บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุ สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีฟ้องร้อง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 (เดิมตั้งอยู่ “เลขที่ 44 ซอยสุ วรรณมณี ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ”)
มีศูนย์บริ หารการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 5 ตําบลห้วยโจด อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการเตรี ยมการที่จะย้ายศูนย์บริ หารการจัดการฯ ดังกล่าวมาอยูท่ ี่ ที่ต้ งั
โครงการ “ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งตั้งอยู่ เลขที่ 234 หมู่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ได้แก่
(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
17.79
7.40

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
UOB Kay Hian Private Limited

บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วที่อนั ตราย และไม่
อันตราย รวมทั้งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล และนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และซื้ อ
ขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
1. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
รับกําจัดสิ่ งปฏิกลู และ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2559
100
100
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2

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

2. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด

จําหน่ายสิ นค้าประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด
(หยุดดําเนินธุรกิจตั้งแต่พฤศจิกายน
2556 ถึงมกราคม 2558 และเริ่ ม
ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่
กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้นมา)

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2559
100
100

3. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด

ซื้อขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะ ผลิตและให้บริ การแปร
รู ปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็ นพลังงาน
นํ้ามัน และเชื้อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ้ามัน
(หยุดดําเนินธุรกิจ)

ไทย

100

100

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

(ยังไม่ได้เริ่ มดําเนิน
งานเชิงพาณิ ชย์)

ไทย

80

80

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการบริ หารชุดใหม่ที่
รับรองโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ งให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ การดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ข้อ มูลทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น เพื่อให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างอื่น
2.4 การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถื อปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.4.1 การใช้ ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที่รับรู ้ใน
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 9 และ 10 การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและทรัพย์สิน
15
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2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการใช้
ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ จากคดีความและจากค่าปรับฯ
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้อง

2.5 การใช้ เกณฑ์ การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ดังที่ปรากฎในงบการเงิน กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 6.13
ล้านบาท ในงบการเงินรวม และบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559 จํานวน 5.41 ล้านบาท และ 32.62 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 มีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวน 36.65 ล้านบาท และ 0.52 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์
หมุนเวียน เป็นจํานวน 24.40 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งผิดนัดชําระเจ้าหนี้ ค่าก่อสร้าง
รวมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีจาํ นวนรวม 44.39 ล้านบาท และ 42.58 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งผลจากการผิดนัดชําระหนี้ดงั กล่าวอาจทํา
ให้เจ้าหนี้มีสิทธิเร่ งให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี้คงเหลือทั้งหมดได้ทนั ที และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งมีผลขาดทุนสะสมเป็ น
จํานวนมากและมีส่วนขาดของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ได้หยุดดําเนิ นกิ จการจนถึ งปั จจุ บนั นอกจากนี้ ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมขึ้น
เครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และ 2559 ตามลําดับ
และยังขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปั ญหาดังกล่าวจะหมดไป จาก
สถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั สําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งผูถ้ ื อ หุ ้น และกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ส่ ง ผลให้บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมี ผ ลการ
ดําเนินงานดี เพิ่มทุนได้เป็ นผลสําเร็ จทําให้บริ ษทั ดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และฝ่ ายบริ หารใหม่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ไ ขเหตุ ที่ ห ลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ถู ก ขึ้ น เครื่ อ งหมายห้ า มซื้ อ ขาย และเข้า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็ น
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารใหม่ของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ อง โดยมีขอ้ สมมติฐานว่ากิ จการมีเงิ นทุนหมุนเวียนเพียงพอ
สําหรับการดําเนิ นธุ รกิจ ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุ งมูลค่า
สิ น ทรั พ ย์ และการจัด ประเภทสิ น ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น ใหม่ ซ่ ึ งอาจจํา เป็ นหากกลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ัท ไม่ ส ามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

4

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การ
เกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
1. UOB Kay Hian Private Limited
2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
6. Begemann Holding B.V.

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชาติ
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80

เนเธอร์แลนด์

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็ นบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งถื อ หุ ้น ในบริ ษ ทั ย่อ ย
(บริ ษทั เบกี มานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บี เอ็มที -เอเชี ย)
จํากัด) ร้อยละ 20
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ชื่อบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชาติ

7. บริ ษทั เจ ที เอส คอมเมอร์เชี่ยล จํากัด

ไทย

8. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

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

ไทย

10. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

11. คุณเกรี ยงไกร เลิศศิริสมั พันธ์
12. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

ไทย
ไทย

13. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หาร
ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เคยเป็ นกรรมการบริ ษทั จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558
บุตรของกรรมการและประธานกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั
บุคคลที่มีอาํ นาจ และความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการบริ การ
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ค่าเช่า
ค่าเช่า
ค่าบริ การทางวิชาชีพและบริ การอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม
เงินเดือน และอื่น ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ 7.5-8.5 ต่อปี
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการที่สาํ คัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 กับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
2559
2558
(พันบาท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการบริ การ
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ย่ อย
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การทางวิชาชีพและบริ การอื่น
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

-

72

1,211

-

-

-

143

45

741

45

152

105
-

480

105
-

480

2,670
229
2,899

4,258
53
4,311

2,070
229
2,299

4,258
53
4,311

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558
(พันบาท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการบริ การ

-

-

3,055

3,374
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558
(พันบาท)

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ค่าเช่า
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ย่ อย
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การทางวิชาชีพและบริ การอื่น
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

