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หมายเหตุ สารบญั 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 ลูกหน้ีอ่ืน 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 เจา้หน้ีอ่ืน 
15 หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความ 
16 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 
18 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 
19 ทุนเรือนหุน้ 
20 ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 
21 รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ 
22 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
23 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
24 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
25 คดีฟ้องร้อง 
26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร
เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900(เดิมตั้งอยู“่เลขท่ี 44 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ”) 
 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 159 หมู่ 5 ตาํบลห้วยโจด อาํเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และอยู่ระหว่างการเตรียมการท่ีจะยา้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยูท่ี่ ท่ีตั้ง
โครงการ “ศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงตั้งอยู่ เลขท่ี 234 หมู่ 4 ตาํบลโนนหมากเค็ง 
อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  17.79  
UOB Kay Hian Private Limited    7.40  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการกาํจดักากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และไม่
อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และซ้ือ
ขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที ่  บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จัดตั้ง 
 30มิถุนายน

2559 
 31 ธันวาคม 

2558 
1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจจ์าํกดั 
 

รับกาํจดัส่ิงปฏิกลูและ 
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ)

ไทย 
 

 100  100 
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  ประเทศที ่  บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จัดตั้ง 
 30มิถุนายน

2559 
 31 ธันวาคม 

2558 
2. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม 
  แอนด ์เมทเทิล จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม 

และโลหะทุกชนิด 
(หยดุดาํเนินธุรกิจตั้งแต่พฤศจิกายน 

2556 ถึงมกราคม 2558 และเร่ิม
ดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชยต์ั้งแต่
กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้มา) 

ไทย 

 

100  100 

3. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
  เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่
  แนล จาํกดั 

 

 

 

ซ้ือขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 
และโลหะผลิตและใหบ้ริการแปร
รูปวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน
นํ้ามนั และเช้ือเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ้ามนั 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 

 

 

 

 100  100 

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

(ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนิน 
งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่ และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
งบการเงินระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนภายหลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นและกรรมการบริหารชุดใหม่ท่ี
รับรองโดยมติคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1มกราคม 2559มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

2.3 สกลุเงินทีใ่ช้การดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลกั 
พนับาท/ลา้นบาทเวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.4 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์น้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัและแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31ธนัวาคม2558 
 

2.4.1 การใช้ดุลยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้ใน 
งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้7  9 และ 10 การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนและทรัพยสิ์น 
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2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมี
การปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และการใช้

 ประโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้16 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 

 อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 18 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ จากคดีความและจากค่าปรับฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้25 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 
 

2.5 การใช้เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ดงัท่ีปรากฎในงบการเงินกลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30
มิถุนายน 2559จาํนวน 5.69 ลา้นบาท และ 28.07 ลา้นบาทตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและ จาํนวน 4.93ลา้นบาท 
และ 27.21 ลา้นบาทตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน54.20ลา้นบาท และ 24.40ลา้นบาทตามลาํดบั ใน
งบการเงินรวม และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดผ้ดินดัชาํระเจา้หน้ีค่าก่อสร้างรวมทั้งดอกเบ้ียตามสญัญาประนีประนอม
ยอมความต่อหนา้ศาล จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวนรวม 43.76 ลา้นบาท 
และ42.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงผลจากการผดินดัชาํระหน้ีดงักล่าวอาจทาํใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิเร่งใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระ
หน้ีคงเหลือทั้งหมดไดท้นัที และบริษทัยอ่ยสามแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมากและมีส่วนขาดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีไดห้ยุดดาํเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) 
ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ตั้ งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558 และ 2559 ตามลําดับ และยงัข้ึนเคร่ืองหมาย SP 
(Suspension) ห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 
แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั อย่างไรก็ตามภายหลงัจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างผูถื้อหุ้นและกรรมการบริหารชุดใหม่ ส่งผลให้บริษทัและบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานดี เพิ่มทุนได้
เป็นผลสาํเร็จทาํให้บริษทัดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และฝ่ายบริหารใหม่อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุท่ีหลกัทรัพย์
ของบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมายหา้มซ้ือขาย และเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงันั้นงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารใหม่ของกลุ่มบริษทั/บริษทั โดยใชห้ลกัเกณฑ์



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ดาํเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย  ์และการจัดประเภท
สินทรัพย ์และหน้ีสินใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 ช่ือบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จัดตั้ง/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 อลูมิเนียม แอนด ์
  เมทเทิล จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
  เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

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

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด์ เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัย่อย 
(บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) 
จาํกดั) ร้อยละ 20 

7. บริษทั เจ ที เอส คอมเมอร์เช่ียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหาร
ร่วมกนั



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ช่ือบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จัดตั้ง/สัญชาติ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

8. บริษทั เอส.ว.ีพี. แอคเคา้นทต้ิ์ง กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

9. คุณเกรียงไกร เลิศศิริสมัพนัธ์ ไทย เคยเป็นกรรมการบริษทั จนถึงวนัท่ี 12 มีนาคม 2558
10. คุณยทุธนา เจนวิทยาโรจน ์ ไทย บุตรของกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ

บริษทั
11. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผดิชอบการวางแผน 

สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่)

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ7.5-8.5ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 
  เงินเดือน และอ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

รายการท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 กบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท) 
รายได้     
บริษทัย่อย    
รายไดจ้ากการบริการ -  - 1,915  1,114 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่าย   
บริษทัย่อย       
ดอกเบ้ียจ่าย -  - -  641 
ผู้บริหารสําคญั       
ค่าเช่า 105  - 105  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,155 - 2,155  -
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 229 - 229  -
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 3,384 - 2,384  -
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท) 
รายได้  
บริษทัย่อย    
รายไดจ้ากการบริการ -  - 2,983  2,163 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั       
รายไดค่้าสาธารณูปโภค -  89 -  - 
รายไดค่้าเช่า -  450 -  - 
   

