แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

31-ธ.ค.-59
บาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-58
บาท
ร้ อยละ

31-ธ.ค.-57
บาท
ร้ อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า

44,946,495
30,150,454
43,337,095

9.08
6.09
8.76

81,610,728
86,399,860

15.77
16.69

867,406
26,337,916

0.24
7.43

ลูกหนี้อื่น

28,427,020

5.74

27,335,559

5.28

28,885,064

8.15

3,554,343
150,415,407

0.72
30.39

9,531,497
204,877,644

1.84
39.58

56,090,386

15.82

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ ทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค

10,000,000
330,298,261
-

2.02
66.72
-

308,692,094
-

59.65
-

293,013,384
-

82.68
-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

41,237
4,270,942
344,610,440
495,025,847

0.01
0.86
69.61
100.00

15,442
3,948,741
312,656,277
517,533,921

0.01
0.76
60.42
100.00

673,692
4,627,279
298,314,355
354,404,741

0.19
1.31
84.18
100.00

4,139,129
98,406,112
56,320,774

0.84
19.88
11.38

16,123,713
102,861,207
78,770,309

3.12
19.87
15.22

8,051,652
70,449,850
132,324,680

2.27
19.88
37.34

-

-

-

-

99,437,332

28.06

รายการ

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

รายการ
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่
เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนตํ่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วน(ขาด)ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วน(ขาด)ของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

31-ธ.ค.-59
บาท
ร้ อยละ
-

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-58
บาท
ร้ อยละ
-

31-ธ.ค.-57
บาท
ร้ อยละ
3,357,540
0.95

31,525,496

6.37

31,525,496

6.09

31,525,496

8.90

-

-

-

-

1,540,000

0.43

190,391,511

38.46

229,280,725

44.30

28,248,640
374,935,190

7.97
105.80

2,578,079
18,425,161
13,149,516
34,152,756
224,544,267

0.52
3.72
2.66
6.90
45.36

3,175,409
10,341,749
6,443,847
19,961,005
249,241,730

0.61
2.00
1.25
3.86
48.17

3,368,462
16,068,666
9,639,530
29,076,658
404,011,848

0.95
4.53
2.72
8.20
114.00

1,470,000,000 296.95
1,417,564,544 286.36
(285,000,000) -57.57
(861,665,714) -174.07
270,898,830 54.72
(417,250)
-0.08
270,481,580 54.64
495,025,847 100.00

1,470,000,000 284.04
1,417,564,544 273.90
(285,000,000) -55.07
(863,887,055) -166.92
268,677,489 51.91
(385,298)
-0.07
268,292,191 51.84
517,533,921 100.00

1,837,500,000 518.48
1,225,000,000 345.65
(285,000,000) -80.42
(989,246,404) -279.13
(49,246,404) -13.90
(360,703) -0.10.
(49,607,107) (14.00)
354,404,741 100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ผลกระทบจากการปรับปรุ งรายการบัญชี – สุ ทธิ
รายได้จากการจ้างบริ หารจัดการขยะสุ ทธิ
รายได้อื่น
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน

ปี 2559
บาท

ร้ อยละ

355,152,820
462,132
23,068,798
218,355
1,377,792
-

93.39
0.12
6.07
0.06
0.36
-

งบการเงินรวม
ปี 2558
บาท
ร้ อยละ
307,246,170
205,572
5,812,793
87,346,865
284,505
1,278,367
-

76.40
0.05
1.45
21.72
0.07
0.31
-

ปี 2557
บาท

ร้ อยละ

109,345,576
4,949,089
394,230
13,440,640
-

85.34
3.86
0.31
10.49
-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

รายการ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ปี 2559
บาท
ร้ อยละ
380,279,897 100.00

งบการเงินรวม
ปี 2558
บาท
ร้ อยละ
402,174,272 100.00

บาท
128,129,535

ร้ อยละ
100.00

218,201,890
36,412,505
41,730,065
79,873,927
3,556,887
379,775,274
504,623
504,623
1,684,766
2,189,389

181,687,740
34,815,404
34,751,014
17,379,686
8,205,674
276,839,518
125,334,754
125,334,754
125,334,754

82,831,728
574,800
26,344,931
147,157
11,582,720
121,481,336
6,648,199
273,833
6,922,032
6,922,032

