.21 0.17 0.16 0.14 
อตัราการเพิ�มขึ+นของเงินเดือน     
เพิ�มขึ+นร้อยละ 1.0 0.40 0.35 0.30 0.28 
ลดลงร้อยละ 1.0 (0.34) (0.30) (0.26) (0.25) 
อตัราการการหมุนเวียนพนกังาน     
เพิ�มขึ+นร้อยละ 20 (0.31) (0.26) (0.24) (0.21) 
ลดลงร้อยละ 20 0.38 0.31 0.29 0.25 
ตารางมรณะ     
เพิ�มขึ+นร้อยละ 20 (0.04) (0.04) (0.03) (0.04) 
ลดลงร้อยละ 20 0.04 0.04 0.03 0.04 
 

แมว้่าการวิเคระห์นี+ ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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จาํนวนเงินประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีปัจจุบนัและสี�ปียอ้นหลงัมี
ดงันี+  
 

 ประมาณการหนี+ สิน 
ไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 

  
การปรับปรุงตาม 

ประสบการณ์ 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 
ปี 2560 5 4 2 1 
ปี 2559 3 2 (2) (2) 
ปี 2558 3 2 - - 
ปี 2557 3 2 - - 
ปี 2556 2 1 - - 
 

23 ประมาณการหนี(สินการปิดหลุมฝังกลบ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน     
ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ 19,218,708 18,425,161 19,218,708 18,425,161 

รวม 19,218,708 18,425,161 19,218,708 18,425,161 
 

รายการเคลื�อนไหวของประมาณหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี+  

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 18,425,161 10,341,749 
ประมาณการหนี+ สินเพิ�มขึ+น 807,547 8,083,412 
จ่ายชาํระประมาณการหนี+ สิน (14,000) - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 19,218,708 18,425,161 
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24 ประมาณการหนี(สินจากคดคีวามและค่าปรับฯ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (บาท) 
หนี3สินที(ไม่หมุนเวียน     
ประมาณการหนี+ สินจากคดีความ 2,821,283 4,149,516 757,224 2,085,457 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ     
 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

รวม 11,821,283 13,149,516 9,757,224 11,085,457 
 

รายการเคลื�อนไหวประมาณการหนี+ สินจากคดีความและค่าปรับฯ สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี+  
 

  งบการเงินรวม 
  ประมาณการหนี+ สินจากคดีความ  ประมาณการหนี+ สินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (บาท)       
ณ วนัที� 1 มกราคม 4,149,516  6,443,847  9,000,000  -  13,149,516  6,443,847 
เพิ�มขึ+น 230,000  -  -  9,000,000  230,000  9,000,000 
จ่ายชาํระประมาณ
 การหนี+ สิน 

 
(1,558,233) 

  
(2,294,331) 

  
- 

  
- 

  
(1,558,233) 

  
(2,294,331) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2,821,283  4,149,516  9,000,0000  9,000,000  11,821,283  13,149,516 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ประมาณการหนี+ สินจากคดีความ  ประมาณการหนี+ สินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (บาท)       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2,085,457  4,379,788  9,000,000  -  11,085,457  4,379,788 
เพิ�มขึ+น 230,000  -  -  9,000,000  230,000  9,000,000 
จ่ายชาํระประมาณ
 การหนี+ สิน 

 
(1,558,233) 

  
(2,294,331) 

  
- 

  
- 

  
(1,558,233) 

  
(2,294,331) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 757,224  2,085,457  9,000,000  9,000,000  9,757,224  11,085,457 
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• ประมาณการหนี+ สินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท :- 

 

- เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
ไม่ปฎิบติัตามเงื�อนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ�มเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 
จนถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทั+งสิ+น 620,500,000 บาท 

 

- เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเงื�อนไขที�เสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดขึ+นก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซึ� งบริษทัขอสงวนสิทธิที�จะ
ดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 

 

- ตามหนงัสือของที�ปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัที� 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีที�คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั+น หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ดาํเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซึ� งวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ที�ประมาณ 288 ลา้นบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซึ�งไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 

 

- ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั+งประมาณการหนี+ สินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน 
9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  2560  2559 

 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (หุ้น/บาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัที� 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.70  2,100,000,000  1,470,000,000  2,100,000,000  1,470,000,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 0.70  2,100,000,000  1,470,000,000  2,100,000,000  1,470,000,000 

ทุนที(ออกและชําระแล้ว 
ณ วนัที� 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.70  2,025,092,206  1,417,564,544  2,025,092,206  1,417,564,544 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม          
- หุ้นสามญั 0.70  2,025,092,206  1,417,564,544  2,025,092,206  1,417,564,544 

 

• ผูถื้อหุ้นสามญัจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ในที�ประชุมของบริษทั 

 

26 ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั 
 

ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 ไม่มีการเคลื�อนไหว สรุปไดด้งันี+  
 

 2560 2559 
 (บาท) 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั - - 
ส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้สามญั (285,000,000) (285,000,000) 

สุทธิ (285,000,000) (285,000,000) 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้สูง
กว่ามูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี+ตั+งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มลูค่าหุน้นี+จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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27 รายได้จากการให้บริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 )บาท(  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการกาํจดั 
 กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 156,596,388  207,763,843  159,163,953  211,040,143 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื�นๆ 44,348,171  73,134,951  43,436,593  73,134,951 

รวม 200,944,559  280,898,794  202,600,546  284,175,094 
 

28 รายได้จากการจ้างบริหารจดัการขยะสุทธิ 
 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิสาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 แสดงไดด้งันี+  
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

 (บาท) 
รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะกบั ทอท. 7,278,490 
หกั ตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบั 
 บริษทั สุวรรณภูมิเอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 
(7,060,135) 

สุทธิ 218,355 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 และ 18 
 

29 รายได้อื�น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

 )บาท(  

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 957,282  680,860  -  442,832 
รายไดจ้ากการถกูรางวลัสลากออมสินฯ 682,600  340,491  495,000  - 
อื�น ๆ 261,407  32,406  205,532  270,434 

รวม 1,901,289  1,053,757  700,532  713,266 
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30 ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 )บาท(  

ค่าบริหารการขายและค่านายหนา้ 13,516,868 35,337,054 13,141,565 34,845,254 
ค่าใชจ่้ายในการประมลูงาน - 1,075,451 - 1,075,451 
รวม 13,516,868 36,412,505 13,141,565 35,920,705 

ส่วนหนึ�งของตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
 เป็นการจ่ายใหบ้ริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
 แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 
 