ค่าใช้จ่าย       
บริษทัย่อย       
ดอกเบ้ียจ่าย -  - -  2,475 
ผู้บริหารสําคญั       
ค่าเช่า 210  - 210  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั       
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,360  - 4,160  - 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 458  - 458  - 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 5,818  - 4,618  - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30มิถุนายน2559และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       

บริษทัย่อย       
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
1,817 1,007 

รวม -  -  1,817 1,007 
 

ลูกหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 (พันบาท) 
ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  3,592 3,592 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  
(บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
47 47 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
- 295 295 

รวม - - 3,934 3,934 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (3,934) (3,934) 
สุทธิ -  -  - - 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน       
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  33,208 33,146 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  
(บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
1,891 1,750 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
- 37,404 37,262 

รวม - - 72,503 72,158 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (72,503) (72,158) 
สุทธิ - - - - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 72,158  72,510 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - - 345  426 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน - - 72,503  72,936 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั และบริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั 
ทั้งจาํนวนเป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปีและไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบ้ียสําหรับเงินให้
กูย้มืระยะสั้นดงักล่าว 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ทั้งจาํนวนเป็นเงินให้
กูย้ืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
อยา่งไรกต็ามตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว 
 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ ทั้งจาํนวนเน่ืองจากฝ่ายบริหารประเมินว่า
บริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชาํระในอนาคต 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 (พันบาท) 

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั   
Begemann Holding B.V. 85,408 85,408 - - 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (85,408) (85,408) - - 
สุทธิ - - - - 
 

เจ้าหนีอ้ืน่ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษทัย่อย     
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
- 405 405 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษทัย่อย     
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

 
- - 4,313 

เงินทดรอง     
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั - - - - 
กรรมการ - 670 - - 
รวม - 670 405 4,718 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559  2558
 (พันบาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  92,417
จ่ายคืนระหวา่งงวด - (91,517)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน - 900
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 670 2,898 -  2,447
เพิ่มข้ึน - 1,200 - 1,200
ลดลง (670) (1,753) - (1,753)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน - 2,345 - 1,894
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2551 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมกับบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกัด 
(“บริษทัยอ่ย”) โดยมีเง่ือนไขชาํระคืนเม่ือทวงถาม และ เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 บริษทัไดท้าํสัญญาเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการชาํระหน้ีบางส่วน เป็นรายเดือนรวม 18 งวด เร่ิมตั้งแต่มกราคม 2553 จนถึงมิถุนายน 2554 สัญญาเงินกู้
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปีนับตั้งแต่มิถุนายน 2553ซ่ึงบริษทัได้ผิดนัดชาํระหน้ีกบับริษทัย่อยทั้ง
จาํนวน ต่อมาในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดช้าํระหน้ีคืนเงินกูย้มืดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
 

การคํา้ประกนั 
 

บริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
เมทเทิล จาํกดั) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

บริษทัมีภาระการคํ้ าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคํ้ าประกนัการปฎิบติัตามสัญญา (สัญญาลงวนัท่ี 11 
กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบบั ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพื่อรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษทั  
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท)ตามลาํดบั 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559และวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีดงัน้ี 

 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการ คร้ังละ 15,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 10,000 บาท 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 บริษทัยอ่ย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) ไดท้าํสัญญาให้เช่าท่ีดิน 
อาคารโรงงาน อาคารสาํนกังาน เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ภายในโรงงานทั้งหมดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(บริษทั เจ ที เอส คอมเมอร์เช่ียล จาํกดั) เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กาํหนดระยะเวลา 
1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 450,000 บาท ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2558 บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดต้กลงยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าว โดยใหมี้ผล
ส้ินสุดลงนบัตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ราย เพื่อเป็นท่ีตั้ง
สาํนกังานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา
ค่าเช่าเดือนละ35,000 บาท 
 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

 30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม
2558 

 (พันบาท)
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,817  1,007 
กิจการอ่ืน 155,131  137,977  146,857  134,485 
รวม 155,131  137,977  148,674  135,492 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (91,601)  (51,577)  (91,601)  (51,577) 
สุทธิ 63,530  86,400  57,073  83,915 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่
 30 มิถุนายน  

 
 

 

 

 

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 14,232  73  14,232  73 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่
 30 มิถุนายน   

 
 

 

 

 

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 40,459  149  40,459  149 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (435)  -  (435)  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 30 มิถุนายน
2559

31 ธนัวาคม
2558

30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม
2558

 (พันบาท)
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 34,898  27,058  28,441  24,573 
ลูกหน้ีตามสญัญารับสภาพหน้ี 25,206  46,876  25,206  46,876 
คา้งชาํระเกินกาํหนด        
1 – 3 เดือน 23,347  10,012  23,347  10,012 
   3 – 6 เดือน 22,299  9,677  22,299  9,677 
   6 – 12 เดือน 4,190  4,152  4,190  4,152 
 มากกวา่ 12เดือน 45,191  40,202  45,191  40,202 
รวม 95,027  64,043  95,027  64,043 
 155,131  137,977  148,674  135,492 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (91,601)  (51,577)  (91,601)  (51,577) 
สุทธิ 63,530  86,400  57,073  83,915 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัท่ี 30มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดและลูกหน้ีการคา้ตาม
สัญญารับสภาพหน้ี รวมจาํนวน 120.23ลา้นบาท และ 110.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ หกั



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
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การรับชาํระเงินแลว้จนถึงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 และวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 คงเหลือจาํนวน91.60ลา้นบาท 
และ 51.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 30มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไดร้วมลูกหน้ี 2 ราย ท่ีคา้งชาํระซ่ึงอยู่
ระหวา่งฟ้องร้องหน่ึงราย และอีกหน่ึงรายซ่ึงไดท้าํหนงัสือรับสภาพหน้ี สรุปดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 (พันบาท)
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน):    

ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง 54,950 49,533 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (54,950) (49,533) 
สุทธิ - - 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบดว้ย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 60)บริษทัโปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999)จาํกดั (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ
30) และบริษทั สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จาํกัด (มีสัดส่วนร้อยละ 10)ตามสัญญาร่วมการงาน 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูรั้บจา้ง”) ไดท้าํสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2550 กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ในลกัษณะ
ครบวงจรตั้งแต่การก่อสร้าง จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัเก็บขยะ การเก็บขน การคดัแยก และการ
กาํจดัขยะ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีทอท. มีหนงัสือแจง้ให้
เร่ิมงาน (15 กนัยายน 2549) ภายใตส้ญัญาและบนัทึกขอ้ตกลง มีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 

- การก่อสร้างอาคารเพ่ือบริหารจดัการระบบขยะ การส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินการและกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์น : ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานีรับขยะของท่าอากาศยาน
เพื่อให้มีระบบต่างๆ ในการบริหารจดัการขยะ ได้แก่ ระบบคดัแยกขยะ ระบบเตาเผาขยะ เป็นตน้ ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูรั้บจา้งเอง ทั้งน้ี บรรดาอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ส่วนควบต่างๆ ของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว รวมถึง ระบบการจดัการขยะทั้งหมดท่ีผูรั้บจา้งก่อสร้างข้ึนตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
ทอท. โดยผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีอายุ
สญัญาส้ินสุดลง 

 

- หลกัประกนั: ผูรั้บจา้งไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 
2549 และวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 30.37 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั มามอบใหแ้ก่ ทอท. 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฎิบติัตามสญัญาโดยหลกัประกนัมีอายคุ ํ้าประกนัตลอดอายสุญัญา 
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- ค่าจา้งและการจ่ายเงิน : ทอท. ตกลงจ่ายและผูรั้บจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งเป็นรายเดือนๆ ละ 1 คร้ัง ตามประเภท
ของขยะในอตัราตนัละ 1,500 – 3,400 บาทและผูรั้บจา้งตกลงปรับอตัราค่าจา้งเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ10 ในปีท่ี 
4-7 ของการดาํเนินการตามสญัญา และปรับเพิ่มข้ึนอีกในอตัราร้อยละ 10 ตั้งแต่ปีท่ี 8 -10 ของการดาํเนินการ
ตามสัญญา โดย ทอท. จะออกหนงัสือรับรองผลการปฎิบติังานในรอบ 1 เดือน ใหผู้รั้บจา้งเพ่ือจดัทาํใบแจง้
หน้ีและขอเบิกเงินค่าจา้งจาก ทอท. ต่อไป 

 

- สิทธิของ ทอท. ในการบอกเลิกสัญญา : หาก ทอท. มีหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บจา้งแกไ้ขเหตุบกพร่อง แต่ผูรั้บจา้งไม่
ดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายใน 15 วนั ทอท. มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้ง
ทราบล่วงหนา้ 

 

- การโอนสิทธิและจา้งช่วง : ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่โอนสิทธิหรือหนา้ท่ีตามสญัญาน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่
ผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจา้งช่วงอีกต่อหน่ึง เวน้แต่จะไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจาก ทอท. ก่อน 

 

- อตัราค่าปรับ มีดงัน้ี : 
 

- กรณีท่ีผูรั้บจา้งปฎิบติัไม่ครบถว้นตามพ้ืนท่ีท่ี ทอท. กาํหนดหรือปฎิบติังานไม่เรียบร้อย ผูรั้บจา้งยนิยอม
ใหท้อท. ปรับในอตัรา 3,000 บาท ต่อ 1 จุดท่ีตรวจพบ 

- กรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่มาปฎิบติังาน ผูรั้บจา้งยนิยอมใหท้อท. ปรับในอตัราวนัละ 250,000 บาท 

- กรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่สามารถสร้างระบบจดัการขยะให้แลว้เสร็จตามเวลาท่ีเสนอไว  ้ผูรั้บจ้างยินยอมให ้
ทอท. ปรับในอตัราวนัละ 250,000 บาท 

- กรณีท่ีผูรั้บจ้างไม่สามารถทาํให้ระบบการจดัการขยะท่ีผูรั้บจ้างพฒันาไดรั้บการรับรองมาตรฐานใน
ระบบ ISO 14001 ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ผูรั้บจา้งยนิยอมให ้ทอท. ปรับในอตัราวนัละ 10,000 บาท 

- กรณีระบบท่ีผูรั้บจา้งพฒันาข้ึนไม่สามารถทาํงานไดต้ามท่ีผูรั้บจา้งเสนอ ผูรั้บจา้งยนิยอมให ้ทอท. ปรับ
ในอตัราวนัละ 250,000 บาท 

- กรณีพนกังานของผูรั้บจา้งกระทาํการอนัเป็นเหตุให้ทอท. เส่ือมเสียช่ือเสียง ผูรั้บจา้งยินยอมให้ ทอท. 
ปรับในอตัราคร้ังละ 30,000 บาทและ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง อาจถือเป็นเหตุแห่ง
การบอกเลิกสญัญาไดด้ว้ย 

 

- การชดใชค่้าเสียหาย : ผูรั้บจา้งตอ้งชดใชค่้าเสียหายให ้ทอท. เตม็จาํนวนและทนัทีสาํหรับความเสียหายใดๆ ท่ี 
ทอท. ไดรั้บท่ีเกิดข้ึนจากการปฎิบติัหนา้ท่ีหรืองดเวน้การปฎิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังานภายใตส้ญัญาน้ี  

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 (พันบาท) 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั :   

ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง (รวมหน้ีตามหนงัสือรับสภาพหน้ี) 60,697 61,990 
หกั รับชาํระจนถึงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 และวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 (20,394) (6,958) 

คงเหลือ 40,303 55,032 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (35,580) - 
สุทธิ 4,723 55,032 

 