89
450

-

-

-

-

-

2,618

45

741

45

152

315
-

480

315
-

480

8,030
687
8,717

4,258
53
4,311

6,230
687
6,917

4,258
53
4,311

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม

-

-

-

1,007
1,007
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ลูกหนี้อื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

3,592

3,592

-

-

47

47

-

-

295

295

-

-

4
3,938
(3,934)
4

3,934
(3,934)
-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

-

-

33,408

33,146

-

-

2,094

1,750

-

-

37,604

37,262

-

-

1,000
74,106
(73,106)

72,158
(72,158)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
สุ ทธิ
1,000
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
72,158
72,510
1,948
428
74,106
72,938

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด และบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
ทั้งจํานวนเป็ นเงิ นให้กู้ยืมตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคื นเมื่ อทวงถาม โดยมี อตั ราร้ อยละ 8.50 ต่ อปี และไม่ มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2552 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให้
กูย้ มื ระยะสั้นดังกล่าว
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ทั้งจํานวนเป็นเงินให้
กูย้ ืมตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคืนคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นดังกล่าว
บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรั บ ทั้งจํานวนเนื่ องจากฝ่ ายบริ หารประเมินว่า
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระในอนาคต
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ

85,408
(85,408)
-

85,408
(85,408)
-

-

-

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
เจ้ าหนีอ้ นื่ – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
เงินทดรอง
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการ
รวม

-

-

405

405

-

-

-

4,313

-

670
670

405

4,718

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
มีดงั นี้

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายคืนระหว่างงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท
92,417
(92,117)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท
300

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

รายการเคลื่อนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายนมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
670
2,898
2,447
เพิ่มขึ้น
1,750
1,200
ลดลง
(670)
(1,753)
(1,753)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2,895
1,894
เมื่ อ วันที่ 30 ธัน วาคม 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงิ นกู้ยืม กับบริ ษทั เจ ที เอส อลู มิเ นี ย ม แอนด์ เมทเทิ ล จํา กัด
(“บริ ษทั ย่อย”) โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเมื่อทวงถาม และ เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2552 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชําระหนี้บางส่ วน เป็ นรายเดือนรวม 18 งวด เริ่ มตั้งแต่มกราคม 2553 จนถึงมิถุนายน 2554 สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 8.5 ต่อปี นับตั้งแต่มิถุนายน 2553 ซึ่ งบริ ษทั ได้ผิดนัดชําระหนี้ กบั บริ ษทั ย่อยทั้ง
จํานวน ต่อมาในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้คืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
การคํา้ ประกัน
บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันการกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงินให้แก่ บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์
เมทเทิล จํากัด) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
บริ ษทั มี ภาระการคํ้าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคํ้าประกันการปฎิ บตั ิ ตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 11
กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื่ อรั บจ้างบริ หารจัดการขยะจากบริ ษ ทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิดเป็ นจํานวน 9.11 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
24

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท
สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ได้ทาํ สัญญาให้เช่าที่ดิน
อาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ภายในโรงงานทั้งหมดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
(บริ ษทั เจ ที เอส คอมเมอร์เชี่ยล จํากัด) เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กําหนดระยะเวลา
1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 450,000 บาท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว โดยให้มีผล
สิ้ นสุ ดลงนับตั้งแต่วนั ที่ 31 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย เพื่อเป็นที่ต้ งั
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท
5

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

165,632
165,632
(111,308)
54,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
30 กันยายน
2558
2559
(พันบาท)
137,977
156,310
137,977
156,310
(51,577)
(111,308)
86,400
45,002

งบการเงินรวม

2559

31 ธันวาคม
2558
1,007
134,485
135,492
(51,577)
83,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
25

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม

2558

2559

2558

19,707

77

(พันบาท)
19,707

77

60,166
(435)

226
-

60,166
(435)

2559
หนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

226
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2559
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้
ค้างชําระเกินกําหนด
1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

42,852
8,721
24,470
17,910
24,832
46,847
114,059
165,632
(111,308)
54,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
30 กันยายน
2558
2559
(พันบาท)
27,058
33,530
46,876
8,721
10,012
9,677
4,152
40,202
64,043
137,977
(51,577)
86,400

24,470
17,910
24,832
46,847
114,059
156,310
(111,308)
45,002

31 ธันวาคม
2558
24,573
46,876
10,012
9,677
4,152
40,202
64,043
135,492
(51,577)
83,915

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระเกินกําหนดและลูกหนี้การค้าตาม
สัญญารับสภาพหนี้ รวมจํานวน 122.78 ล้านบาท และ 110.92 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ หัก
การรับชําระเงินแล้วจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือจํานวน 111.31 ล้านบาท
และ 51.58 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจํานวนแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้รวมลูกหนี้ 2 ราย ที่คา้ งชําระซึ่ งอยู่
ระหว่างฟ้ องร้องหนึ่งราย และอีกหนึ่งราย ซึ่งได้ทาํ หนังสื อรับสภาพหนี้ สรุ ปดังนี้
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
(พันบาท)
 บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) :
ยอดหนี้ที่คงค้าง
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