64.65
0.45
20.56
0.11
9.04
94.81
5.19
0.21
5.40
5.40

57.38
9.58
10.97
21.00
0.94
99.87
0.13
0.13
0.44
0.58

45.18
8.66
8.64
4.32
2.04
68.84
31.16
31.16
31.16

ปี 2557

งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่ วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ผลกระทบจากการปรับปรุ งรายการบัญชี - สุ ทธิ
ปรับปรุ งเงินสดย่อยตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้า
ค่าเผือ่ การด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินถาวร
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฯ
ดอกเบี้ยรับ

ปี 2559

งบการเงินรวม
ปี 2558

ปี 2557

504,623

125,334,754

6,922,032

64,488,801
(462,132)
6,362,780
48,557
27,258,441
2,205
214,161
(23,068,798)
(191,815)
1,618,000
9,000,000
(324,035)

(87,346,865)
(280)
17,379,686
275,923
36,906
24,753,566
1,555
(205,572)
(5,812,793)
(193,053)
(176,543)

(4,949,089)
20,624,950
(394,230)
(520)
(1)
(3,476,970)
1,628,489
147,157
-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

รายการ (หน่ วย: บาท)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากคดีความ
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

รายการที่มใิ ช่ เงินสด
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบที่บนั ทึกในต้นทุนหลุมฝังกลบ

89,007,675

งบการเงินรวม
ปี 2558
8,205,674
82,252,958

ปี 2557
11,582,720
(273,833)
31,810,705

(20,064,873)
5,928,597
(322,198)

(71,547,554)
(9,568,403)
678,538

(24,558,006)
(380,907)

5,247,876
(530,564)
(2,294,331)
(8,320,505)
68,651,677

38,731,002
(2,856,618)
(3,195,683)
(6,362,777)
28,131,463

20,219,918
(259,324)
(2,701,597)
24,130,789

291,268
(30,150,454)
(10,000,000)
(40,819,893)
(28,000)
16,350
(80,690,729)

176,543

-

(24,545,949)
(16,997)
205,578
(24,180,825)

(7,559,095)
(16,800)
487,850
17,320
(7,070,725)

(12,640,597)
(11,984,584)
(24,625,181)
(36,664,233)
81,610,728
44,946,495

(20,766,589)
8,072,061
(99,437,332)
(2,100,000)
192,564,544
(1,540,000)
76,792,684
80,743,322
867,406
81,610,728

(7,757,703)
(2,464,554)
(2,280,279)
(2,200,000)
(1,920,000)
(16,622,536)
437,528
429,878
867,406

8,083,412

3,821,566

ปี 2559
3,556,887
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13.2

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2558 ปี 2557

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.79

0.89

0.15

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.77

0.85

0.15

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.33

0.09

0.07

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

2.39

3.10

2.00

152.50

117.87

180.13

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)

33.35

38.12

0.00

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)

10.94

9.57

0.00

2.17

2.10

1.40

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

168.34

174.09

257.70

Cash Cycle (วัน)

(4.90)

(46.64)

(77.57)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ)

38.60

40.92

24.25

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)

0.14

40.76

6.08

อัตรากําไรอื่น (ร้อยละ)

0.39

0.41

2.93

13,604.55

22.45

362.97

0.14

40.76

5.64

46.10

114.63

(13.04)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)

0.10

28.75

2.01

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

8.69

49.89

9.23

อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

0.70

0.71

0.36

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (เท่า)

0.83

0.93

(8.14)

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)

25.02

10.02

2.75

อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)

(0.92)

1.68

1.11

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
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14.

