
บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
และสอบทานแลว้) และไม่ไดส้อบทาน) และสอบทานแลว้) และไม่ไดส้อบทาน)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (28,069)              42,573               (27,205) 20,063 
รายการปรับปรุง
รายการปรับปรุงรายไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่เงินสด -                     (10)                     -                     -                         
หน้ีสงสัยจะสูญ 43,174               1,700                 43,241               1,700                     
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (462)                   (1,574)                (462)                   (1,574)                    
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืนตดับญัชี -                     1,574                 -                     1,574                     
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 735                    -                     -                     -                         
ค่าเส่ือมราคา 13,122               11,705               10,496               9,896                     
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 35                      (25)                     -                     (25)                         
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                     (28,896)              -                     (5,813)                    
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                     (1,565)                -                     (1,565)                    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 810                    (388)                   748                    (496)                       
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาฯ 9,000                 -                     9,000                 -                         
ดอกเบ้ียรับ (113)                   (79)                     (83)                     (75)                         
ตน้ทุนทางการเงิน 1,777                 6,417                 362                    3,668                     

40,009             31,432             36,097               27,353                 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (21,499)              (85,756)              (17,675)              (78,177)                  
สินคา้คงเหลือ 1,481                 (4,146)                -                     -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (713)                   483                    (713)                   -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,982)                53,577               7,049                 53,358                   
จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (121)                   -                     -                     -                         
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ -                     (655)                   -                     (655)                       
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินจากคดีความ (1,280)                (2,833)                (1,280)                (2,833)                    
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 14,895               (7,898)                23,478               (954)                       
จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (3,730)                (1,830)                (3,670)                (1,551)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 11,165               (9,728)                19,808               (2,505)                    

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 112                    79                      83                      75                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (30,001)              -                     (30,001)              -                         
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                     -                     (345)                   (426)                       
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,000)                -                     -                     -                         
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,586)              (16,462)              (17,185)              (15,540)                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                     (17)                     -                     -                         
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5                        25                      -                     25                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (52,470)              (16,375) (47,448) (15,866)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระดอกเบ้ีย (9,072)                (11,450)              (4,370)                (31,132)                  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (13,805)              (3,501)                (13,484)              (3,501)                    
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                     (99,437) -                     -                         
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     (2,458)                -                     (91,517)                  
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                     192,565             -                     192,565                 
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                     (960)                   -                     (960)                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (22,877)              74,759               (17,854)              65,455                   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (64,182)              48,656               (45,494)              47,084                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 81,611               867                    61,730               613                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่30 มิถุนายน 17,429               49,523               16,236               47,697                   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกใน
ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 17 1,387 -                     1,387                 -                         
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