58,225
(58,225)
-

49,533
(49,533)
-

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม (ประกอบด้วย บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) (มีสดั ส่ วนร้อยละ 60) บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ
30) และบริ ษทั สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด (มี สัดส่ วนร้ อยละ 10) ตามสัญญาร่ วมการงาน
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ ับจ้าง”) ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในลักษณะ
ครบวงจรตั้งแต่การก่อสร้ าง จัดหาระบบอุปกรณ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ การเก็บขน การคัดแยก และการ
กําจัดขยะ ในพื้นที่บริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ทอท. มีหนังสื อแจ้งให้
เริ่ มงาน (15 กันยายน 2549) ภายใต้สญ
ั ญาและบันทึกข้อตกลง มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
- การก่อสร้างอาคารเพื่อบริ หารจัดการระบบขยะ การส่ งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนิ นการและกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สิน : ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งปรับปรุ งอาคารสถานีรับขยะของท่าอากาศยาน
เพื่อให้มีระบบต่ างๆ ในการบริ หารจัดการขยะ ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะ ระบบเตาเผาขยะ เป็ นต้น ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ั บจ้างเอง ทั้งนี้ บรรดาอาคาร สิ่ งปลูกสร้ าง ส่ วนควบต่างๆ ของอาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
ดังกล่าว รวมถึ ง ระบบการจัดการขยะทั้งหมดที่ผูร้ ับจ้างก่ อสร้ างขึ้นตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
ทอท. โดยผูร้ ับจ้างต้องส่ งมอบและโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่อายุ
สัญญาสิ้ นสุ ดลง
- หลักประกัน : ผูร้ ับจ้างได้นาํ หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง ลงวันที่ 23 สิ งหาคม
2549 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 30.37 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ มามอบให้แก่ ทอท.
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฎิบตั ิตามสัญญา โดยหลักประกันมีอายุค้ าํ ประกันตลอดอายุสญ
ั ญา
- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน : ทอท. ตกลงจ่ายและผูร้ ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็ นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ตามประเภท
ของขยะในอัตราตันละ 1,500 – 3,400 บาท และผูร้ ับจ้างตกลงปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ในปี
ที่ 4 -7 ของการดําเนิ นการตามสัญญา และปรับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 10 ตั้งแต่ปีที่ 8 -10 ของการ
28

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ดําเนิ นการตามสัญญา โดย ทอท. จะออกหนังสื อรับรองผลการปฎิบตั ิงานในรอบ 1 เดือน ให้ผรู ้ ับจ้างเพื่อ
จัดทําใบแจ้งหนี้และขอเบิกเงินค่าจ้างจาก ทอท. ต่อไป
- สิ ทธิ ของ ทอท. ในการบอกเลิกสัญญา : หาก ทอท. มีหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างแก้ไขเหตุบกพร่ อง แต่ผรู ้ ับจ้างไม่
ดําเนินการให้เรี ยบร้อยภายใน 15 วัน ทอท. มีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้าง
ทราบล่วงหน้า
- การโอนสิ ทธิและจ้างช่วง : ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่โอนสิ ทธิหรื อหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่
ผูอ้ ื่น และจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรื อบางส่ วนแห่ งสัญญานี้ ไปจ้างช่ วงอีกต่อหนึ่ ง เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อจาก ทอท. ก่อน
- อัตราค่าปรับ มีดงั นี้ :
- กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างปฎิบตั ิไม่ครบถ้วนตามพื้นที่ที่ ทอท. กําหนดหรื อปฎิบตั ิงานไม่เรี ยบร้อย ผูร้ ับจ้างยินยอม
ให้ ทอท. ปรับในอัตรา 3,000 บาท ต่อ 1 จุดที่ตรวจพบ
- กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างไม่มาปฎิบตั ิงาน ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราวันละ 250,000 บาท
- กรณี ที่ผูร้ ั บจ้างไม่สามารถสร้ างระบบจัดการขยะให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่เสนอไว้ ผูร้ ั บจ้างยินยอมให้
ทอท. ปรับในอัตราวันละ 250,000 บาท
- กรณี ที่ผูร้ ั บจ้างไม่สามารถทําให้ระบบการจัดการขยะที่ผูร้ ั บจ้างพัฒนาได้รับการรั บรองมาตรฐานใน
ระบบ ISO 14001 ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับในอัตราวันละ 10,000 บาท
- กรณี ระบบที่ผรู ้ ับจ้างพัฒนาขึ้นไม่สามารถทํางานได้ตามที่ผรู ้ ับจ้างเสนอ ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับ
ในอัตราวันละ 250,000 บาท
- กรณี พนักงานของผูร้ ับจ้างกระทําการอันเป็นเหตุให้ ทอท. เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ ทอท.
ปรับในอัตราครั้งละ 30,000 บาท และ ทอท. มีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายเพิ่มเติม รวมทั้ง อาจถือเป็ นเหตุแห่ ง
การบอกเลิกสัญญาได้ดว้ ย
- การชดใช้ค่าเสี ยหาย : ผูร้ ับจ้างต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้ ทอท. เต็มจํานวนและทันทีสาํ หรับความเสี ยหายใดๆ ที่
ทอท. ได้รับที่เกิดขึ้นจากการปฎิบตั ิหน้าที่หรื องดเว้นการปฎิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับงานภายใต้สญ
ั ญานี้
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
(พันบาท)
 บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด :
ยอดหนี้ที่คงค้าง (รวมหนี้ตามหนังสื อรับสภาพหนี้)
หัก รับชําระจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
คงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