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ํ าคัญของบริษัทในปี ทีผ่ ่ านมา
หลังจากที่บริ ษทั ฯ สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ตามปรกติ ตั้งแต่ปลายเดือน กันยายน 2555 รายได้จากการ
ให้บริ การก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการขายเป็ นเงิน
355.15 ล้านบาท มีผลการดําเนินงานกําไรเป็ นจํานวนเงิน 0.50 ล้านบาท มีกาํ ไรลดลงอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ปรากฎในงบ
การเงินเพิ่มขึ้น สําหรับปี 2558 ซึ่ งมีผลกําไร 125.33 ล้านบาท ผลกําไรดังกล่าวลดลงจากปี ก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก
ข้อมูลดังต่อไปนี้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
สําหรับปี 2559 กิจการมีผลกําไรจากการดําเนินงาน 0.50 ล้านบาท มีอตั ราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ งมีผลกําไร 125.33 ล้าน
บาท ผลกําไรดังกล่าวลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 99.60 โดยมีรายการที่สาํ คัญที่มีผลต่ออัตราการลดลงของกําไรปี 2559 ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินรวมสําหรับปี 2558 กิจการมีรายได้จากการปรับปรุ งรายการทางบัญชี 87.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.72
ของรายได้รวมในปี ส่ งผลให้กาํ ไรจากการดําเนินงานปี 2558 สูงกว่าปี 2559 ในจํานวนเดียวกัน
2. งบการเงินรวมสําหรับปี 2558 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็ นผลสําเร็ จทําให้
มีการรับรู้กาํ ไรจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ในปี 2558 เป็ นเงิน 5.81 ล้านบาท ส่ งผลให้กาํ ไรจากการดําเนินงานสูงกว่า
ปี 2559 ในจํานวนเดียวกัน
3. งบการเงินรวมสําหรับปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็ นผลสําเร็ จ
ทําให้มีการรับรู้กาํ ไรจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ในปี 2559 เป็ นเงิน 23.07 ล้านบาท ส่ งผลให้กาํ ไรจากการดําเนินงาน
สูงกว่าปี ก่อนในจํานวนเดียวกัน
4. งบการเงินรวมสําหรับปี 2559 กิจการมีการตั้งสํารองค่าเผือ่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสํารองค่าปรับการผิดสัญญา
จ้าง (แสดงรายการไว้ในค่าใช้จ่ายอื่นตามงบกําไรขาดทุน) จํานวน 79.87 ล้านบาท สูงกว่าปี 2558 จํานวน 62.49 ล้าน
บาท ส่ งผลให้ในปี 2559 กิจการมีกาํ ไรลดลงจากปี ก่อนในจํานวนเดียวกัน
อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวที่ทาํ ให้งบการเงินเกิดความแตกต่างของกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ซึ่ งเป็ นรายการที่เกิดไม่
บ่อย และเป็ นรายการที่เกิดขึ้นตามสภาวะการณ์ ณ ขณะนั้น
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้

ปี 2559

ปี 2558

355,152,820

307,246,170

47,906,650

15.59%

(218,201,890)

(181,687,740)

36,514,150

20.10%

กําไรขั้นต้ น

136,950,930

125,558,430

11,392,500

9.07%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

(78,142,570)

(69,566,418)

(8,576,152)

12.33%

58,808,360

55,992,012

2,816,348

5.03%

บวก รายได้อื่น

25,127,077

94,928,102

(69,801,025)

(73.53%)

หัก ค่าใช้จ่ายอื่น

(79,873,927)

(17,379,686)

62,494,241

359.58%

4,061,510

133,540,428

(129,478,918)

(96.96%)

(3,556,887)

(8,205,674)

(4,648,787)

(56.65%)

504,623

125,334,754

(124,830,131)

(99.60%)

-

-

-

504,623

125,334,754

(124,830,131)

รายได้จาการขายและบริ การ
หัก ต้นทุนขาย

%

(ลดลง)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ก่ อนรายได้ ค่าใช้ จ่ายอืน่

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

(99.60%)

การเปลีย่ นแปลงทีส่ ํ าคัญของบริษัทในปี ทีผ่ ่ านมา
-ไม่มี 14.2 ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations)
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้รวม 380.28 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการขายและการให้บริ การ 355.15 ล้านบาท และรายได้อื่นประกอบด้วย กําไรจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และการโอน
กลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ฯ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 25.13 ล้านบาท
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

รายได้
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2559 จํานวน 355.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 307.25 ล้านบาท ในปี 2558
คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.59 และเพิ่มขึ้นจาก 109.35 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 324.78 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกัน โดยรายได้จากการขายและการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริ การจํานวน
355.15 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จํานวน 25.13 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 94.93 และร้อยละ 6.61 ของรายได้รวม ตามลําดับ
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การปี 2559 คิดเป็ นจํานวน 355.15 ล้านบาท หรื อร้อยละ 93.39 ของมูลค่ารายได้
รวมทั้งหมด ประกอบด้วยการดําเนินธุรกิจให้บริ การจัดการปรับคุณภาพและขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 284.18 บ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 80.02 และ และรายได้จากการซื้ อขายและหล่อวัสดุโลหะ คิดเป็ นร้อยละ 19.98 การเติบโต
ของกลุ่มบริ ษทั ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ทําให้ยอดขายปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากการบริ หารงานด้านการตลาดที่มีนโยบาย
กระตุน้ ยอดขายแบบเชิงรุ กของฝ่ ายบริ หาร และเป็ นผลจากแรงสนับสนุนของภาครัฐที่ตอ้ งการให้มีการกําจัดขยะได้อย่างถูกวิธี ทําให้
ขยะของภาคอุตสาหกรรมมีปริ มาณที่นาํ เข้าสู่กระบวนการบําบัดในหลุมขยะแบบปลอดภัยสูงขึ้นกว่าปี ก่อน ๆ
รายได้ อนื่
รายได้อื่น สําหรับปี 2559 , 2558 และ 2557 จํานวน 25.13 ล้านบาท 94.89 ล้านบาท และ 18.78 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ น
รายได้จากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญได้รับคืน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลจากการ
ปรับปรุ งรายการทางบัญชี(ด้านรายได้) และรายได้อื่น ๆ เป็ นต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีการดําเนินงานโดยแยกประเภทตามส่ วนงานหลักที่
แสดงในงบการเงินรวมดังนี้
ส่ วนงานบริ การ
ฝังกลบ