สัญญาแต่งต้ังตัวแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2558 บริษทัทาํสัญญาแต่งตั้ง บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นตวัแทนเพ่ือ
จดัหาและรวบรวมของเสียอนัตรายและไม่อนัตราย เพื่อบาํบดัโดยการฝังกลบ สัญญามีอาย ุ1 ปี โดยบริษทั 
ตกลงใหค่้าตอบแทนในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการบาํบดัของเสียโดยไม่รวมค่าขนส่ง และบริษทัจะให้
ค่าตอบแทนเพ่ิมอีก 2 ลา้นบาท สาํหรับเดือนท่ีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั สามารถรวบรวม
ของเสียให้บริษทับาํบดัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15ลา้นบาท กรณีท่ีเดือนใดไม่ถึง 15 ลา้นบาท ให้นาํไปรวมกบัเดือน
ถดัไปอีก 2 เดือน รวมเป็น 3 เดือน แลว้ถวัเฉล่ียใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัทาํสัญญา ต่อมา 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 คู่สัญญาไดท้าํบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเพ่ือขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีกคร้ังละ 6 เดือน โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงันั้น สัญญา
แต่งตั้งตวัแทนดงักล่าว จะส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

สัญญารับสภาพหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหนงัสือสัญญารับสภาพหน้ีคร้ังแรก 
จาํนวน 46.88 ลา้นบาท โดยตกลงยนิยอมชดใชเ้งินใหแ้ก่บริษทัโดยขอผอ่นชาํระภายใน 6 เดือน เดือนละ 7.81 
ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่ เมษายน 2559 เป็นตน้ไป สัญญาดงักล่าวมีเง่ือนไขขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการผิดนดั
ชาํระหน้ี เป็นตน้ จนถึงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีตามหนงัสือสัญญารับสภาพหน้ี
ดงักล่าวเป็น จาํนวน 42.07 ลา้นบาท คงเหลือท่ีคา้งชาํระอีกจาํนวน 4.81 ลา้นบาท ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เตม็จาํนวนแลว้ 
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6 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม
2558 

 30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม
2558 

 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,934  3,934 
กิจการอ่ืน ๆ 37,573  29,501  36,437  28,276 
รวม 37,573  29,501  40,371  32,210 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,853)  (2,166)  (8,508)  (6,100) 
สุทธิ 32,720  27,335  31,863  26,110 
       

กิจการอ่ืนๆ        
ลูกหน้ีอ่ืน 41  -  41  - 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 558  348  356  290 
เงินทดรองจ่าย -  43  -  43 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 12,231  8,501  11,757  8,087 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 285  804  -  54 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหนา้ 4,319  3,740  4,144  3,740 
รายไดค้า้งรับ 19,959  14,838  19,959  14,838 
อ่ืน ๆ 180  1,227  180  1,224 
รวม 37,573  29,501  36,437  28,276 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,853)  (2,166)  (4,574)  (2,166) 
ลูกหนีอ้ืน่ – สุทธิ 32,720  27,335  31,863  26,110 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่
 30 มิถุนายน  

  

 

 

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 764  558  505  558 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
       
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่
 30 มิถุนายน  

  

 

 

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 2,714  1,551  2,435  1,551 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (27)  -  (27)  - 

 

7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  445,085 445,085 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  445,085 445,085 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าเงินลงทุนลดลง  (445,085) (445,085) 
สุทธิ  - - 



บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และวนัที่31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละงวด มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน – สุทธิ เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2559  2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559  2558 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (พันบาท)
บริษทัย่อย      
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 100  100 10 10 7,000 7,000 7,000 7,000 - - - - 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
  เมทเทิล จาํกดั 

 
100 

 
100 150 150 170,000 170,000 170,000 170,000 - - 

 
- 

 
- 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี
 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
100 

 
100 200 200 200,000 200,000 200,000 200,000 - - 

 
 
- 

 
- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
80 

 
80 3 3 68,085 68,085 68,085 68,085 - - 

 
- 

 
- 

รวม   363 363 445,085 445,085 445,085 445,085 - -  - - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทัยอ่ย (บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม 
แอนด ์เมิทเทิล จาํกดั) จาํนวน 5 ลา้นบาท มีอาย ุ3 ปี ครบกาํหนดถอนวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ในงบการเงินรวม 
 

9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 308,692 293,013  243,738  236,343 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 18,973 16,462  18,572  15,540 
การจาํหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ (38) -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (13,122) (11,705)  (10,496)  (9,896) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 314,505 297,770  251,814  241,987 
 

 ตน้ทุนท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย 
 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถนาํไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนอีกหลงัจากปิดหลุมฝังในอนาคต 
ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะตดัค่าเส่ือมเป็นตน้ทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอนัตรายท่ีฝังกลบแลว้
เทียบกบัปริมาณกากของเสียอนัตรายทั้งหมดท่ีสามารถฝังกลบไดใ้นแต่ละหลุม 

 

 ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบท่ีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าก่อสร้างหลุมใน
ส่วนท่ีเป็นค่ากั้นและปิดหลุมท่ีมีการเปิดให้บริการแลว้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จส้ิน
แลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 11.73 ลา้นบาท และ 10.34 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 ท่ีดินจาํนวน 4 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ 
และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) มูลค่าตามบญัชีทั้งส้ิน 
จาํนวน 55.20 ลา้นบาท ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัของทรัพยสิ์นดงักล่าว และมีบริษทัเป็นผูค้ ํ้า
ประกนัร่วม ไดจ้ดทะเบียนจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ใน
วงเงินรวม 120 ลา้นบาท และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

10 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม
2558 

 (พันบาท) 
โครงการกลัน่นํ้ ามนัจากพลาสติก 80,000  80,000  80,000  80,000 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (80,000)  (80,000)  (80,000)  (80,000) 
สุทธิ -  -  - - 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท เป็นเงินล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรเตากลัน่นํ้ ามนัจากพลาสติก 
ชุดละ 20 ลา้นบาท จาํนวน 4 ชุด ตามสญัญาซ้ือขายระหวา่งบริษทักบับริษทั เทอร์ม เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ลงวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2551 
 