41,754 

 
 

32,665,890 

 
 

41,754 

 
 

32,665,890 
 

31 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

 )บาท(  

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 21,271,118 21,649,021 15,826,201 16,565,131 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,237,065 865,449 771,804 408,342 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 6,608,697 7,435,632 5,176,088 6,190,632 
ค่าธรรมเนียมอื�น 1,630,488 2,382,821 1,453,451 1,870,702 
ค่าใชจ่้ายกองทุนเพื�อการพฒันาชุมชน 1,422,765 1,384,515 1,422,765 1,384,515 
ค่าบริจาคการกศุลและค่ารับรอง 655,544 600,518 577,126 517,703 
ค่าปรับอื�นๆ 44,862 702,064 44,862 702,062 
อื�นๆ 4,918,744 6,710,045 4,439,180 5,187,731 

รวม 37,789,283 41,730,065 29,711,477 32,826,818 
 

  



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ(นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 
 

81 
 

32 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

 (บาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 28,396,413  29,563,423  22,291,363  21,621,063 
สวสัดิการและอื�นๆ 9,669,044  6,224,494  8,087,421  4,833,462 
ค่าตอบแทนกรรมการ 23,038,438  12,881,313  19,678,710  10,221,313 

รวม 61,103,895  48,669,230  50,057,494  36,675,838 
 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานบางส่วนไดบ้นัทึกรวมไวใ้นตน้ทุนขาย 
 

33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

 )บาท(  
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
 และสินคา้ระหวา่งผลิต 2,576,716 5,259,709 - - 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้าย 
 ในการผลิตอื�น 23,599,630 38,121,016 - - 
ขาดทุนจากมลูค่าสินคา้ลดลง - 48,557 - - 
ค่าบริหารการขายและค่านายหนา้ 1,881,843 35,337,054 1,506,540 34,845,254 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 61,103,895 48,669,230 50,057,494 36,675,838 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 28,673,837 27,260,646 23,313,240 21,914,782 
ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 64,552,732 100,824,385 61,749,701 98,044,571 
ค่าเชื+อเพลิงสารเคมีและค่าใชจ่้ายในการ 
 วิเคราะห์กาก 14,951,340 11,124,277 14,951,340 11,124,277 
ค่าเผากากอุตสาหกรรม 2,411,780 2,339,652 2,411,780 2,339,652 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 230,000 - 230,000 - 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ
 ไม่ปฎิบติัตามสญัญาฯ - 9,000,000 - 9,000,000 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 )บาท(  

เงินจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและ 
 สิ�งแวดลอ้มฯ 2,936,032 - 2,936,032 - 
ตน้ทุนทางการเงิน 3,187,933 3,556,887 861,442 727,130 
หนี+สงสยัจะสูญ 10,627,675 64,488,801 10,730,075 65,437,388 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 89,270 6,362,780 - 5,947,814 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 186,441 214,161 311,760 - 
ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุไฟไหม ้ 1,620,000 - 1,620,000 - 
อื�น ๆ 27,735,045 27,168,119 25,641,246 26,565,202 

รวม 246,364,169 379,775,274 196,320,650 312,621,908 
 

34 ค่าใช้จ่ายอื�น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

 )บาท(  

หนี+สงสยัจะสูญ 10,627,675 64,488,801 10,730,075 65,437,388 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 89,270 6,362,780 -  5,947,814 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 186,441 22,346 311,760 - 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 230,000 - 230,000 - 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหาย 

จากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาฯ - 9,000,000 - 9,000,000 
เงินจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้มฯ 2,936,032 - 2,936,032 - 
ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุไฟไหม ้ 1,620,000 - 1,620,000 - 

รวม 15,689,418 79,873,927 15,827,867 80,385,202 
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• เงินจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้มฯ 

 

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินเพื�อซื+อแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน สั�งจ่ายกองทุน
เพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม ชาวตาํบลโนนหมากเคง็ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 2,936,032.50 บาท 
เพื�อการเปลี�ยนทรัพยห์ลกัประกนัทั+งหมดจากเดิมที�กองทุนฯ ยึดถือไว ้และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 43 

 

• ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุไฟไหม ้

 

เมื�อวนัที� 23 ธันวาคม 2560 เกิดอุบติัเหตุไฟไหมบ่้อปรับเสถียรที�ศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดั
สระแกว้ ทาํใหร้ถขดุไฮโดรลิกที�บริษทัเช่าจากบุคคลอื�นไฟไหมเ้สียหายทั+งคนั ต่อมา เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2561 
บริษทัไดต้กลงชดเชยค่าความเสียหายที�เกิดขึ+นเป็นเงินจาํนวน 1,620,000 บาท 
 

35 ต้นทุนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 (บาท) 
ดอกเบี+ยจ่าย - บริษทัอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 3,187,933  3,556,887 861,442 727,130 

รวม 3,187,933 3,556,887 861,442 727,130 
 

36 (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริง 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  20  20  1 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   4    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2    17 
รายจ่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม   (3)    (3) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   (3)    (14) 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษ ี   -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 20  14  20  (27) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   3    (5) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2    17 
รายจ่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม   (2)    (2) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   (3)    (10) 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษ ี   -  - 
 

ภาษเีงินได้ที(รับรู้ในกาํไรขาดทุน 
 

สาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินหา้ปี ก่อน
รอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 
 

ภาษเีงินได้ที(ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 

  

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ 

วดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานที�กาํหนดไว ้ (2.11) 

 

0.42 

 

(1.69) 

 

1.68  (0.34) 

 

1.34 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัที� 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

37 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั3นพื3นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั+นพื+นฐานสาํหรับแต่ละปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณโดยการหาร
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้
ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ+าหนกั แสดงไดด้งันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อ 

หุน้สามญัของบริษทั (ขั+นพื+นฐาน) (บาท) 20,035,956 536,575 
   

(26,743,243) 14,299,074 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ+าหนกัที� 
 ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี (หุน้) 2,025,092,206 2,025,092,206 

 
2,025,092,206 

 
2,025,092,206 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน (บาท) 0.0099  0.0003 0.0071  (0.0132) 
 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ 

วดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานที�กาํหนดไว ้ (1.34) 

 

0.27 

 

(1.07) 

 

1.81  (0.36) 

 

1.45 
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38 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที�รายงานดังมีรายละเอียดข้างล่างซึ� งเป็นหน่วยงานธุรกิจที�สําคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจที�สาํคญันี+ผลิตและใหบ้ริการที�แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื�องจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที�แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน สอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สาํคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�
รายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี+  
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