ส่ วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่น ๆ

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุ ทธิ

(พันบาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการจ้างบริ หาร
จัดการขยะสุ ทธิ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ

284,175

74,254

-

358,429

(3,276)

355,153

218
(162,762)
121,631
1,485
(149,859)

(57,934)
16,320
25,123
(12,825)

(624)

218
(220,696)
137,951
26,608
(163,308)

2,494
(782)
(1,700)
1,736

218
(218,202)
137,169
24,908
(161,572)

(26,743)
(26,743)

28,618
28,618

(624)
(624)

1,251
1,251

(746)
(746)

270,180

60,118

-

330,298

330,298
164,728
495,026

สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากการขายและให้บริ การ
249,054

62,752

-

311,806

505
505

(4,560)

307,246
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ส่ วนงานบริ การ
ฝังกลบ

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ส่ วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่น ๆ

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุ ทธิ

(พันบาท)
รายได้จากการจ้างบริ หาร
จัดการขยะสุ ทธิ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน

285
(141,515)
107,824
69,254
(85,310)

(43,685)
19,067
49,282
(13,524)

507
(631)

285
(185,200)
126,891
119,043
(99,465)

3,512
(1,048)
(24,400)
4,314

285
(181,688)
125,843
94,643
(95,151)

91,768
91,768
243,738

54,825
54,825
64,954

(124)
(124)
-

146,469
146,469
308,692

(21,134)
(21,134)

125,335
125,335
308,692
208,842
517,534

ความสามารถในการทํากําไร
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
ในปี 2559 ,2558 และ 2557 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ จํานวน 218.20 ล้านบาท 181.69 ล้านบาท และ
82.83 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 61.44 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2559 ร้อยละ 59.13 ในปี 2558
และ ร้อยละ 78.75 ในปี 2557
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในปี 2559 มีอตั ราการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี ก่อนเล็กน้อยเกิดจาก การปรับเงินเดือนและค่าตอบแทน
พนักงานตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งกิจการมีนโยบายการปรับปรุ งโรงงานตามแผนการบริ หารเพื่อเพิม่ คุณภาพของการบริ การ
ในอนาคต
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2559 ,2558 และ 2557 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายให้บริ การ จํานวน 36.41 ล้านบาท 34.82 ล้านบาท และ 0.57 ล้าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.25 ในปี 2559 ร้อยละ 11.33 ในปี 2558 และ ร้อยละ 0.52 ในปี 2557
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การเริ่ มเมื่อปี 2558 กลุ่มบริ ษทั เริ่ มเข้าประกอบกิจการเต็มรู ปแบบ ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ หารมีนโยบายกระตุน้ ยอดขาย วางแผนการตลาดเพื่อให้ทดั เทียมกับคู่แข่งขัน โดยจัดให้มีทีมขายเพื่อที่มีคุณภาพส่ งผลให้ในปี
2558 มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึ้น 34.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 และทําให้ยอดขายเพิม่ ขึ้น 197.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ก่อนและในปี 2559 กิจการยังคงรักษาระดับของค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การทํามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง 1.59 ล้านบาท
ในขณะที่ยอดขายของปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จํานวน 47.90 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงนโยบายบริ หารงาน
C&Q&D ( Low cost & High Quality & Quick Delivery ) เพื่อคงคุณภาพของงานบริ การต่อไป
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2559 ,2558 และ 2557 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 41.73 ล้านบาท 34.75 ล้านบาท และ 26.34 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 11.75 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2559 ร้อยละ 11.35 ในปี 2558 และ ร้อยละ 24.09
ในปี 2557
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2559 มีอตั ราการปรับตัวสู งขึ้นกว่าปี ก่อนเล็กน้อยเกิดจาก การปรับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงานตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ค่ าใช้ จ่ายอืน่
ในปี 2559 ,2558 และ 2557 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายอื่น จํานวน 79.87 ล้านบาท 17.38 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 22.49 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2559 ร้อยละ 5.66 ในปี 2558 และ ร้อยละ 0.14 ในปี 2557
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2559 มีอตั ราการปรับตัวสู งขึ้นกว่าปี ก่อน 62.49 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากในปี 2559
กิจการมีการตั้งสํารองลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และสํารองค่าปรับผิดสัญญาจ้าง
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2559 ,2558 และ 2557 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงิน จํานวน 3.56 ล้านบาท 8.21 ล้านบาท และ 11.58 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2559 ร้อยละ 2.67 ในปี 2558 และ ร้อยละ 10.59 ในปี 2557 ซึ่ ง
ดอกเบี้ยที่เกิดจากจากดอกเบี้ยผ่อนชําระ ดอกเบี้ยค่าปรับ เป็ นต้น
ภาษีเงินได้
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติในปี 2559 ตามประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตามสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีผล
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
กําไร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ในปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 0.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
0.13 ของรายได้รวม