11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15 - -  -
การซ้ือและการโอนเขา้ - ราคาทุน - 17 -  -



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 15 17 -  -
12 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  1 มกราคม 

2558 
 กาํไร(ขาดทุน) 

 
 30 มิถุนายน

2558 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ภาระหน้ีสินจากผลประโยชนพ์นกังาน  674 - 674 
รวม  674 - 674 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  1 มกราคม 

2558 
 กาํไร(ขาดทุน) 

 
 30 มิถุนายน

2558 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ภาระหน้ีสินจากผลประโยชนพ์นกังาน  464 -  464 
รวม  464 -  464 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2559
 31ธนัวาคม

2558
 30 มิถุนายน

2559 
 31ธนัวาคม

2558
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  8  3  7  2 
ยอดขาดทุนยกไป 28  99  21  89 
รวม 36  102  28  91 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2559 ถึงปี 2563ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

13 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 30 มิถุนายน

2559
 31 ธนัวาคม 

2558
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืน ๆ 91,211 102,861 87,365 90,971 
รวม 91,211 102,861 87,365 90,971 
 

แต่เดิมบริษทัไดบ้นัทึกเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึง (บริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั) ท่ีเกิดข้ึนในปี 
2553 ถึง 2557 มีจาํนวน 32.31 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจาํนวน 52.43 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นหน้ีค่าบริหารจดัการขยะท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มี
หลกัฐานตน้ฉบบั อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่อยูร่ะหว่างการขอหลกัฐานเพ่ือสอบทานความเป็นหน้ีระหว่างกนั
อีกคร้ัง 
 

14 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
30 มิถุนายน

2559
 31 ธนัวาคม 

2558
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558
 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  670 405  4,718 
กิจการอ่ืน ๆ 80,142  78,101 35,228  24,268 
รวม 80,142  78,771 35,633  28,986 
  

กิจการอ่ืนๆ     
เจา้หน้ีอ่ืน 248 544 248 544 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 4,153 1,196 4,153 1,196 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,052 13,642 15,545 8,056 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 43,411 50,706 3,105 2,801 
เงินรับล่วงหนา้ 309 200 309 200 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 493 804 396 538 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 469 10,757 469 10,683 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 10,377 - 10,377 - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
30 มิถุนายน

2559
 31 ธนัวาคม 

2558
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558
 (พันบาท) 

อ่ืน ๆ 630 252 626 250 
รวม 80,142 78,101 35,228 24,268 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
30 มิถุนายน

2559
 31 ธนัวาคม 

2558
 30 มิถุนายน

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558
 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาผอ่นผนัการ
 ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาเพื่อปรับ
 โครงสร้างหน้ีกบัธนาคารฯ 26,638

 

35,652

 

- 

 

-
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอม
 ยอมความต่อหนา้ศาล (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 15) 12,241

 
10,979

 
- 

 
-

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้องอ่ืน 4,532 4,075  3,105 2,801
รวม 43,411 50,706 3,105 2,801
 

บริษทัยอ่ย(บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั)ไดจ่้ายชาํระดอกเบ้ียใหก้บัธนาคารตามขอ้ตกลงใน
สัญญาสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เป็นจาํนวน 4.50 ลา้นบาท และ 9.00  
ลา้นบาท ตามลาํดบั คงเหลือดอกเบ้ียคา้งชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 26.64ลา้นบาทภายใตส้ัญญาผอ่น
ผนัการชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาเพื่อปรับโครงสร้างกบัธนาคารฯ หากบริษทัย่อยชาํระหน้ีดอกเบ้ียคา้งชาํระอีก 
จาํนวน 3.6ลา้นบาท และปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในหนงัสือสัญญาน้ีโดยไม่ผิดนดัและไม่ผิดเง่ือนไขแลว้ 
บริษทัยอ่ยจะขอใหธ้นาคารยกดอกเบ้ียท่ีเหลือ จาํนวน 23 ลา้นบาท 
 

เงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยไดใ้ช้เป็นหลกัประกนั และมีบริษทั 
โปรเฟสชัน่แนล เวสด ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
 

15 หนีสิ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 และวนัท่ี31 ธนัวาคม 2558 
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2559 2558
 (พันบาท)
หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล 31,525 31,525
หกั หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความท่ีเจา้หน้ี 
 สามารถเรียกคืนไดท้นัที 

 
(31,525) 

 
(31,525)

สุทธิ - - 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553บริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกดั) ถูกเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง
ฟ้องเน่ืองจากผิดสัญญารับสภาพหน้ีจาํนวนทุนทรัพย ์33.88 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินตน้ 31.52 ลา้นบาท และ
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2553 จนถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 2.36 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล โดยยอมชาํระเงิน
ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามเงินตน้ จาํนวน 31.52 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัยอ่ยตกลง
ผอ่นชาํระเป็นรายเดือนเดือนละไม่ตํ่ากวา่ 1.5 ลา้นบาท และเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2555ซ่ึงจนถึง 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 และวนัท่ี31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยไดผ้ิดนัดชาํระหน้ีเงินตน้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นจาํนวน 31.52 ลา้นบาท และ 31.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั และดอกเบ้ียอีกจาํนวน 
12.24 ลา้นบาท และ 10.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงผลจากการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวอาจทาํใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิเร่ง
ให้บริษทัย่อย ชาํระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบกาํหนดไดท้นัที ดงันั้นบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทหน้ีสินตาม
สญัญาประนีประนอมยอมความ ท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัทีแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจาํนวน 

 