• ส่วนงานที� 1 คือ ส่วนงานบริการฝังกลบ 
 

• ส่วนงานที� 2 คือ ส่วนงานผลิตและขายผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 

• ส่วนงานที� 3 คือ ส่วนงานอื�นๆ 
 

ขอ้มลูผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานนี+  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซึ�งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน ซึ�งผูบ้ริหารเชื�อวา่การใชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการดาํเนินงานเป็นขอ้มลูที�เหมาะสม 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่เท่านั+น ดงันั+น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

สําหรับปี 2560 รายได้จากลูกค้า 15 ราย ของส่วนงานที�  1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวน 84 ลา้นบาท 
จากรายได้ทั+ งหมดของกลุ่มบริษทั และรายได้จากลูกค้า 10 ราย ของส่วนงานที�  1 ของบริษทัเป็นจํานวน 
68 ลา้นบาท จากรายไดร้วมทั+งหมดของบริษทั ตามลาํดบั 
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ข้อมลูตามส่วนงานที(รายงาน 

 
ส่วนงานบริการ

ฝังกลบ 

 ส่วนงานผลิต 
และขาย 

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

 

อื�นๆ รวม 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั สุทธิ 

 (พันบาท) 
สําหรับปีสิ(นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560           
ขายสินคา้ -  56,289  - 56,289 - 56,289 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 202,601  911  - 203,512 (2,567) 200,945 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (136,778)  (41,970)  - (178,748) 2,567 (176,181) 
กาํไรขั+นตน้ 65,823  15,230  - 81,053 - 81,053 
รายไดอื้�นๆ 8,019  1,300  - 9,319 (181) 9,138 
ค่าใชจ่้ายอื�นๆ (59,543)  (10,217)  (707) (70,467) 284 (70,183) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ 14,299  6,313  (707) 19,905 103 20,008 
ภาษีเงินได ้ -  -  - - - - 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 14,299  6,313  (707) 19,905 103 20,008 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 285,101  54,839  - 339,940 - 339,940 
สินทรัพย์ส่วนงาน 424,358  85,267  536 510,161 (21,238) 488,923 
         

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559        
ขายสินคา้ -  74,254  - 74,254 - 74,254 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 284,175  -  - 284,175 (3,276) 280,899 
รายไดจ้ากการจา้งบริหาร 
 จดัการขยะสุทธิ 218  -  - 218 - 218 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (162,762)  (57,934)  - (220,696) 2,494 (218,202) 
กาํไรขั+นตน้ 121,631  16,320  - 137,951 (782) 137,169 
รายไดอื้�นๆ 1,485  25,123  - 26,608 (1,700) 24,908 
ค่าใชจ่้ายอื�นๆ (149,859)  (12,825)  (624) (163,308) 1,736 (161,572) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ (26,743)  28,618  (624) 1,251 (746) 505 
ภาษีเงินได ้ -  -  - - - - 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (26,743)  28,618  (624) 1,251 (746) 505 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (ปรับปรุงใหม่) 288,686  60,118  - 348,804 - 348,804 
สินทรัพย์ส่วนงาน (ปรับปรุงใหม่) 425,627  87,296  1,050 513,973 (441) 513,532 
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39 ภาระผูกพนักบักจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 
 

  31 ธันวาคม 2560 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน    

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 5 5 
อาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้าง 3 3 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว   

ภายในระยะเวลาหนึ�งปี 10 10 
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 
ภาระผกูพนัอื(นๆ    

คํ+าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ 9 9 

รวม 28 28 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัดงันี+  
 

เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซื+อเครื�องจกัรกบับริษทัแห่งหนึ� ง เพื�อซื+อเครื�องจกัรเตากลั�น
นํ+ ามนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 
87 ลา้นบาท จนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
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40 คดคีวามหรือการฟ้องร้อง 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงันี+  

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

• คดีดาํที� 2483/2553 
 คดีแดงที� 174/2554 

• คดีดาํที� 4057, 4172/2555 

• คดีดาํที� 1787-1794/2555 
 คดีแดงที� 872-879/2555 

• คดีดาํที� 1608-1609/2555 
 คดีแดงที� 1028-1029/2555 

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 

(บริษทั เจ ที เอส 
อลมิูเนียม แอนด ์

เมทเทิล จาํกดั
และ บริษทั 

โปรเฟสชั�นแนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชั�น
แนล จาํกดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกี�ยวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
คํา สั� ง ให้บ ริษัทและบริษัทย่อย จ่า ยชํา ระ
ค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์พร้อมดอกเบี+ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี ซึ� งต่อมาคู่ความไดย้ื�น
คํา ร้ อ ง ข อ ใ ห้ศ า ล พิจ า ร ณ า สัญ ญ า ป ร ะ นี 
ประนอมยอมความและพิพากษาตามยอม โดย
บริษทัย่อยตกลงชาํระหนี+ ใหแ้ก่โจทกที์� 1 และ 
2 เป็นจาํนวน 1,020,000 บาท และ 580,000 
บา ท ตา มลํา ดับ ซึ� งจะ จ่า ยในวันที� ศา ลมี 
คําพิพากษาตามสัญญายอม และคู่ความจะ 
ไม่ติดใจเรียกร้องสิ� งใดต่อกันอีก จนถึง ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินตน้คงเหลือ
เป็นจาํนวนรวม 2.99 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึกเป็น
ประมาณการหนี+ สินจาํนวน 2.82 ลา้นบาท 
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.17 ลา้นบาท) 

• คดีดาํที� 2453/2553 
 คดีแดงที� 1205/2554 

• คดีดาํที� พ. 682/2555 
 คดีแดงที� 22139/2555 

บริษทั เทคนิค
สิ�งแวดลอ้ม
ไทย จาํกดั 

บริษทั บริษทัถกูฟ้องร้องเกี�ยวกบัการผิดสัญญาจา้งทาํ
ของ และเรียกค่าการงานที�ได้ทาํไปแลว้ ซึ� ง
บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาประนีประนอมยอม
ความต่อหนา้ศาลอุทธรณ์ชาํระเงินใหแ้ก่โจทก ์
พร้อมดอกเบี+ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชาํระภายในวนัสิ+นเดือน เดือนละไม่นอ้ยกว่า 
0.05 ล้านบาท ชําระงวดแรกภายในเดือน
มี น า ค ม  2558 แ ล ะ ใ ห้ แ ล้ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อมาเมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 
2560 คู่ความไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงดงันี+  
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

