
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (6,133)                63,674               (32,616) 32,514 
รายการปรับปรุง
รายการปรับปรุงรายไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่เงินสด -                     (1,686)                -                     (1,472)                    
หน้ีสงสัยจะสูญ 64,431               4,201                 65,090               4,201                     
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (462)                   (1,574)                (462)                   (1,574)                    
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืนตดับญัชี -                     1,935                 -                     1,574                     
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 698                    -                     -                     -                         
ค่าเส่ือมราคา 20,152               17,111               16,156               14,336                   
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 22                      (170)                   -                     (170)                       
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (23,069)              (28,896)              -                     (5,813)                    
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                     635                    -                     635                        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,214                 (370)                   1,121                 (356)                       
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาฯ 9,000                 -                     9,000                 -                         
ดอกเบ้ียรับ (124)                   (79)                     (87)                     (75)                         
ตน้ทุนทางการเงิน 2,666                 7,088                 544                    3,856                     

68,395               61,869               58,746               47,656                   
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (30,993)              (76,844)              (24,628)              (70,288)                  
สินคา้คงเหลือ 2,267                 (6,983)                -                     -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (622)                   421                    (622)                   -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,073)                25,596               8,047                 24,616                   
จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (121)                   -                     -                     -                         
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมผงักลบ -                     (811)                   -                     (811)                       
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินจากคดีความ (1,880)                (2,886)                (1,880)                (2,886)                    
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 34,973               362                    39,663               (1,713)                    
จ่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย (5,856)                (4,264)                (5,781)                (3,975)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 29,117               (3,902)                33,882               (5,688)                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พนับาท)

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(พนับาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 124                  79                    83                      75                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (30,001)            -                   (30,001)              -                       
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   (1,948)                (428)                     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,000)              -                   -                     -                       
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,891)            (18,639)            (28,354)              (17,324)                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                   (17)                   -                     -                       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 16                    170                  -                     170                      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (63,752)            (18,407) (60,220) (17,507)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระดอกเบ้ีย (12,637)            (16,217)            (4,370)                (31,452)                
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (11,352)            (5,851)              (10,356)              (5,851)                  
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   (99,437) -                     -                       
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   (3,058)              -                     (92,117)                
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั -                   192,565           -                     192,565               
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                   (1,440)              -                     (1,440)                  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (23,989)            66,562             (14,726)              61,705                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (58,624)            44,253             (41,064)              38,510                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 81,611             867                  61,730               613                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 22,987             45,120             20,666               39,123                 

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกใน
ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 17 8,083 3,559                 8,083                 3,559                     
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