16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการ    
 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,175 3,368 2,402 2,319 
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 736 512 687 396 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 74 55 61 39 
ปรับปรุง - (955) - (931) 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
 (พันบาท) 
 810 (388) 748 (496) 
อืน่ๆ     
ผลประโยชนจ่์าย (121) - - - 
ภาระผูกพนัของโครงการ     
  ผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 3,864 2,980 3,150 1,823 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.07 - 3.21 0.08 - 4.08 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.79 5.00 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 12 * 0.03 - 1.05 * 
อตัรามรณะ 100 ของ TMO 2008 ** 100 ของ TMO 2008 ** 
อตัราการทุพพลภาพ 10 ของ TMO 2008 ** 10 ของ TMO 2008 ** 
  

* ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
 

17 ประมาณการหนีสิ้นการปิดหลุมฝังกลบ 
 

  งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม 
2558 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (พันบาท) 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 11,729 10,342 
รวม 11,729 10,342 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 
 (พันบาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,342 16,068 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 1,387 - 
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสิน - (655) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 11,729 15,413 
 

18 ประมาณการหนีสิ้นจากคดคีวามและค่าปรับฯ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 30 มิถุนายน

2559
31 ธนัวาคม

2558
 30 มิถุนายน 

2559 
 31 ธนัวาคม

2558
 (พันบาท) 
หน้ีสินทีไ่ม่หมุนเวยีน  
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 5,164 6,444 3,100 4,380
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ  
 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000 - 9,000 -
รวม 14,164 6,444 12,100 4,380
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,444 9,640 4,380 7,575
เพิ่มข้ึน 9,000 - 9,000 -
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสิน (1,280) (2,833) (1,280) (2,832)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 14,164 6,807 12,100 4,743
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัได้ตั้งประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตาม
สัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม 30 มิถุนายน2559  31 ธนัวาคม 2558 
 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน      
ณ วนัตน้งวด      
- หุน้สามญั 0.70 2,100,000 1,470,000 2,625,000 1,837,500 
ลดทุน-วนัท่ี 8 เมษายน 2558 0.70 - - (875,000) (612,500) 
เพิ่มทุน-วนัท่ี 9 เมษายน 2558 0.70 - - 350,000 245,000 
ณ วนัส้ินงวด      
- หุ้นสามัญ 0.70 2,100,000 1,470,000 2,100,000 1,470,000 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว  
ณ วนัตน้งวด    
- หุน้สามญั 0.70 2,025,092 1,417,564 1,750,000 1,225,000 
เพิ่มทุน-วนัท่ี 17 เมษายน 2558 0.70 - - 275,092 192,564 
ณ วนัส้ินงวด      
- หุ้นสามัญ 0.70 2,025,092 1,417,564 2,025,092 1,417,564 
 

20 ส่วนตํา่กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2559 

 31 ธนัวาคม
2558 

 (พันบาท) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (285,000) (285,000) 

สุทธิ (285,000) (285,000) 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น 
สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

21 รายได้จากการจ้างบริหารจัดการขยะสุทธิ 
 

รายได้จากการจ้างบริหารจดัการขยะสุทธิเป็นรายได้จากการจ้างบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ภายใตส้ญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวนัท่ี 11กนัยายน 2549 และ
บนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2550 กบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ท่ีแสดงหกักบั
ตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบับริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั  
 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน แสดงได้
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน
 2559 2558  2559 2558
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะกบั ทอท. 2,494 2,301 5,045 4,662
หกั ตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบับริษทั
 สุวรรณภูมิเอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั (2,420) (2,232)

 
(4,894) 

 
(4,522)

สุทธิ 74 69 151 140
 

22 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิต
และให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์
การตลาดท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

 ส่วนงานท่ี 1 คือ ส่วนงานบริการฝังกลบ 
 

 ส่วนงานท่ี 2 คือ ส่วนงานผลิตและขายผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 

 ส่วนงานท่ี 3 คือ ส่วนงานอ่ืนๆ 
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ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผล
การดาํเนินงานเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว 
 

ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 
ส่วนงาน

บริการฝังกลบ

ส่วนงานผลิต
และขาย

ผลิตภณัฑโ์ลหะ อ่ืน ๆ รวม 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั สุทธิ 

 (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน 2559    

 

 

 

 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 67 17 - 84 (2) 82 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (39) (16) - (55) 2 (53) 
กาํไรขั้นตน้ 28 1 - 29 - 29 
รายไดอ่ื้น - - - - - -
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (33) (3) - (36) 1 (35)
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
  ภาษีเงินได ้ (5) (2) - (7) 1 (6)
ภาษีเงินได ้ - - - - - -
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (5) (2) - (7) 1 (6)
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน 2558  

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 65 15 - 80 (1) 79 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (39) (11) - (50) 2 (48) 
กาํไรขั้นตน้ 26 4 - 30 1 31 
รายไดอ่ื้น 4 48 - 52 (22) 30 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (19) (4) - (23) (2) (25) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 11 48 - 59 (23) 36 
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ส่วนงาน

บริการฝังกลบ

ส่วนงานผลิต
และขาย

ผลิตภณัฑโ์ลหะ อ่ืน ๆ รวม 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั สุทธิ 

 (ล้านบาท)
  ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได ้ - - - - - - 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 11 48 - 59 (23) 36 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน 2559  

  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 136 38 - 174 (3) 171
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (78) (33) - (111) 3 (108)
กาํไรขั้นตน้ 58 5 - 63 - 63
รายไดอ่ื้น 1 2 - 3 (2) 1
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (86) (7) - (93) 1 (92)
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
  ภาษีเงินได ้ (27) - - (27) (1) (28)
ภาษีเงินได ้ - - - - - -
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (27) - - (27) (1) (28)

สินทรัพยถ์าวรสุทธิณ 30 มิถุนายน 2559 252 63 - 315 - 315 
สินทรัพย์ส่วนงานณ 30 มถุินายน 2559     475 
       