   • บริษทัตกลงชําระหนี+ และโจทก์ตกลงรับ
ชาํระหนี+ เพียง 1.21 ลา้นบาท โดยผอ่นชาํระ
เป็นรายเดือนทุกวนัที� 10 ของเดือน เริ� ม
ตั+งแต่เดือนสิงหาคม 2560 

• เมื�อบริษัทชําระหนี+ ครบถ้วนและโจทก์
ไดรั้บเงินในแต่ละงวดเรียบร้อยแลว้ จึงถือ
ว่ า โ จ ท ก์ย อ ม ส ล ะ สิ ท ธิ_ ใ น ห นี+ ที� เ ห ลื อ
ทั+งหมดตามคาํพิพากษาใหห้นี+ ระงบัสิ+นไป 
หากบริษทัผิดนดัชาํระหนี+ งวดใดงวดหนึ� ง
โจทก์ขอสงวนสิทธิ_ ในการคิดดอกเบี+ ย 
ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เมื�อชาํระเกินกาํหนด 

จนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินตน้ 
0.17 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
ทั+งจาํนวน) 

• คดีดาํที� 278/2554 บริษทั 
ก. ทวีทรัพย์

อุตสาหกรรม 
จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเกี�ยวกบัการผิดสัญญา และ
เรียกค่าจ้าง ซึ� งบริษทัยอมชดใช้ให้แก่โจทก ์
พร้อมดอกเบี+ ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็น
รายเดือน ไม่นอ้ยกว่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 
นบัตั+งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป ซึ� ง
ต่อมาคู่ความไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงดงันี+  

• บริษทัตกลงชําระหนี+ และโจทก์ตกลงรับ
ชาํระหนี+ เพียง 0.47 ลา้นบาท โดยผอ่นชาํระ
เป็นรายเดือนทุกวนัที� 10 ของเดือน เป็น
เวลา 10 เดือน เริ� มตั+ งแต่เดือนกันยายน 
2560 

• เมื�อบริษทัชาํระหนี+ครบถว้น จึงถือว่าโจทก์
ยอมสละสิทธิ_ ในหนี+ ที� เหลือทั+ งหมดตาม 
คาํพิพากษาใหห้นี+ระงบัสิ+นไป 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

   จนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินตน้
คงเหลือจาํนวน 0.30 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึกเป็น
เจา้หนี+ การคา้จาํนวน 0.28 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.02 ลา้นบาท) 

• คดีดาํที� 1037/2555 
  พ 532/2556 
 คดีแดงที� 593/2556 

อดีตกรรมการ บริษทั บริษัททาํสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาล 
ลงวนัที� 11 ธันวาคม 2555 กบัอดีตกรรมการ
โดยตกลงชาํระเงินกูย้ืมจาํนวน 7.89 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี+ยร้อยละ 6.5 ต่อปีโดยตกลงผ่อน
ชาํระภายใน 36 งวด งวดที� 1-12 ชาํระไม่นอ้ย
กว่างวดละ 0.2 ลา้นบาท งวดที�  13-24 ชําระ 
ไม่น้อยกว่างวดละ 0.25 ลา้นบาทและงวดที� 
25-36 ชาํระไม่นอ้ยกว่างวดละ 0.33 ลา้นบาท 
โดยเริ� มเดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไปจนกว่า 
จะชําระเสร็จ และบริษัทตกลงชําระตาม 
คาํพิพากษาตามหนงัสือรับสภาพหนี+  ลงวนัที� 8 
พฤษภาคม 2556 โดยใหช้าํระเงินจาํนวน 1.22 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี+ ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั+ ง
จํานวน และเมื�อวันที�  14 กุมภาพันธ์ 2560 
บริษทัไดจ่้ายเช็คลงวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2560 
จาํนวน 300,000 บาท เป็นการผ่อนชาํระงวด
สุดทา้ย และโจทกไ์ดเ้รียกเก็บจากธนาคารเมื�อ
วันที�  7 เมษายน 2560 แล้ว และในวันที�  7 
เมษายน 2560 โจทก์มีหนังสือสละสิทธิ_ เรียก 
ร้องดอกเบี+ ยจากบริษัท จึงถือว่าทั+ งสองฝ่าย 
ไม่มีหนี+ สินต่อกัน และบริษัทได้โอนกลับ
ดอกเบี+ยคา้งจ่ายเป็นจาํนวน 2.79 ลา้นบาท ใน
งบกาํไรขาดทุน 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

• คดีดาํที� 315/2555 
 คดีแดงที� 1353/2555 

• คดีดาํที� 530/2554 339/2555 
 คดีแดงที� 1676/2554 17222/
  2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชั�นแนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชั�น
แนล จาํกดั) 

บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกี�ยวกบัการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม
ต่อหนา้ศาลยินยอมจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10 
ล้านบาท ภายในวนัที�  30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนที� เหลืออีกจาํนวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนชําระเป็นงวด งวดละ 0.06 ลา้นบาท 
ภายในวนัสิ+นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี+ ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีที� 2 ศาลมีคาํสั�งให้
บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก์ เป็นจาํนวน 1.10 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี+ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ� ง ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินตน้คงเหลือ
เป็นจาํนวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

• คดีดาํที� 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์เตียม ยื�นฟ้องทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เกี�ยวกบัการผิดสัญญาและผิด
นดัชาํระหนี+ ค่าจา้งตามสัญญา ตั+งแต่งวดที� 44 
(งวดวนัที�  15 เมษายน 2553 ถึงวนัที�  14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที� 120 (งวดวนัที� 1 
กนัยายน 2559 ถึงวนัที� 14 กนัยายน 2559) รวม 
77 งวด ดว้ยเหตุผลที�กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง
ทั+งสิ+น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 
เพิ�ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสั�ง ดงันี+  
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   • ใหท้อท.ชาํระค่าจา้งตามสญัญาสาํหรับงวดที� 
44 (งวดวนัที� 15 เมษายน2553 ถึงวนัที� 14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที� 120 (งวดวนัที� 1 
กนัยายน 2559 ถึงวนัที� 14 กนัยายน 2559) 
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี+ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกาํหนดชาํระในแต่
ละงวดจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงินทั+ งสิ+ น 
238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย
ถกูตอ้งครบถว้น 

• ใหท้อท.ชดใชด้อกเบี+ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจากวนั
ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระจน
เสร็จสิ+น 

• ให้ทอท.คืนหนังสือคํ+ าประกันให้แก่กลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบบั เป็นเงิน 
50,373,871 บาท พร้อมดอกเบี+ ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินดงักล่าวนบั
ถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.จะ
ชาํระจนเสร็จสิ+น 