การจัดประเภทรายการใหม่
สําหรับปี 2558 บางรายการในการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสด ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งการจัดประเภทรายการการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมสําหรับปี 2558 ที่ได้มีการเผยแพร่ แล้ว
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ของบริษัท
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่ารวม 495.03 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 มีจาํ นวน 517.53
ล้านบาท ลดลง 22.50 ล้านบาท สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ภาพรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มรายการ มีเพียงรายการ กลุ่มลูกหนี้การค้าที่
ในปี 2559 ลดลงซึ่ งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก การตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นปี จํานวน 64.48 ล้านบาท และ เปรี ยบเทียบ
กับปี 2558 มีจาํ นวน 17.38 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีค่าประมาณร้อยละ 8.69 เป็ นอัตราผลตอบแทน
ที่ลดลงจากปี 2558 ที่มีค่าร้อยละ 49.89 อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ถาวร เป็ นบวกเนื่องจากบริ ษทั ยังคงมีประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารสิ นทรัพย์ถาวร ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์แล้วก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก็มีค่าประมาณร้อยละ 0.10 ซึ่ งเป็ น
อัตราบวกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ งมีค่าประมาณร้อยละ 28.75 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนี้แสดงให้เห็น
ว่า บริ ษทั ยังคงมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์รวมที่กิจการมีอยู่ แต่เมื่อเทียบกับปี ก่อนแล้วยังคงมีอตั ราที่ลดลง
ตารางแสดงรายการสิ นทรัพย์ของบริษัท ปี 2557 – 2559
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

31-ธ.ค.-59
บาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-58
บาท
ร้ อยละ

31-ธ.ค.-57
บาท
ร้ อยละ

44,946,495
30,150,454
43,337,095
28,428,020
3,554,343
150,415,407

9.08
6.09
8.76
5.74
0.72
30.39

81,610,728
86,399,860
27,335,559
9,531,497
204,877,644

15.77
16.69
5.28
1.84
39.58

867,406
26,337,916
28,885,064
56,090,386

0.24
7.43
8.15
15.82

10,000,000
330,298,261

2.02
66.72

308,692,094

59.65

293,013,384

82.68

41,237
4,270,942
344,610,440
495,025,847

0.01
0.86
69.61
100.00

15,442
3,948,741
312,656,277
517,533,921

0.01
0.76
60.42
100.00

673,692
4,627,279
298,314,355
354,404,741

0.19
1.31
84.18
100.00

(1)

คุณภาพของลูกหนี้
จากตารางแสดงรายการสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จะพบว่า ลูกหนี้การค้าของบริ ษทั มีมูลค่าลดลงจาก 86.40 ล้านบาท ณ สิ้ น
ปี 2558 เป็ น 43.38 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2559
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

158,967,963
158,967,963
(115,630,868)
43,337,095

137,976,928
137,976,928
(51,577,068)
86,399,860

35,503
152,777,505
152,813,008
(115,630,868)
37,182,140

1,006,752
134,485,299
135,492,051
(51,577,068)
83,914,983

หนีส้ งสั ยจะสู ญสํ าหรับปี

64,488,801

17,376,321

64,488,801

17,376,321

(462,132)