63,447
(3,909)
59,538
(50,888)
8,650

61,990
(6,958)
55,032
55,032

สัญญาแต่ งตั้งตัวแทน
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 บริ ษทั ทําสัญญาแต่งตั้ง บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นตัวแทนเพื่อ
จัดหาและรวบรวมของเสี ยอันตรายและไม่อนั ตราย เพื่อบําบัดโดยการฝังกลบ สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการบําบัดของเสี ยโดยไม่รวมค่าขนส่ ง และบริ ษทั จะให้
ค่าตอบแทนเพิ่มอีก 2 ล้านบาท สําหรับเดือนที่บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด สามารถรวบรวม
ของเสี ยให้บริ ษทั บําบัดได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท กรณี ที่เดือนใดไม่ถึง 15 ล้านบาท ให้นาํ ไปรวมกับเดือน
ถัดไปอีก 2 เดือน รวมเป็ น 3 เดือน แล้วถัวเฉลี่ยให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท นับตั้งแต่วนั ทําสัญญา ต่อมา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คู่สัญญาได้ทาํ บันทึกแนบท้ายสัญญาเพื่อขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีกครั้งละ 6 เดือน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ดังนั้น สัญญา
แต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว จะสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัญญารับสภาพหนี้
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ทําหนังสื อสัญญารับสภาพหนี้ ครั้งแรก
จํานวน 46.88 ล้านบาท โดยตกลงยินยอมชดใช้เงินให้แก่บริ ษทั โดยขอผ่อนชําระภายใน 6 เดือน เดือนละ 7.81
ล้านบาท โดยเริ่ มชําระตั้งแต่ เมษายน 2559 เป็ นต้นไป สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขข้อจํากัดเกี่ ยวกับการผิดนัด
ชําระหนี้ เป็ นต้น จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ ตามหนังสื อสัญญารับสภาพหนี้
ดังกล่าวเป็ นจํานวน 42.07 ล้านบาท คงเหลือที่คา้ งชําระอีกจํานวน 4.81 ล้านบาท ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เต็มจํานวนแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

6

ลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

38,695
38,695
(6,403)
32,292

กิจการอื่ น ๆ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีอ้ นื่ – สุ ทธิ

3
1,201
58
14,358
165
4,373
18,363
174
38,695
(6,403)
32,292

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
30 กันยายน
2558
2559
(พันบาท)
3,938
29,501
37,865
29,501
41,803
(2,166)
(10,047)
27,335
31,756

348
43
8,501
804
3,740
14,838
1,227
29,501
(2,166)
27,335

1,055
58
13,867
4,348
18,363
174
37,865
(6,113)
31,752

งบการเงินรวม

2559

31 ธันวาคม
2558
3,934
28,276
32,210
(6,100)
26,110

290
43
8,087
54
3,740
14,838
1,224
28,276
(2,166)
26,110

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสูญ

1,550

5,042

1,539

2,424
31

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2559
(พันบาท)

โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
7

-

(1,574)

-

(1,574)

4,264
(27)

6,593
(1,574)

3,974
(27)

3,975
(1,574)

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
445,085
445,085
445,085
445,085
(445,085)
(445,085)
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละงวด มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

(ร้ อยละ)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน
2559

ราคาทุน

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

การด้อยค่า

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

(ล้ านบาท)

ราคาทุน – สุ ทธิ

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

เงินปั นผลรับ

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

(พันบาท)

100

100

10

10

7,000

7,000

7,000

7,000

-

-

-

-

100

100

150

150

170,000

170,000

170,000

170,000

-

-

-

-

100

100

200

200

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

80

80

3
363

3
363

68,085
445,085

68,085
445,085

68,085
445,085

68,085
445,085

-

-

-

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมิทเทิล จํากัด) จํานวน 5 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบกําหนดถอนวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในงบการเงินรวม

9

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การซื้อ จําหน่าย และโอน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อและการโอนเข้า – ราคาทุน
การจําหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบัญชีสุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน

308,692
36,974
(38)
(20,152)
325,476

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
293,013
243,738
236,343
22,198
36,437
20,883
(17,111)
(16,156)
(14,336)
298,100
264,019
242,890

 ต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอี กหลังจากปิ ดหลุมฝั งในอนาคต
ดังนั้น บริ ษทั จึ งมีนโยบายที่จะตัดค่าเสื่ อมเป็ นต้นทุนบริ การตามวิธีปริ มาณกากของเสี ยอันตรายที่ฝังกลบ
แล้วเทียบกับปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทั้งหมดที่สามารถฝังกลบได้ในแต่ละหลุม
 ต้นทุนหลุมฝังกลบ
ต้นทุนหลุมฝั งกลบได้รวมประมาณการหนี้ สินการปิ ดหลุมฝั งกลบที่ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับค่าก่อสร้ างหลุมใน
ส่ วนที่เป็นค่ากั้นและปิ ดหลุมที่มีการเปิ ดให้บริ การแล้ว ซึ่ งจะเกิดขึ้นจริ งเมื่อหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็ จสิ้ น
แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 18.43 ล้านบาท และ 10.34 ล้านบาท
ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ดินจํานวน 4 โฉนด พร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนในภายหน้า
และเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) มูลค่าตามบัญชีท้ งั สิ้ น
จํานวน 55.20 ล้านบาท ตลอดจนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันของทรัพย์สินดังกล่าว และมีบริ ษทั เป็ น
ผูค้ ้ าํ ประกันร่ วม ได้จดทะเบียนจํานองไว้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง
ในวงเงินรวม 120 ล้านบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
10