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน 2558  

  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 118 20 - 138 (2) 136 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (70) (15) - (85) 2 (83) 
กาํไรขั้นตน้ 48 5 - 53 - 53 
รายไดอ่ื้น 8 50 - 58 (24) 34 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (36) (11) - (47) 3 (44) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
  ภาษีเงินได ้ 20 44 - 64 (21) 43 
ภาษีเงินได ้ - - - - - - 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 20 44 - 64 (21) 43 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิณ 31 ธนัวาคม 2558 244 65 - 309 - 309 
สินทรัพยส่์วนงานณ 31 ธันวาคม 2558     518 
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23 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นของส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน
 2559 2558  2559 2558
 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)

 
(5,688)

  
35,882

 
(28,060) 

  
42,577

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 (ขั้นพื้นฐาน) 

 
2,025,092

  
1,862,469

 
2,025,092 

  
1,862,469

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) (0.003) 0.019  (0.014) 0.023 
   

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน
 2559 2558  2559 2558
 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน)

 
(4,934)

  
10,984

 
(27,205) 

  
20,063

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 (ขั้นพื้นฐาน) 

 
2,025,092

  
1,862,469

 
2,025,092 

  
1,862,469

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) (0.002) 0.006  (0.013) 0.011
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24 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

 30 มิถุนายน 2559
   

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน  
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 9 9
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว  
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 8 8
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ  
คํ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ 9 9
คํ้าประกนัการออกหนงัสือเพ่ือประกวดราคาการรับงาน 29 29
รวม 55 55
 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือ 
คํ้าประกนัเพื่อประกวดราคาการรับงาน จาํนวน 29 ลา้นบาทโดยไดจ้าํนาํเงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 6 เดือน 
จาํนวน 30 ลา้นบาท ไวเ้ป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดรั้บ
หนงัสือจากกรมควบคุมมลพิษแจง้ยกเลิกการประกวดราคาดงักล่าว และบริษทัไดคื้นหนงัสือคํ้าประกนัขา้งตน้
แก่ธนาคารแลว้พร้อมกบัธนาคารไดป้ลดภาระจาํนาํเงินฝากธนาคารในจาํนวนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2559 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559บริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่
นํ้ ามนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 
ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
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25 คดฟ้ีองร้อง 

 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
 คดีดาํท่ี 2483/2553 
 คดีแดงท่ี 174/2554 
 

 คดีดาํท่ี 4057, 4172/2555 
 

 คดีดาํท่ี 1787-1794/2555 
 คดีแดงท่ี 872-879/2555 
 

 คดีดาํท่ี 1608-1609/2555 
 คดีแดงท่ี 1028-1029/2555 

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 

(บริษทั เจ ที เอส 
อลูมิเนียม แอนด ์
เมทเทิล จาํกดั
และ บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลย ี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
คําสั่ งให้บ ริษัทและบริษัทย่อย จ่ ายชําระ
ค่าเสียหายให้แก่โจทก ์พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 – 15 ต่อปีซ่ึง ณ วนัท่ี 30มิถุนายน
2559 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็นจํานวนรวม
3.12ล้านบาท  (ได้บันทึกเป็นประมาณการ
หน้ีสินจาํนวน 2.87ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายคา้ง
จ่าย จาํนวน 0.25 ลา้นบาท) 

 คดีดาํท่ี 2453/2553 
 คดีแดงท่ี 1205/54 

บริษทั เทคนิค
ส่ิงแวดลอ้ม
ไทย จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาจา้งทาํ
ของ และเรียกค่าการงานท่ีได้ทาํไปแล้ว ซ่ึง
บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาประนีประนอมยอม
ความต่อหนา้ศาลอุทธรณ์ชาํระเงินใหแ้ก่โจทก ์
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
จะชําระภายในวนัส้ินเดือนเดือนละไม่น้อย
กวา่ 0.05 ลา้นบาท ชาํระงวดแรกภายในเดือน 
มีนาคม  2 5 5 8  และให้แล้ว เส ร็จภายใน
กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 
มี ย อ ด เ งิ น ต้ น ค ง เ ห ลื อ จํ า น ว น 1.21
ลา้นบาท (ได้บนัทึกเป็นประมาณการหน้ีสิน
จาํนวน 0.98ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
จาํนวน 0.23 ลา้นบาท) 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
 คดีดาํท่ี 278/2554 บริษทั 

ก. ทวีทรัพย์
อุตสาหกรรม 

จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญา และ
เรียกค่าจ้าง ซ่ึงบริษทัยอมชดใช้ให้แก่โจทก ์
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็น
รายเดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 
นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึง 
ณ  วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน2559 มี ยอด เ งินต้น
คงเหลือจาํนวน0.47 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็ม
จาํนวนแลว้ 

 คดีดาํท่ี 1037/2555 พ 532/ 
  2556 
 คดีแดงท่ี 593/2556 

อดีตกรรมการ บริษทั บริษทัทาํสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาล
ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 กบัอดีตกรรมการ
โดยตกลงชาํระเงินกูย้ืมจาํนวน 7.89 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปีโดยตกลงผอ่น
ชาํระภายใน 36 งวด งวดท่ี 1-12 ชาํระไม่นอ้ย
กว่างวดละ 0.2 ล้านบาท งวดท่ี 13-24 ชาํระ
ไม่น้อยกว่างวดละ 0.25 ล้านบาทและงวดท่ี 
25-36 ชาํระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ลา้นบาท
โดยเร่ิมเดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไปจนกว่า
จะชําระเสร็จและบริษัทตกลงชําระตาม
คาํพิพากษาตามหนังสือรับสภาพหน้ี ลงวนัท่ี 
8 พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํระเงินจาํนวน 
1.22ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 6.5ต่อปี
ทั้ งจํานวน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มี
ยอดเงินตน้คงเหลือเป็นจาํนวนรวม 1.31
ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นประมาณการหน้ีสินไว้
เตม็จาํนวนแลว้ 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

50 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
 คดีดาํท่ี 315/2555 
 คดีแดงท่ี 1353/2555 
 คดีดาํท่ี 530/2554339/2555 
 คดีแดงท่ี 1676/255417222/
  2555 