-

(462,132)

-

โอนกลับค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ตารางแสดงอายุของลูกหนีก้ ารค้ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
(บาท)

ยังไม่ครบกําหนดชําระ:ค้างชําระเกินกําหนด :1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้หรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
(ค้างชําระเกินกําหนด)
รวมทั้งสิ้ น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

31,028,276

18,045,287

24,873,321

15,560,410

11,363,828
244,436
316,093
704,705
12,629,062

7,478,857
225,016
304
704,706
8,408,883

11,363,828
244,436
316,093
704,705
12,629,062

7,478,857
225,016
304
704,706
8,408,883

57,085,583

61,990,057

57,085,583

61,990,057

58,225,042
158,967,963
(115,630,868)
43,337,095

49,532,701
137,976,928
(51,577,068)
86,399,860

58,225,042
152,813,008
(115,630,868)
37,182,140

49,532,701
135,492,051
(51,577,068)
83,914,983

สิ้ นปี 2559 ลูกหนี้การค้ามีมูลค่าลดลงจากปี 2558 จํานวน 43.06 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนของลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนด
ชําระ1-3 เดือน ลูกหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ ลูกหนี้ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ และลูกหนี้เกินกําหนดชําระ มากกว่า 365 วัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15.21 และในปี 2559 กิจการมีการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ร้อยละ 224.18 สําหรับลูกหนี้การค้าที่เกิน
กําหนดชําระและมีขอ้ บ่งชี้วา่ ลูกหนี้รายนั้นขาดสภาพคล่อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ปี 2559 อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริ ษทั มีค่าประมาณ 2.39 เท่า เมื่อเทียบกับ 3.10 เท่า ในปี
ก่อนหน้า และระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยคือ 152 วัน เมื่อเทียบกับ 117 วันในปี ก่อนหน้า สื บเนื่องมาจากบริ ษทั มีลกู หนี้ที่เพิ่มขึ้นประกอบ
กับมีลกู หนี้ การค้าที่มีปัญหาในการเก็บหนี้บางรายที่ชาํ ระเงินล่าช้าส่ งผลให้กิจการต้องดําเนินการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี
(2) เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
ในปี 2559 กิจการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจําธนาคารชนิดไม่เกิน 12 เดือน เพื่อใช้เป็ นหลักประกันในการคํ้าประกันการ
ประมูลงานกับหน่วยงานแห่งหนึ่ ง ณ 31 ธันวาคม 2559 การประมูลงานดังกล่าวได้สิ้นสุ ดลง และได้ยกเลิกหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าว
เรี ยบร้อยแล้ว
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ในปี 2559 ฝ่ ายบริ หารมีนโนบายสํารองเงินทุนไว้สาํ หรับจัดทําหลักประกันในการดําเนินธุรกิจโดยนําไปลงทุนไว้ใน
สลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั เงินสํารองดังกล่าวมีมูลค่า 10 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ในปี 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน 445 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 มีจาํ นวน เดียวกัน ปัจจุบนั เงินลงทุน
ดังกล่าวกิจการได้ต้ งั ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนไว้ท้ งั จํานวน เนื่องเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จํานวน 275 ล้าน เป็ นเงินลงทุนของบริ ษทั
ย่อยที่หยุดประกอบกิจการและปั จจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการมองหาธุรกิจที่เหมาะสม และสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งคือ
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด จํานวน 170 ล้าน ปัจจุบนั ได้เริ่ มประกอบกิจการตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยัง
ไม่ได้โอนกลับรายการค่าเผือ่ การตั้งด้อยค่าดังกล่าวเนื่องจากกิจการยังอยูใ่ นช่วงแรกของการฟื้ นฟูธุรกิจหลังจากหยุดประกอบกิจการ
ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
(3) ทรัพย์สินอืน่
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุ ทธิ
บริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 308.69 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2558 เป็ น 330.30 ล้านบาท ณ สิ้ นปี
2559 โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้ นปี 2559 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 66.72 ของสิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 59.65
ในปี 2558 ซึ่ งในปี 2559 กิจการได้ดาํ เนินการปรับปรุ งพัฒนาโรงงานโดยขยายหลุมฝังกลบเพื่อรองรับการให้บริ การตามแผนการ
ขายที่เติบโตแบบก้าวกระโดด อีกทั้งยังพัฒนาส่ วนของโรงงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริ การมีคุณภาพและหลักมาตรฐาน ISO 9001
มูลค่าของหลุมฝังกลบได้รวมประมาณการหนี้สินสําหรับค่าก่อสร้างหลุมในส่ วนที่เป็ นค่ากั้นและปิ ดหลุมที่มี
การเปิ ดให้บริ การแล้ว ซึ่ งจะเกิดขึ้นจริ งเมื่อหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็ จสิ้ นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวน
18.43 ล้านบาท และ 10.34 ล้านบาท ตามลําดับ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื่ องจักร
สาธารณูปโภค
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุ ง
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จัดประเภทรายการ
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