• ขอให้ศาลปกครองมีคาํสั�งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ร ว ม เ ป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที� ยื� น ฟ้ อ ง  จํ า น ว น
288,501,256.49 บาท 

2) เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั+ นต้น  ได้มีคํา สั� งไ ม่ รับคํา ฟ้องในส่วนที�
เกี�ยวกบัค่าจ้างงวดที�  44 (ครบกาํหนดชําระ 
เมื�อวนัที�  26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที�  59 
(ครบกาํหนดชาํระเมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2554) 
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   ไว้พิจารณา (ซึ� งมีทุนทรัพย์รวม จํานวน
51,605,839.93 บาท) เนื�องจากเป็นการยื�น
ฟ้องเมื�อพน้กาํหนดห้าปีนับแต่วนัที� รู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที�รู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ที�
ฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท 
3) เมื�อวนัที� 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมได้ยื�นอุทธรณ์คาํสั�งไม่รับคํา
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที�ไม่
รับคํา ฟ้องในส่วนที� เ กี� ยวข้องกับ ค่ า จ้า ง 
งวดที� 44 ถึงงวดที� 59 
4) เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีคาํสั�งยืนตามคาํสั�งของศาลปกครอง
ชั+นตน้ที�ไม่รับคาํฟ้องในส่วนที�เกี�ยวกบัค่าจา้ง
งวดที�  44 ถึงงวดที�  59 ไว้พิจารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จาํนวน 51,606 บาท ใหแ้ก่
ผู ้ฟ้ อ ง ค ดี ทั+ ง ส า ม  ดัง นั+ น  จ น ถึ ง วัน ที�  31 
ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหนี+ ที�คา้งชาํระงวด
ที� 44-59 เป็นจาํนวน 10.82 ลา้นบาท ที�หมด 
อายคุวามในการเรียกเกบ็หนี+  
5) เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาํสั�งใหก้ลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ทําคําให้การแก้ฟ้องแย้ง ต่อมาศาลมีคําสั�ง
อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื�นคําคัดค้าน
คํา ใ ห้ก า รแ ก้ฟ้ อง แย้ง ออ กไ ปถึง วัน ที�  2 
มีนาคม 2561 

6) เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2560 ศาลปกครอง
ก ล า ง มี ห ม า ย แ จ้ง แ ล ะ ศ า ล มี คํา สั� ง เ รี ย ก
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 
ผูร้้องสอดในคดีนี+  
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• คดีดาํที� พ 3781/2560 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(คุณสินเสถียร 
เอี�ยมพลูทรัพย)์ 

บริษทั • เ มื� อว ันที�  2 กันยายน 2560 บริษัทได้รับ
หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ
หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอี�ยมพูล
ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ื�นฟ้องบริษทัเมื�อวนัที� 
11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด
ตวัการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหนี+  จาก
การที�โจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน
บริษทัเพื�อชําระหนี+ ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ 
จํา กัด  ( ม ห า ช น )  เ มื� อ ว ัน ที�  20 แ ล ะ 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 อตัราดอกเบี+ ยร้อยละ 6.5 
ต่อปี โดยโจทกข์อใหศ้าลพิจารณาพิพากษา
และบงัคบัให้บริษทัรับผิดชาํระเงินจาํนวน 
15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบี+ ยร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของต้นเ งินจํานวน 11,784,640 
บาท จนกว่าชาํระเสร็จสิ+นครบถว้น และให้
บ ริ ษัท รั บ ผิ ด ค่ า ฤ ช า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ 
ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 

• ต่อมาเมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้
ยื�นคาํให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษทั
ขอใหก้ารปฎิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของ
โจทก์ทั+ งสิ+นว่าไม่เป็นความจริง โจทก์นํา
ความระคนปนเท็จมาแกลง้ฟ้องบริษัทให้
ได้รับความเสียหายเพื�อหวงัประโยชน์ที� มิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั+น บริษทั
ขอให้ศาลไดพิ้จารณาพิพากษายกฟ้องและ
ใ ห้โ จ ท ย์ชํา ร ะ ค่ า ฤ ช า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ 
ค่าทนายความ 
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   • ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 
บริหารของบริษทั: 
อนัเนื�องมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร
เดิม (นายสินเสถียร เอี�ยมพูลทรัพย)์ ยื�นฟ้อง
บริษทัใหช้าํระหนี+ เงินกูโ้ดย อา้งว่าไดอ้อกเงิน
ทดรองจ่ายแทนบริษัทเพื�อชําระหนี+ ให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นั+นซึ� งฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เชื�อว่า
บริษัทได้นํา เงินทั+ งหมดจากการขายพื+นที�
สํานักงานของบริษัทไปชําระหนี+ ให้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทั+งนี+ตามมติ
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เ มื�อว ันที� 
24 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลักฐานที�
โจทก์นํามาแสดงแนบท้ายคาํฟ้องนั+นยงัไม่
สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต
กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันั+นฝ่ายบริหาร
ขอปฎิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของโจทก์
ทั+ ง สิ+ น  ไ ม่ เ ป็นควา มจริง  แล ะที� ประ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เมื�อว ันที�  2 ตุลาคม 
2560 ไดมี้มติว่าปฎิเสธการรับรู้ภาระหนี+ สิน
ตามคําฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ที�
ปรึกษากฎหมายดาํเนินการยื�นคดัคา้นปฎิเสธ
ภาระหนี+ตามคาํฟ้องของโจทกด์งักล่าว 

• ที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั : 

แจง้ว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล โดยบริษทัยื�นคาํใหก้ารไวแ้ลว้ ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดชี+ สองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน
วันที�  27 กุมภาพันธ์ 2561 และสืบพยาน 
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  บริษทัในวนัที�28 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ� งจนถึง
ปัจจุบนัรอผลการสืบพยานซึ� งยงัถือไม่ไดว้่า
จะมีความเสียหายเกิดขึ+น 

• คดีดาํที� อ 3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(จาํเลยที� 1 

นายสินเสถียร 
เอี�ยมพลูทรัพย ์

จาํเลยที� 2 
นายเกรียงไกร 
เลิศศิริสมัพนัธ์ 
และจาํเลยที� 3 
นายชาญชยั 
กาญจพนัธ์) 

• เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื�นฟ้องคดีอาญาจาํเลยทั+ง 3 ราย ในขอ้หา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัoว
สัญญาใช้เงิน) โดยจาํเลยที� 2 และ 3 อาศยั
ความเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจกระทําการ
แทนบริษัท ร่วมกับจําเลยที�  1 จัดทําตัoว
สัญญาใช้เงินอนัเป็นเท็จ ทาํให้บริษทัตอ้ง
รับผิดใช้เงินจาํนวน 11.78 ลา้นบาท แก่
จําเลยที�  1 โดยอ้างว่าบริษัทได้กู้เ งินจาก
จาํเลยที� 1 ทั+งนี+  บริษทัขอให้ศาลออกหมาย
ไต่สวนมูลฟ้องจาํเลยมาพิจารณาพิพากษา
ลงโทษตามกฏหมาย โดยศาลนดัไกล่เกลี�ย
ในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2561 จนถึงปัจจุบนั
รอผลการไต่สวนของศาล 

• ดงันั+น จากที�กล่าวข้างต้นจนถึงวนัที� 26 
กุมภาพันธ์ 2561 คดีอยู่ระหว่างกระบวน 
การพิจารณาของศาลที�ยงัไม่ทราบผล 
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• คดีดาํที� พ 4723/2560 บริษทั 
(“Pro”) 

บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 
(“CW”) 

• เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2560 บริษทั Pro เป็น
โจทกย์ื�นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา
จ้าง  เ รียกค่า เ สียหาย ทุนทรัพย์จํานวน 
54,581,922 บาท ซึ� งบริษทั Pro ขอใหศ้าล
ออกหมายเรียกตวับริษทั CW มาพิจารณา
พิพากษาและบงัคบัใหบ้ริษทั CW ชาํระเงิน
จาํนวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี+ยใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบริษทั CW จะชาํระหนี+ ใหบ้ริษทั 
Pro เสร็จสิ+น และให้บริษทั CW ชาํระค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน
บริษทั Pro โดยศาลนดัสืบบริษทั CW ใน
วนัที� 3-4 กรกฎาคม 2561 

• เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้
แจ้งข้อมูลเพิ�มเติมว่าไม่ไดมี้ภาระหนี+ ตาม
ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระที�
ต้องชําระหนี+ ให้บริษัท CW อีกจํานวน 
44,773,637.88 บาท ตามคาํให้การต่อศาล
เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 

• คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี
ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 
แลว้พบว่า บริษทั CW มีสภาพเป็นลูกหนี+
ของบริษทั Pro มาตั+งแต่ปี 2558 รวมทั+ง
บริษทั Pro ไดด้าํเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ
อดีตผูบ้ริหารของบริษทั Pro 3 ท่านแลว้ 
ดงันั+น จึงเชื�อว่าบริษทั CW เป็นลูกหนี+ของ
บริษทั Pro จริง 

• ดังนั+ นจากที�กล่าวข้างต้น จนถึงวันที�  26 
กุมภาพนัธ์ 2561 คดีอยู่ระหว่างการไต่สวน
ของศาลยงัไม่ทราบผล 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี 

• คดีดาํที� อ 7639/2560 

• คดีดาํที� อ 7640/2560 

• คดีดาํที� อ 7641/2560 

• คดีดาํที� อ 7642/2560 

บริษทั บริษทั 
เอเซียเวสต ์แมน
เน็จเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทั เอเซีย 
รีไซเคิล 

เทคโนโลยี 
จาํกดั 

บริษทั 
เจนเนอรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

บริษทั ท๊อป เทน็ 
เอน็ไวรอนเมนท ์

จาํกดั 

• เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื�นฟ้องคดีอาญาจํา เลย 4 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม โดย
จาํเลยจดัทาํเอกสารอนัเป็นเท็จแอบอา้งชื�อ
บริษทัเป็นผูเ้ก็บรวบรวม บาํบดั และกาํจดั
ของเสียอนัตรายในใบกาํกบัขนส่งของเสีย
อนัตราย (Manifest) โดยมิไดส่้งมากาํจดัที�
บริษทั ทําให้บริษทัไดร้ับความเสียหาย 
ทั+งนี+  บริษทัขอใหศ้าลออกหมายไต่สวนมูล
ฟ้องจาํเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตาม
กฏหมาย โดยศาลนดัไต่สวนมูลฟ้องวนัที� 5 
มีนาคม 2561 

 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 
 

• เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2558 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั 
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยินยอมใหล้งขอ้ความเท็จ จดัทาํบญัชี
ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 
2552 เกี�ยวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซื+อ
เครื�องจกัรใชใ้นโครงการกลั�นนํ+ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2558 วนัที� 1 ตุลาคม 
2558 สาํนกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหาร
ชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษ
แลว้ และเมื�อตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าที�ตรวจคน้ไดใ้ห้กบั 
กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 
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• เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2560 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จดัส่งตน้ฉบบัหนังสือสัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทักบับุคคลต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งจาํนวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัทาํผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบญัชี ผูอ้นุมติั
รายการจ่ายเงินและผูรั้บเงินในใบสําคญัจ่ายและใบสําคญัรับของบริษทั งวดไตรมาสที� 2 ปี 2549 ถึง 
ไตรมาสที� 1 ปี 2552 และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานใหก้บั 
กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 

 

• เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2560 สาํนกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการ 
ผูมี้อาํนาจของบริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั (“เจทีเอส หรือบริษทัยอ่ย”) ใหม้าใหถ้อ้ยคาํ
พร้อมนาํเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอี�ยมพูลทรัพย ์กบัพวกไดจ้ดัให้
บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ทาํสัญญาซื+อหุ้นของบริษทั เจที
เอส จากผูถื้อหุน้ 9 คน เมื�อเดือนธนัวาคม 2550 ซึ� งไม่เป็นความจริง เพื�อนาํหลกัฐานการซื+อหุน้ไปลงบญัชี
ของ PRO อนัเป็นเทจ็ 

 

• จนถึงวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเดิมของบริษทัได้
บนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 ลา้นบาท และ 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครื�องจกัรจาํนวน 80 ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 

หนังสือทวงถามให้ชําระหนี( 
 

• วนัที� 5 เมษายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือทวงถามเรื�องหนี+ ที�คา้งชาํระจากเจา้หนี+  1 ราย จาํนวน 5,008,269 
บาท (เป็นหนี+ ค่าสินคา้ที�เกิดขึ+นตั+งแต่ปี 2551 ถึง 2553) และเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 ที�ปรึกษา
กฏหมายของบริษทัใหค้วามเห็นว่าหนี+ดงักล่าวนั+นขาดอายุความ แต่บริษทัสามารถต่อสู้เรื�องอายุความได ้
ศาลกจ็ะพิจารณายกฟ้อง 