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าทรัพย์ สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน ดังนี้
งบการเงินรวม

30 กันยายน
2559
โครงการกลัน่ นํ้ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ

80,000
(80,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 30 กันยายน
2558
2559
(พันบาท)
80,000
80,000
(80,000)
(80,000)
-

31 ธันวาคม
2558
80,000
(80,000)
-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินจํานวนเงิน 80 ล้านบาท เป็นเงินล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรเตากลัน่ นํ้ามันจากพลาสติก
ชุดละ 20 ล้านบาท จํานวน 4 ชุด ตามสัญญาซื้อขายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2551
11

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
การซื้อ จําหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อและการโอนเข้า – ราคาทุน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
15
17
35

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

12

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

15

17

-

-

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
1 มกราคม
2558

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน)

30 กันยายน
2558

(พันบาท)
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน
รวม

674
674

-

674
674

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
กําไร (ขาดทุน) 30 กันยายน
2558
2558
(พันบาท)
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน
รวม

464
464

-

464
464

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม 30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(ล้ านบาท)
10
3
9
2
20
99
18
89
30
102
27
91

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2559 ถึงปี 2563 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
36

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

13

ตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
เจ้ าหนีก้ ารค้ า

กิจการอื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
91,827
102,861
88,217
90,971
91,827
102,861
88,217
90,971

แต่เดิ มบริ ษทั ได้บนั ทึกเจ้าหนี้ การค้ารายหนึ่ ง (บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด) ที่เกิ ดขึ้นในปี
2553 ถึง 2557 มีจาํ นวน 32.31 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจาํ นวน 55.10 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นหนี้ค่าบริ หารจัดการขยะที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มี
หลักฐานต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารใหม่อยูร่ ะหว่างการขอหลักฐานเพื่อสอบทานความเป็นหนี้ระหว่างกัน
อีกครั้ง
14

เจ้ าหนีอ้ นื่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
กิจการอื่ นๆ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
670
405
4,718
54,692
78,101
35,556
24,268
54,692
78,771
35,961
28,986
304
981
22,060
17,663
541
465
1,077
10,926

544
1,196
13,642
50,706
200
804
10,757
-

213
981
17,453
3,288
541
402
1,077
10,926

544
1,196
8,056
2,801
200
538
10,683
37

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

อื่น ๆ
รวม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
675
252
675
250
54,692
78,101
35,556
24,268

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สญ
ั ญาผ่อนผันการ
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้กบั ธนาคารฯ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สญ
ั ญาประนีประนอม
ยอมความต่อหน้าศาล (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 15)
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้คดีฟ้องร้องอื่น
รวม

-

35,652

-

-

12,871
4,792
17,663

10,979
4,075
50,706

3,288
3,288

2,801
2,801

เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ได้จ่ายชําระดอกเบี้ย
ให้กบั ธนาคารตามข้อตกลงในสัญญาครบถ้วนแล้ว ภายใต้สัญญาผ่อนผันการชําระหนี้ ตามคําพิพากษาเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ กบั ธนาคารฯ หากบริ ษทั ย่อยชําระหนี้ ดอกเบี้ยค้างชําระครบถ้วนและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลง
ในหนังสื อสัญญานี้ โดยไม่ผิดนัดและไม่ผิดเงื่อนไขแล้ว บริ ษทั ย่อยจะขอให้ธนาคารยกดอกเบี้ยที่เหลือ จํานวน
23 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ธนาคารมีหนังสื อแจ้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่าเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2559 ธนาคารได้รับชําระหนี้ตามหนังสื อสัญญาผ่อนผันการชําระหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
บริ ษทั ย่อยจึงไม่มีภาระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวคงค้างกับธนาคารอีก ดังนั้น ณ วันเดียวกัน บริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ ง
ดอกเบี้ยที่ธนาคารยกหนี้ ให้จาํ นวน 23 ล้านบาท แสดงเป็นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ท้ งั จํานวนพร้อมกับ
ธนาคารมีหนังสื อแจ้งปลดภาระคํ้าประกันให้บริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 8
และ 15 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ย่อยได้ไถ่ถอนหลักประกันที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรทั้งหมด
เรี ยบร้อยแล้ว

38

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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หนีส้ ิ นตามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดังนี้

หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
หัก หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่เจ้าหนี้
สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
(พันบาท)
31,525
31,525
(31,525)
-

(31,525)
-

เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ถูกเจ้าหนี้ ค่าก่อสร้าง
ฟ้ องเนื่ องจากผิดสัญญารับสภาพหนี้ จาํ นวนทุนทรัพย์ 33.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินต้น 31.52 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2553 จนถึงวันฟ้ องเป็ นเงิน 2.36 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยยอมชําระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงินต้น จํานวน 31.52 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริ ษทั ย่อยตกลง
ผ่อนชําระเป็ นรายเดื อนเดื อนละไม่ต่ าํ กว่า 1.5 ล้านบาท และเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ซึ่ ง
จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชําระหนี้ เงินต้นตามสัญญา
ประนี ประนอมยอมความเป็นจํานวน 31.52 ล้านบาท และ 31.52 ล้านบาท ตามลําดับ และดอกเบี้ยอีกจํานวน
12.87 ล้านบาท และ 10.98 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งผลจากการผิดนัดชําระหนี้ดงั กล่าวอาจทําให้เจ้าหนี้มีสิทธิ เร่ ง
ให้บริ ษทั ย่อย ชําระหนี้ คงเหลือทั้งหมดก่ อนครบกําหนดได้ทนั ที ดังนั้นบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทหนี้ สินตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ที่เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ทีแสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน

39

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ปรับปรุ ง
อืน่ ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

3,175

3,368

2,402

2,319

1,103
111
1,214

694
81
(1,145)
(370)

1,030
91
1,121

549
57
(962)
(356)

(121)

-

-

-

4,268

2,998

3,523

1,963

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ร้อยละ)
3.07 - 3.21
0.08 - 4.08
5.79
5.00
60
60
0 - 12 *
0.03 - 1.05 *
40

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ร้อยละ)
100 ของ TMO 2008 **
100 ของ TMO 2008 **
10 ของ TMO 2008 **
10 ของ TMO 2008 **

* ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

17

ประมาณการหนีส้ ิ นการปิ ดหลุมฝังกลบ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
(พันบาท)
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวม

18,425
18,425

10,342
10,342

รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
10,342
16,068
8,083
3,559
(811)
18,425
18,816
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

18

ประมาณการหนีส้ ิ นจากคดีความและค่ าปรับฯ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
หนี้สินทีไ่ ม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวม

4,564

6,444

2,500

4,380

9,000
13,564

6,444

9,000
11,500

4,380

รายการเคลื่ อนไหวของประมาณการหนี้ สินจากคดี ความและค่าปรั บฯ สําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

6,444
9,000
(1,880)
13,564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
9,640
4,380
7,575
9,000
(2,886)
(1,880)
(2,886)
6,754
11,500
4,689

ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินจากค่าปรั บและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บตั ิงานตาม
สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํานวน 9 ล้านบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

19

ทุนเรือนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ลดทุน-วันที่ 8 เมษายน 2558
เพิ่มทุน-วันที่ 9 เมษายน 2558
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสามัญ

20

30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

0.70
0.70
0.70

2,100,000
-

1,470,000
-

2,625,000
(875,000)
350,000

1,837,500
(612,500)
245,000

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
0.70
เพิ่มทุน-วันที่ 17 เมษายน 2558 0.70
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสามัญ
0.70

2,025,092
-

1,417,564
-

1,750,000
275,092

1,225,000
192,564

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

ส่ วนตํา่ กว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
(พันบาท)
(285,000)
(285,000)
(285,000)
(285,000)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

21

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
รายได้ จากการจ้ างบริหารจัดการขยะสุ ทธิ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ เป็ นรายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ภายใต้สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ลงวันที่ 11 กันยายน 2549
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 กับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ที่แสดงหัก
กับต้นทุนการจ้างบริ หารจัดการขยะกับบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน แสดงได้
ดังนี้

รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ ทอท.
หัก ต้นทุนการจ้างบริ หารจัดการขยะกับ บริ ษทั
สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด
สุ ทธิ
22

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
2,233
2,383
7,278
7,045
(2,166)
67

(2,312)
71

(7,060)
218

(6,834)
211

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงานซึ่ งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญนี้ผลิต
และให้บริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน และมี ก ารบริ ห ารจัด การแยกต่ างหาก เนื่ อ งจากการใช้เ ทคโนโลยีและกลยุท ธ์
การตลาดที่แตกต่างกัน การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานธุรกิจ


ส่ วนงานที่ 1 คือ ส่ วนงานบริ การฝังกลบ



ส่ วนงานที่ 2 คือ ส่ วนงานผลิตและขายผลิตภัณฑ์โลหะ



ส่ วนงานที่ 3 คือ ส่ วนงานอื่นๆ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใช้กาํ ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ของส่ วนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายใน ซึ่ งผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผล
การดําเนินงานเป็ นข้อมูลที่เหมาะสม
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่ากลุ่ มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีร่ ายงาน
ส่ วนงาน
บริ การฝังกลบ
สําหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
สําหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ส่ วนงานผลิต
และขาย
ผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่น ๆ
รวม
(ล้ านบาท)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุ ทธิ

73
(40)
33
(38)

19
(12)
7
23
(3)

-

92
(52)
40
23
(41)

(1)
(1)
1

92
(53)
39
23
(40)

(5)
(5)

27
27

-

22
22

-

22
22

24
(15)
9
24
(24)
9
-

-

90
(50)
40
24
(43)
21
-

(1)
1
(22)
22
-

89
(49)
40
2
(21)
21
-

66
(35)
31
(19)
12
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ส่ วนงาน
บริ การฝังกลบ
กําไรสําหรับงวด

12

ส่ วนงานผลิต
และขาย
ผลิตภัณฑ์โลหะ
9

อื่น ๆ
รวม
(ล้ านบาท)
21

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุ ทธิ

-

21
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ส่ วนงาน
บริ การฝังกลบ
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

ส่ วนงานผลิต
และขาย
ผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่น ๆ
รวม
(ล้ านบาท)

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุ ทธิ

209
(118)
91
1
(124)

57
(45)
12
25
(10)

-

266
(163)
103
26
(134)

(3)
2
(1)
(2)
2

263
(161)
102
24
(132)

(32)
(32)

27
27

-

(5)
(5)

(1)
(1)

(6)
(6)

สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ ณ 30 กันยายน 2559 264
สิ นทรัพย์ส่วนงาน ณ 30 กันยายน 2559