249,707,954
7,926,596
-

21,842,404
-

257,634,550
1,070,000
258,704,550

21,842,404
21,842,404

123,726,513
6,426,023
6,129,510
136,282,046
8,083,413
13,906,986
158,272,445

286,991,255
677,654
12,145,031
441,306
(575,866)

99,500,897
130,807
5,690,637
(396,880)

70,919,921
4,412,361
1,018,000
(17,780,901)

5,810,215
567,148
(3,328,245)

11,225,877
713,095
(1,359,927)
(2,656,181)

32,755,600
15,440,427
(13,279,453)
-

902,480,636
28,367,515
18,711,700
(24,738,073)

299,679,380
295,520
2,833,002
302,807,902

104,925,461
346,350
877,922
106,149,733

58,569,381
18,180,200
180,800
1,129,753
(1,029,265)
77,030,869

3,049,118
907,432
(180,800)
832,108
4,607,858

7,922,864
532,710
80,000
(94,060)
8,441,514

34,916,574
19,487,681
(19,659,771)
34,744,484

924,821,778
48,903,306
(1,123,325)
972,601,759
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื่ องจักร
สาธารณูปโภค
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

6,006,050
763,900
-

87,065,660
8,819,307
-

115,177,719
9,980,935
9,414,039
(529,777)

46,682,357
3,319,204
(396,878)

52,254,766
(689,571)
2,135,432
(17,250,399)

4,779,845
219,421
(3,223,409)

12,144,939
(2,794,525)
82,263
(2,640,324)

-

324,111,336
6,496,839
24,753,566
(24,040,787)

-

6,769,950
941,513
7,711,463

95,884,967
9,543,893
105,428,860

134,042,916
8,792,831
786
142,836,533

49,604,683
3,511,204
53,115,887

36,450,228
28,881
3,890,368
(877,824)
39,491,653

1,775,857
(28,881)
352,032
(2,209)
2,096,799

6,792,353
226,600
(13,565)
7,005,388

-

331,320,954
27,258,441
(892,812)
357,686,583

93,051,797
-

7,476,766
-

29,517,380
-

87,833,220
(46,086)

22,729,640
-

12,882,993
(431,226)

341,492
(68,219)

447,498
(1,654)

31,075,129
-

285,355,915
(547,185)

93,051,797
93,051,797

7,476,766
7,476,766

29,517,380
29,517,380

87,787,134
(399)
87,786,735

22,729,640
22,729,640

12,451,767
(150,155)
12,301,612

273,273
1,309
274,582

445,844
(42,570)
403,274

31,075,129
31,075,129

284,808,730
(191,815)
284,616,915
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

164,582,753
164,582,753

7,595,688
7,595,688

10,879,699
10,879,699

77,849,330
77,849,330

32,591,138
32,591,138

9,667,386
9,667,386

999,988
999,988

684,667
684,667

3,841,445
3,841,445

308,692,094
308,692,094

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

165,652,753
165,652,753

6,654,175
6,654,175

23,326,205
23,326,205

72,184,634
72,184,634

30,304,206
30,304,206

25,237,604
25,237,604

2,236,477
2,236,477

1,032,852
1,032,852

3,669,355
3,669,355

330,298,261
330,298,261
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุน
หลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื่ องจักร
สาธารณูปโภค
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้น
จัดประเภทรายการ
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559

221,613,614
-

21,842,404
-

123,726,513
6,426,023
6,129,510
-

170,018,137
677,654
441,307
(575,866)

87,195,749
130,807
5,690,637
(396,880)

31,669,966
3,916,982
(17,143,458)

2,291,022
525,879
(1,453,473)

5,486,270
538,734
(2,570,094)

1,911,600
14,829,628
(12,261,454)
-

665,755,275
27,045,707
(22,139,771)