 

• ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดรั้บหนงัสือทวงถามให้ชาํระหนี+ ค่าว่าจา้งรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
พร้อมดอกเบี+ยเป็นจาํนวน 9.69 ลา้นบาท และใหช้ดใชค่้าเสียหายจากการที�บริษทัแจง้ระงบัการตดัและขน
ยา้ยไมเ้ป็นจาํนวน 0.60 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารแจง้ว่าภาระหนี+ ค่าจา้งรถขนส่งมียอดคา้งชาํระ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 มีเพียงจาํนวน 6.49 ลา้นบาท ที�บนัทึกบญัชีแลว้ ส่วนหนี+ ค่าเสียหายดงักล่าวบริษทัยืนยนัว่า
ไม่มีหนี+ ต่อกนั 
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41 เครื�องมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสี(ยงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อเกง็กาํไรหรือเพื�อการคา้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี+ ยและอตัราแลกเปลี�ยนและความ
เสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ ดงันี+  
 

ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี3ย 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี+ ยเนื�องจากมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนั
การเงินและเงินกูย้ืมระยะสั+นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี+ ยแบบลอยตวั ดงันั+นบริษทั 
และบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี+ยซึ� งเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี+ยในตลาดใน
อนาคต ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ความเสี(ยงทางด้านสินเชื(อ 
 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี+ แก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตาม
เงื�อนไขที�ตกลงไว ้เมื�อครบกาํหนด 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี� ยงทางด้านสินเชื�อดังกล่าวโดย
สมํ�าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ� ง ๆ ณ วนัที�ใน
รายงาน มีความเสี�ยงจากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ความเสี�ยง
สูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการ ณ วนัที�รายงาน ซึ� งถือ
เป็นมลูค่าสูงสุดของความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ 
 

ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน 
 

บริษทัไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากระหว่างปีรายการคา้ของบริษทัไม่มีที�
เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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ความเสี(ยงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี+ สินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั+นมูลค่ายุติธรรมสาํหรับ
เครื�องมือทางการเงินที�วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี+ สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล แสดงดงัต่อไปนี+  
 

  งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560      

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน 

 ที(ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 27    27 
ลูกหนี+การคา้ 30    30 
รายไดค่้าบริการคา้งรับ 10    10 
ลูกหนี+หมุนเวยีนอื�น 7    7 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (3)    (3) 
เจา้หนี+การคา้ (92)    (92) 
เจา้หนี+หมุนเวยีนอื�น (6)    (6) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (16)    (16) 
ดอกเบี+ยคา้งจ่าย (19)    (19) 
ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

(5) 
    

(5) 
ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ (19)    (19) 
ประมาณการหนี+ สินจากคดีความและค่าปรับฯ (12)    (12) 

รวม (98)    (98) 
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  งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559      

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน 

 ที(ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 45    45 
เงินลงทุนชั�วคราว 30    30 
ลูกหนี+การคา้ 43    43 
รายไดค่้าบริการคา้งรับ 14    14 
ลูกหนี+หมุนเวยีนอื�น 6    6 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4)    (4) 
เจา้หนี+การคา้ (98)    (98) 
เจา้หนี+หมุนเวยีนอื�น (5)    (5) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (23)    (23) 
ดอกเบี+ยคา้งจ่าย (18)    (18) 
หนี+ สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (31)    (31) 
ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
(3)    (3) 

ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ (18)    (18) 
ประมาณการหนี+ สินจากคดีความและค่าปรับฯ (13)    (13) 

รวม (75)    (75) 
   

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560     

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน 

 ที(ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

    

เงินฝากสถาบนัการเงิน 22    22 
ลูกหนี+การคา้ 25    25 
รายไดค่้าบริการคา้งรับ 10    10 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ล้านบาท) 
ลูกหนี+หมุนเวยีนอื�น 6    6 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั+น 20    20 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (2)    (2) 
เจา้หนี+การคา้ (90)    (90) 
เจา้หนี+หมุนเวยีนอื�น (5)    (5) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (12)    (12) 
ดอกเบี+ยคา้งจ่าย (1)    (1) 
ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

(4) 
    

(4) 
ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ (19)    (19) 
ประมาณการหนี+ สินจากคดีความและค่าปรับฯ (10)    (10) 

รวม (60)    (60) 
   

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559     

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี3สินทางการเงิน 

 ที(ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 40    40 
เงินลงทุนชั�วคราว 30    30 
ลูกหนี+การคา้ 37    37 
รายไดค่้าบริการคา้งรับ 14    14 
ลูกหนี+หมุนเวยีนอื�น 6    6 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4)    (4) 
เจา้หนี+การคา้ (96)    (96) 
เจา้หนี+หมุนเวยีนอื�น (4)    (4) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (18)    (18) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (ล้านบาท) 
ดอกเบี+ยคา้งจ่าย (3)    (3) 
ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
(2)    (2) 

ประมาณการหนี+ สินการปิดหลุมฝังกลบ (18)    (18) 
ประมาณการหนี+ สินจากคดีความและค่าปรับฯ (11)    (11) 

รวม (29)    (29) 
 

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

ลําดบัชั3นของมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางขั+นตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ+นประจาํสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี+ถกูจดัประเภทอยูใ่นระดบัที�ต่างกนัของลาํดบัชั+นมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่าง ๆ มีดงันี+  
 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื+อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี+ สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ� งกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั+น ณ วนัที�วดัมลูค่า 
 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั+นหรือหนี+ สินนั+น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื+อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
 

ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั+นหรือหนี+ สินนั+น 
 

42 สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงานดา้นผูเ้ช่า 
 

• กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมี
สิทธิต่อสัญญาเช่าเมื�อสิ+นสุดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราตลาด สัญญาเช่าบาง
ฉบบัไม่อนุญาตใหเ้ช่าช่วง 
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• กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์หลายสัญญา ซึ� งถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน และกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ ดงันั+น 
ความเสี�ยงและผลตอบแทนของอาคารและอุปกรณ์ยงัคงเป็นของผูใ้หเ้ช่า 

 

43 การแก้ไขงบการเงนิปีก่อนๆ 
 

• แต่เดิมปี 2553 คู่ความระหว่างบริษทักบักองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม (“กองทุนฯ”) ไดต้กลง
ร่วมกนัในชั+นศาลใหบ้ริษทันาํโฉนดที�ดิน 1 ฉบบั และ น.ส.3ก 4 ฉบบั เนื+อที� 235 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา 
มีมูลค่า 18,506,066.89 บาท (มีราคาทุน 27,783,675.00 บาท และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดิน 9,277,608.11 
บาท) และหุ้นสามญัของบริษทัที�ถือกรรมสิทธิ_ โดยนายชาญศักดิ_  เอกชนนิยม จาํนวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่า
ประมาณ 1,980,000 บาท วางเป็นหลกัประกันตามขอ้ตกลงที�ศาลพร้อมกับแจ้งจดทะเบียนอายดัที�ดิน
ดงักล่าว 