 
 
 

 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลย ี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั) 

 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัยอ่ยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชาํระเป็นจาํนวน0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน0.10 
ล้านบาท ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนชําระเป็นงวดงวดละ  0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีคาํสั่งให้
บริษทัยอ่ยชาํระเงินแก่โจทก ์เป็นจาํนวน 1.10 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มียอดเงินตน้คงเหลือ
เป็นจาํนวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) 
(“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยินยอมให้ลงขอ้ความเท็จ จดัทาํบญัชีของบริษทั 
ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2552 เก่ียวกบั
รายการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือเคร่ืองจักรใช้ใน
โครงการกลั่นนํ้ ามนัจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 สาํนกังานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จดัส่งเอกสาร
หลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดีฯไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษแลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 
ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ไดใ้ห้กบักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ จนถึง
ปัจจุบนัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเดิมของบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
รายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรจาํนวน 
80 ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 
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26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี จากผูใ้ห้
เช่ารายท่ีสาม มีมูลค่าท่ีดิน จาํนวน 13 ลา้นบาท 

 

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ย(บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั)ไดจ่้ายชาํระดอกเบ้ีย
ให้กับธนาคารตามข้อตกลงในสัญญาครบถ้วนแล้วภายใต้สัญญาผ่อนผันการชํา ระห น้ีตาม 
คาํพิพากษาเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารฯ หากบริษทัย่อยชาํระหน้ีดอกเบ้ียคา้งชาํระครบถว้นและ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในหนังสือสัญญาน้ีโดยไม่ผิดนัดและไม่ผิดเง่ือนไขแลว้ บริษทัย่อยจะขอให้
ธนาคารยกดอกเบ้ียท่ีเหลือ จาํนวน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ธนาคารมีหนงัสือแจง้บริษทั
และบริษทัยอ่ยว่าเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 ธนาคารไดรั้บชาํระหน้ีตามหนงัสือสัญญาผอ่นผนัการชาํระหน้ี
ตามคาํพิพากษาเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ บริษทัยอ่ยจึงไม่มีภาระหน้ีตามสัญญาดงักล่าวคงคา้งกบัธนาคาร
อีก ดงันั้นณ วนัเดียวกนั บริษทัย่อยไดป้รับปรุงดอกเบ้ียท่ีธนาคารยกหน้ีให้จาํนวน 23 ลา้นบาท แสดงเป็น
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งจาํนวนพร้อมกบัธนาคารมีหนงัสือแจง้ปลดภาระคํ้าประกนัของบริษทั
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 และ 15พฤศจิกายน 2559 บริษทัย่อยไดไ้ถ่ถอน
หลกัประกนัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ 

 

 ค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบัติตามสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

- เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน2559 บริษทัไดรั้บหนงัสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่
ปฎิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญา
จา้ง จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 620,500,000 บาท 

 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนังสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสือของทอท.ขา้งตน้ และ 
ขอ้โตแ้ยง้สิทธิว่า บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ 
และขอ้โตแ้ยง้สิทธิวา่ หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนกเ็กิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผดิสญัญาหรือไม่ปฎิบติั
ตามสัญญาให้ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท.ต่อไป 
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- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

2559 และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 
ของวงเงิน ก็ดาํเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 
288 ลา้นบาท หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสัดส่วนร้อยละ 30 ซ่ึง 
ไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท  

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับ
และค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น
จาํนวน 9,000,000 บาท 

 

 คดีฟ้องร้อง 
 

- เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เป็นโจทกย์ื่นฟ้องทอท.ต่อศาลปกครอง
กลาง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 1810/2559 เก่ียวกบัการผิดสัญญาและผิดนดัชาํระหน้ีค่าจา้งตามสัญญา ตั้งแต่
งวดท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน2553 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 กนัยายน 
2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) รวม 77 งวดดว้ยเหตุผลท่ีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไม่สร้างเตาเผา
ขยะรวมเป็นเงินค่าจา้งทั้งส้ิน 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียม ขอใหศ้าลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสัง่ ดงัน้ี 

 

- ใหท้อท.ชาํระค่าจา้งตามสัญญาสาํหรับงวดท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน2553 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) รวม 77 งวด พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระในแต่ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดยถูกตอ้ง
ครบถว้น 

- ให้ทอท.ชดใชด้อกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5ต่อปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้
ไป จนกวา่ ทอท. จะชาํระจนเสร็จส้ิน 

- ให้ทอท.คืนหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบบั รวมเป็นเงิน 50,373,871 
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินดงักล่าวนบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป 
จนกวา่ทอท.จะชาํระจนเสร็จส้ิน 

- ขอใหศ้าลปกครองมีคาํสัง่คืนค่าธรรมเนียมศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30มิถุนายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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- รวมเป็นทุนทรัพยท่ี์ยืน่ฟ้อง จาํนวน 288,501,256.49 บาท 
- เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 ศาลปกครองไดมี้คาํสั่งไม่รับคาํฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้งงวดท่ี 44 (ครบ

กาํหนดชาํระเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59 (ครบกาํหนดชาํระเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2554) ไว้
พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม จาํนวน 51,605,839.93 บาท) เน่ืองจากเป็นการยืน่ฟ้องเม่ือพน้กาํหนดหา้ปี
นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์
ท่ีฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท 

 

- เม่ือวนัท่ี 13มกราคม 2560กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดย้ืน่อุทธรณ์คาํสั่งไม่รับคาํฟ้องบางส่วนต่อศาล
ปกครองขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่รับคาํฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าจา้ง
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ
ผูจ้ ัดการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จัดส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษทักับบุคคลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง จาํนวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัทาํผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบญัชี ผูอ้นุมติั
รายการจ่ายเงิน และผูรั้บเงินในใบสําคญัจ่ายและใบสําคญัรับของบริษทัในงวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 ถึง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 

 