61

-

325

-

325
481

184
(105)
79
8
(54)

45
(30)
15
51
(14)

-

229
(135)
94
59
(68)

(3)
3
(25)
4

226
(132)
94
34
(64)

33
33

52
52

-

85
85

(21)
(21)

64

สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 244
สิ นทรัพย์ส่วนงาน ณ 31 ธันวาคม 2558

65

-

309

-

สําหรั บงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

64
309
518
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

23

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญ
ที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558
2559
2558
(พันบาท/พันหุ้ น)
กําไรสําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

21,943

21,115

(6,117)

63,692

2,025,092
0.011

1,944,449
0.011

2,025,092
(0.003)

1,944,449
0.033

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
2559
2558
2559
2558
(พันบาท/พันหุ้ น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

(5,411)
2,025,092
(0.003)

12,451

(32,616)

32,514

1,944,449
0.006

2,025,092
(0.016)

1,944,449
0.017
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

24

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
30 กันยายน 2559
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริการระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
หลังหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ภาระผูกพันอื่นๆ
คํ้าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะฯ
คํ้าประกันการออกหนังสื อเพื่อประกวดราคาการรับงาน
รวม

1

1

4
1
5

4
-

9
29
38
44

9
29
38
43

4

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งออกหนังสื อ
คํ้าประกันเพื่อประกวดราคาการรับงาน จํานวน 29 ล้านบาท และได้จาํ นําเงินฝากธนาคารประเภทประจํา 6 เดือน
จํานวน 30 ล้านบาท ไว้เป็ นหลักประกันการออกหนังสื อดังกล่าว และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ได้รับ
หนังสื อจากกรมควบคุมมลพิษแจ้งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และบริ ษทั ได้คืนหนังสื อคํ้าประกันข้างต้น
แก่ธนาคารแล้วพร้อมกับธนาคารได้ปลดภาระจํานําเงินฝากธนาคารในจํานวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อเครื่ องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อเครื่ องจักรเตากลัน่
นํ้ามันจากพลาสติก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ยังไม่มีความคืบหน้า

49

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

25

คดีฟ้องร้ อง
หมายเลขคดี
 คดีดาํ ที่ 2483/2553
คดีแดงที่ 174/2554
 คดีดาํ ที่ 4057, 4172/2555
 คดีดาํ ที่ 1787-1794/2555
คดีแดงที่ 872-879/2555
 คดีดาํ ที่ 1608-1609/2555
คดีแดงที่ 1028-1029/2555
 คดีดาํ ที่ 2453/2553
คดีแดงที่ 1205/54

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน (บริ ษทั เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
และ บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํา สั่ ง ให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 – 15 ต่อปี ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 มี ย อดเงิ น ต้น คงเหลื อ เป็ นจํา นวนรวม
3.12 ล้า นบาท (ได้บ ัน ทึ ก เป็ นประมาณการ
หนี้ สิ น จํานวน 2.87 ล้า นบาท และค่ าใช้จ่ า ย
ค้างจ่าย จํานวน 0.25 ล้านบาท)

บริ ษทั เทคนิค
สิ่ งแวดล้อม
ไทย จํากัด

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทํา
ของ และเรี ย กค่ า การงานที่ ไ ด้ทาํ ไปแล้ว ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาประนี ประนอมยอม
ความต่อหน้าศาลอุทธรณ์ชาํ ระเงินให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชําระภายในวันสิ้ นเดื อน เดื อนละไม่น้อยกว่า
0.05 ล้า นบาท ชํา ระงวดแรกภายในเดื อ น
มี น าคม 2558 และให้ แ ล้ ว เสร็ จภายใน
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มี ย อดเงิ น ต้น คงเหลื อ จํา นวน 1.21 ล้า นบาท
(ได้บ ัน ทึ ก เป็ นประมาณการหนี้ สิ น จํา นวน
0.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย จํานวน
0.23 ล้านบาท)

บริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
 คดีดาํ ที่ 278/2554

โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดั ค้ าน

รายละเอียดของคดี

บริ ษทั
ก. ทวีทรัพย์
อุตสาหกรรม
จํากัด

บริ ษทั

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการผิดสัญญา และ
เรี ย กค่ า จ้า ง ซึ่ ง บริ ษ ทั ยอมชดใช้ใ ห้แ ก่ โ จทก์
พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี เป็ น
รายเดื อน ไม่น้อยกว่าเดื อนละ 0.05 ล้านบาท
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ซึ่ ง
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 มี ย อดเงิ น ต้ น
คงเหลือจํานวน 0.47 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
เจ้า หนี้ การค้า และค่ า ใช้ จ่ า ยค้า งจ่ า ยไว้เ ต็ ม
จํานวนแล้ว