 

• ต่อมาในปี 2556 ศาลมีคาํสั�งให้ริบหลกัประกนัดงักล่าวจ่ายเขา้กองทุนฯ เนื�องจากบริษทัไม่สามารถปฎิบติั
ตามข้อตกลงได้ โดยผูบ้ริหารเดิมได้ตัดจาํหน่ายที� ดินดังกล่าวเป็นค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องใน 
งบการเงินปี 2556 ทั+งจาํนวน โดยไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ_ ในที�ดินของบริษทัใหเ้ป็นของกองทุนฯ 

 

• เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2560 คู่ความไดย้ื�นคาํร้องขอใหศ้าลมีคาํสั�งถอนอายดัที�ดินและถอนอายดัหุน้สามญัของ
บริษัทโดยการเปลี�ยนทรัพย์หลักประกันทั+ งหมด โดยบริษัทจ่ายแคชเชียร์เช็คเป็นค่าที� ดินจํานวน 
2,936,032.50 บาท (ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั+งจาํนวนในปี 2560) และกรรมการผูจ้ดัการจ่ายแคชเชียร์เช็ค 
จาํนวน 1,980,000 บาท เป็นค่าหุน้สามญั พร้อมกบับริษทัไดรั้บมอบโฉนดที�ดิน 1 ฉบบั และ น.ส.3ก 4 ฉบบั 
และหุน้สามญัของบริษทั พร้อมกบัยกเลิกการแจง้จดทะเบียนอายดัที�ดินเรียบร้อยแลว้ 

 

• จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวฝ่ายบริหารพบว่า ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไดบ้นัทึกมูลค่าที�ดินในงบการเงิน 
ปี 2556 ตํ�าไป และบนัทึกค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องในงบการเงินปี 2556 สูงไปดว้ยจาํนวนเดียวกนัเป็น
จาํนวน 18,506,067 บาท 

 

• ดงันั+น ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เมื�อวนัที� 7 ธันวาคม 2560 และที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับยอ้นหลงั งบการเงินที�แสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบใหม่เพื�อใหม้ลูค่าที�ดินถกูตอ้งตั+งแต่แรก 
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ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขงบการเงินปีก่อนๆ เกี�ยวกบัมลูค่าที�ดิน แสดงไดด้งันี+  
 

 งบการเงินรวม 

 ตามที�รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง  ตามที�รายงานใหม่ 

 (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 1 มกราคม 2559      

ราคาทุนของที�ดิน 98,670,115 27,783,675 126,453,790 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดิน (39,969,761) (9,277,608) (49,247,369) 
ขาดทุนสะสม (863,887,055) 18,506,067 (845,380,988) 
      

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559      

ราคาทุนของที�ดิน 99,740,115 27,783,675 127,523,790 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดิน (39,969,761) (9,277,608) (49,247,369) 
ขาดทุนสะสม (861,665,714) 18,506,067 (843,159,647) 
    

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ตามที�รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง  ตามที�รายงานใหม่ 

 (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 1 มกราคม 2559      

ราคาทุนของที�ดิน 62,649,179 27,783,675 90,432,854 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดิน (20,920,090) (9,277,608) (30,197,698) 
ขาดทุนสะสม (868,041,996) 18,506,067 (849,535,929) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559      

ราคาทุนของที�ดิน 63,719,179 27,783,675 91,502,854 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดิน (20,920,090) (9,277,608) (30,197,698) 
ขาดทุนสะสม (892,973,211) 18,506,067 (874,467,144) 
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44 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 18 มกราคม 2561 มีมติอนุมติั ดงันี+  
 

- อนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2561 ในอตัราเท่ากบัปี 2560 

- อนุมติัซื+อสลากออมสินในวงเงิน 40 ลา้นบาท 

- อนุมติัวา่จา้งผูรั้บเหมาสร้างอาคารหอ้งปฎิบติัการวิเคราะห์ จาํนวน 8.40 ลา้นบาท 

- อนุมติัการจ่ายโบนสัประจาํปี 2560 และปรับเงินเดือนของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 
(บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) เพิ�มขึ+นโดยใหมี้ผลบงัคบัวนัที� 1 มกราคม 2561 

 

45 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ+นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินสาํหรับปีสิ+นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 

 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
รายไดค่้าบริการคา้งรับ - 14,549 14,549 - 14,549 14,549 
ลกูหนี+หมุนเวียนอื�น 28,427 (22,870) 5,557 28,225 (22,780) 5,445 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที�จ่าย - 8,321 8,321 - 8,231 8,231 

รวม 28,427 - 28,427 28,225 - 28,225 
       
       
       
       

  



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
หนี(สินหมุนเวยีน       
เจา้หนี+หมุนเวียนอื�น 56,321 (51,708) 4,613 35,484 (31,193) 4,291 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 22,886 22,886 - 17,455 17,455 
ดอกเบี+ยคา้งจ่าย - 18,554 18,554 - 3,470 3,470 
ภาษีขายที�ยงัไม่ถึงกาํหนด - 10,268 10,268 - 10,268 10,268 

รวม 56,321 - 56,321 35,484 - 35,484 
       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

รายได้       
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 355,153 (355,153) - 284,175 (284,175) - 
รายไดจ้ากการขาย - 74,254 74,254 - - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 280,899 280,899 - 284,175 284,175 
รายไดด้อกเบี+ย - 324 324 - 310 310 
รายไดอื้�น 1,378 (324) 1,054 1,023 (310) 713 

รวม 356,531 - 356,531 285,198 - 285,198 
       

งบกระแสเงินสด       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน       
ลกูหนี+หมุนเวียนอื�น 899 (289) 610 201 (289) (88) 
รายไดค่้าบริการคา้งรับ - 289 289 - 289 289 
เจา้หนี+หมุนเวียนอื�น 9,703 (19,512) (9,809) 10,142 (19,262) (9,120) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 9,244 9,244 - 8,994 8,994 
ภาษีขายที�ยงัไม่ถึงกาํหนด - 10,268 10,268 - 10,268 10,268 

รวม 10,602 - 10,602 10,343 - 10,343 
 