221,613,614
1,070,000
222,683,614

21,842,404
21,842,404

136,282,046
8,083,413
13,906,986
158,272,445

170,561,232
295,520
2,833,002
173,689,754

92,620,313
346,350
877,922
93,844,585

18,443,490
18,019,550
180,800
754,670
37,398,510

1,363,428
895,654
(180,800)
832,108
2,910,390

3,454,910
532,710
80,000
4,067,620

4,479,774
19,112,598
(19,284,688)
4,307,684

670,661,211
48,355,795
719,017,006

-

6,006,050
763,901
-

87,065,660
8,819,307
-

93,253,761
6,372,338
(529,777)

43,518,590
3,029,325
(396,878)

30,880,151
291,302
(16,664,091)

1,635,026
179,118
(1,374,579

5,293,943
53,182
(2,555,314)

-

267,653,181
19,508,473
(21,520,639)

-

6,769,951

95,884,967

99,096,322

46,151,037

14,507,362

439,565

2,791,811

-

265,641,015

-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุน
หลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื่ องจักร
สาธารณูปโภค
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

941,513
7,711,464

74,002,125
-

7,476,766
-

74,002,125
74,002,125

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่ าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9,543,893
105,428,860

5,751,130
104,847,452

3,221,325
49,372,362

28,881
1,948,862
16,485,105

(28,881)
317,013
727,697

190,541
2,982,352

-

21,914,277
287,555,292

29,517,380
-

31,996,841
(46,085)

17,473,430
(1)

393,561
(383,997)

87,327
(45,714)

173,010
(761)

638,329
-

161,758,769
(476,558)

7,476,766
7,476,766

29,517,380
29,517,380

31,950,756
31,950,756

17,473,429
17,473,429

9,564
9,564

41,613
41,613

172,249
172,249

638,329
638,329

161,282,211
161,282,211

147,611,489
147,611,489

7,595,687
7,595,687

10,879,699
10,879,699

39,514,154
39,514,154

28,995,847
28,995,847

3,926,564
3,926,564

882,250
882,250

490,850
490,850

3,841,445
3,841,445

243,737,985
243,737,985

148,681,489
148,681,489

6,654,174
6,654,174

23,326,205
23,326,205

36,891,546
36,891,546

26,998,794
26,998,794

20,903,841
20,903,841

2,141,081
2,141,081

913,019
913,019

3,669,355
3,669,355

270,179,503
270,179,503
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

14.4

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 224.54 ล้านบาท ลดลงจาก 249.24 ล้านบาทในปี 2558
โดยหนี้สินรวมของบริ ษทั มาจากหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 190.39 ล้านบาท ลดลงจาก 229.28 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2558 และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน จํานวน 34.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19.96 ล้านบาทในปี 2558
ในส่ วนของ หนี้ สินหมุนเวียน ในปี 2559 มีมูลค่า 190.39 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 229.28 ล้านบาท คิดอัตรา
การลดลงร้อยละ 16.96 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สื บเนื่องมาจากกิจการได้ผอ่ นจ่ายชําระเจ้าหนี้จากคดีความและเจ้าหนี้คา้ งนาน
ในอดีตบางส่ วน ประกอบกับในปี ที่ผา่ นมากิจการเริ่ มมีสภาพคล่องที่ดีข้ ึนจากการเติบโตของธุรกิจ
ในส่ วนของ หนี้ สินไม่หมุนเวียน ในปี 2559 มีมูลค่า 34.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน 19.96 ล้าน
บาท คิดอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.09 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เกิดจากในปี กิจการได้ต้ งั สํารองค่าปรับตามสัญญาจ้างฯ เป็ นจํานวน
9 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2559 กิจการมีการตั้งประมาณการหนี้สินค่าปิ ดหลุมฝังกลบ 8.08 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2558 มีจาํ นวนเพียง 3.82 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการขยายพื้นที่ในการรับบริ การฝังกลบขยะอุตสาหกรรมตามแผนการ
ขายในปี ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในอนาคตเมื่อหลุมฝังกลบเต็มและดําเนินการ
ปิ ดหลุมตามขั้นตอนของการฝังกลบตามหลักสุ ขาภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้การค้า ดังนี้
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

(บาท)
กิจการอื่น ๆ

98,406,112

102,861,207

96,482,565

90,971,224

รวม

98,406,112

102,861,207

96,482,565

90,971,224

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมของบริ ษทั ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 270.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 268.68
ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 2.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.83 ของปี ที่ผา่ นมา ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน ที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้วเต็มมูลค่า 1,417.56 ล้านบาท ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญ 285 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 861.67 ล้านบาท
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