 คดีดาํ ที่ 1037/2555 พ 532/ อดีตกรรมการ
2556
คดีแดงที่ 593/2556

บริ ษทั

บริ ษ ทั ทํา สั ญ ญาประนี ป ระนอมต่ อ หน้า ศาล
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 กับอดีตกรรมการ
โดยตกลงชําระเงินกูย้ ืมจํานวน 7.89 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยตกลงผ่อน
ชําระภายใน 36 งวด งวดที่ 1-12 ชําระไม่นอ้ ย
กว่า งวดละ 0.2 ล้า นบาท งวดที่ 13-24 ชํา ระ
ไม่นอ้ ยกว่างวดละ 0.25 ล้านบาท และงวดที่
25-36 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ล้านบาท
โดยเริ่ มเดื อนมีนาคม 2556 เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็ จ และบริ ษทั ตกลงชําระตาม
คําพิพากษาตามหนังสื อรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํ ระเงินจํานวน 1.22
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้ง
จํานวน ซึ่ ง ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 มี
ยอดเงิ นต้นคงเหลื อเป็ นจํานวนรวม 0.71
ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็นประมาณการหนี้ สินไว้
เต็มจํานวนแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
โจทก์/ผู้ร้อง
บริ ษทั
 คดีดาํ ที่ 315/2555
พี ที นคริ นทร์
คดีแดงที่ 1353/2555
จํากัด
 คดีดาํ ที่ 530/2554 339/2555
คดีแดงที่ 1676/2554 17222/
2555

จําเลย/ผู้คดั ค้ าน
บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการเช่ าทรั พย์
ผิดสัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที่ เ หลื ออี กจํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนชําระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท
ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้ อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่ วนคดีที่ 2 ศาลมีคาํ สั่งให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ ง ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดเงินต้นคงเหลือ
เป็นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว

การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษทั
เมื่ อ วัน ที่ 11 มี นาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ กล่ าวโทษอดี ต
กรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
(“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดี พิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทําบัญชี ของบริ ษทั
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึ ง ไตรมาส 1 ปี 2552 เกี่ ยวกับ
รายการเงิ นให้กู้ยืมแก่ บุคคลภายนอก เงิ นลงทุ นในโครงการแปรรู ปอลู มิเนี ยม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้ใน
โครงการกลั่น นํ้า มัน จากขยะพลาสติ ก อัน เข้า ข่ า ยความผิ ด ตามมาตรา 312 และ 315 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 และวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สํานักงานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารชุดใหม่) จัดส่ งเอกสาร
หลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดี ฯได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดี พิเศษแล้ว และเมื่อตุลาคม 2558
ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จนถึง
ปั จจุ บนั ยังไม่ทราบผลของคดี ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเดิ มของบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
รายการเงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนียม จํานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักร จํานวน
80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
 ค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ ปฎิบัติตามสัญญาจ้ างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่
ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึกข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญา
จ้าง จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 620,500,000 บาท
- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิ เสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของ ทอท.ข้างต้น และ
ข้อโต้แย้งสิ ทธิ ว่า บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงื่อนไขที่เสนอครบถ้วนแล้ว
และข้อโต้แย้งสิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นก็เกิ ดจาก ทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิ บตั ิผิดสัญญาหรื อไม่
ปฎิบตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วน และเป็ นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียมได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการฟ้ องร้องกับ ทอท.ต่อไป
- ตามหนังสื อของที่ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2559 และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10
ของวงเงิน ก็ดาํ เนิ นการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ่ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ
288 ล้านบาท หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ ง
ไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต้ งั ประมาณการหนี้สินค่าปรับ
และค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ น
จํานวน 9,000,000 บาท
 คดีฟ้องร้อง
- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้ อง ทอท.ต่อศาลปกครอง
กลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 1810/2559 เกี่ยวกับการผิดสัญญาและผิดนัดชําระหนี้ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่
งวดที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1 กันยายน
2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม 77 งวด ด้วยเหตุผลที่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียมไม่สร้างเตาเผา
ขยะ รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียม ขอให้ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง่ ดังนี้
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สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
- ให้ ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวดที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม
2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม 77 งวด พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้ อง รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม โดยถูกต้อง
ครบถ้วน
- ให้ ทอท. ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินตามข้อแรกนับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป
จนกว่า ทอท. จะชําระจนเสร็ จสิ้ น
- ให้ ทอท.คืนหนังสื อคํ้าประกันให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม 2 ฉบับ รวมเป็ นเงิน 50,373,871
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้ องเป็นต้นไป
จนกว่า ทอท.จะชําระจนเสร็ จสิ้ น
- ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สัง่ คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
- รวมเป็ นทุนทรัพย์ที่ยนื่ ฟ้ อง จํานวน 288,501,256.49 บาท
- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองได้มีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าจ้างงวดที่ 44 (ครบ
กําหนดชําระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที่ 59 (ครบกําหนดชําระเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554) ไว้
พิจารณา (ซึ่ งมีทุนทรัพย์รวม จํานวน 51,605,839.93 บาท) เนื่องจากเป็นการยืน่ ฟ้ องเมื่อพ้นกําหนดห้าปี
นับแต่วนั ที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี คงเหลือทุนทรัพย์
ที่ฟ้อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
- เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม ได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องบางส่ วนต่อ
ศาลปกครองขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ ไม่รับคําฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
ค่าจ้างงวดที่ 44 ถึงงวดที่ 59
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดี การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ัด การบริ ษ ทั (ผูบ้ ริ ห ารชุ ด ใหม่ ) จัด ส่ ง ต้น ฉบับ หนัง สื อ สัญ ญาเงิ น กู้ร ะหว่ า งบริ ษ ทั กับ บุ ค คลต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั ทํา ผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุมตั ิรายการบัญชี ผูอ้ นุ มตั ิ
รายการจ่ายเงิน และผูร้ ับเงิน ในใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญรับของบริ ษทั งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2549 ถึงไตร
มาสที่ 1 ปี 2552
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