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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสด

รวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะกิจการของ บริษัท               

โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีเดียวกันที่น ามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการถูก

จ ากัดขอบเขตในการตรวจสอบกรณีที่บริษัทมีคดีความตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.2 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจ านวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น 

ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้มีข้อโต้แย้งกับคู่ความเดิมในชั้นบังคับคดี ปรากฏคดีตามหมายเลขแดงเลขที ่

1325/2549 ของศาลจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบ่อขยะ เป็นผลให้บริษัทต้องหยุดประกอบกิจการโรงงาน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาอนุมัติขยายเวลาในการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ดีจนถึง ณ วันทีใ่นหน้ารายงานของผู้สอบ

บัญชีบริษัทยังคงไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เสร็จเพื่อเร่ิมประกอบกิจการได้ นอกจากนี้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 13 บริษัทและ

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกธนาคารพาณิชย์ฟ้องเนื่องจากผิดสัญญาอันเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาสินเชื่อ บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตรา ผิดนัดในอัตรา

ร้อยละ 15 ต่อปี ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้สงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามสมมติฐานว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะด าเนินงานต่อเน่ือง ดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ในราคาที่อาจขายได้และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจ านวนที่จะต้องช าระตลอดจนไม่ได้จัด

ประเภทรายการใหม่ซึ่งอาจจ าเป็นในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  

เน่ืองจากผลกระทบของความไม่แน่นอนในเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองดังที่กล่าวไว้ในวรรคที่สาม มีสาระส าคัญอย่างมากต่องบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการดังกล่าวได้ 

โดยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.2 บริษัทมีคดีความโดยเป็น

จ าเลยกับบุคคลธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเกี่ยวกับเงินกู้ยืมที่บริษัทมีกับโจทก์ เป็นจ านวนเงินต้น 5 ล้านบาท และดอกเบี้ยจนถึงวันที่ฟ้องเป็นจ านวนเงิน 2 ล้าน

บาท ผู้บริหารยืนยันว่าบริษัทไม่ได้เป็นหนี้แก่โจทก์ อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทจ่ายช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 

ต่อปี แก่โจทก์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประมาณการหนี้สินจากผลเสียหายของคดีฟ้องร้องจ านวน 5 ล้านบาทและดอกเบี้ย

ค้างจ่ายตามค าพิพากษาในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวัง  

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ

ปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดท าและ
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น าเสนองบการเงินระหว่างกาลนี้ งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุงหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ณ วันที่ 1 มกราคม 2554โดยใช้วิธีปรับ

กับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสท์เทคโนโลยี(1999) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทโปรเฟสชั่นแนล 

เวสท์เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้รายงานโดยไม่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

โดยส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองการถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทยังไม่มีข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อก าหนดมูลค่าที่คาดวา่

จะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีความไม่แน่นอนในเร่ืองความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ข้างต้น โดยใช้รายงานการประเมินของผู้ประเมินอิสระตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการปรับปรุง

รายการแล้ว พบว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อดังกล่าว บริษัทได้รับหนังสือแจ้ง เร่ืองการยึด

ทรัพย์สินของบริษัทจากกรมสรรพากร เน่ืองจากบริษัทค้างช าระค่าภาษีอากร เป็นจ านวนเงิน 7.33 ล้านบาท ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าว มีมูลค่าสุทธติามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 19.90 

ล้านบาท 

      

         

 

     

             

 

(นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล) 

                                         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

กรุงเทพฯ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ยกเว้นเร่ืองที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  ข้อ 8 ซึ่งลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
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หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,004,795     1,546,750    532,645          337,897          
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สุทธิ 4, 5 8,945,343     28,540,275   5,110,930       15,941,306     
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั-สุทธิ 4 -                 -                 -                   -                   

สินคา้คงเหลอื-สุทธิ 6 4,181,991     8,301,066    -                   709,289          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,436,671     - 7,793,554    - 2,017,974       - 3,675,937       

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 18,568,800   46,181,645   7,661,549       20,664,429     

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 7 -                 -                 112,437,133    138,423,642    
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 8 470,928,875 668,579,542 308,904,844    492,569,783    
สิทธิการใชค้วามช านาญทางเทคนคิ-สุทธิ 4 -                 -                 -                   -                   
เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สิน-สุทธิ 9 -                 -                 -                   -                   
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกนั -                 429,381       -                   29,381           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 10 -                 44,481,033   -                   44,481,033     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,211,590     4,241,571    1,232,171       2,463,432       

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 473,140,465 717,731,527 422,574,148    677,967,271    
รวมสนิทรัพย์ 491,709,265 763,913,172 430,235,697    698,631,700    

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11 42,435,996         47,357,839         37,435,996         37,184,008         
เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 12, 23.2 128,230,094       112,968,990       98,515,398         94,848,723         
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 107,767,610       102,500,000       -                      -                      
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 8,027,838           5,291,215           8,027,838           4,734,091           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกรรมการ 4 8,963,429           7,315,000           7,328,000           7,315,000           
เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 4 -                      -                      79,987,285         47,280,336         
เจา้หน้ีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 28,937,790         28,022,282         28,937,790         28,022,282         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 10,500,000         27,040,319         -                          -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 2,409,547           12,157,338         1,775,820           8,035,408           

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 337,272,304       342,652,983       262,008,127       227,419,848       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 14 982,405              10,847,261         982,405              10,847,261         
หน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ-สุทธิ 15 21,025,496         -                          -                      -                      
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลมุฝังกลบ 8 18,454,823         21,404,823         18,454,823         21,404,823         
ภาระหน้ีสินจากผลประโยชน์พนักงาน 16 3,180,887           -                      1,633,597           -                      
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 23.2, 23.4, 23.5 7,071,687           -                      7,071,687           -                      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 50,715,298         32,252,084         28,142,512         32,252,084         
รวมหน้ีสิน 387,987,602       374,905,067       290,150,639       259,671,932       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,625,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 21 1,837,500,000    1,837,500,000    1,837,500,000    1,837,500,000    

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามัญ 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 1,225,000,000    1,225,000,000    1,225,000,000    1,225,000,000    

ส่วนต่ ามูลค่าหุ้นสามัญ (285,000,000)      (285,000,000)      (285,000,000)      (285,000,000)      
ขาดทุนสะสม (835,941,736)      (550,991,895)      (799,914,942)      (501,040,232)      
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 104,058,264       389,008,105       140,085,058       438,959,768       
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (336,601)             -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 103,721,663       389,008,105       140,085,058       438,959,768       
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 491,709,265       763,913,172       430,235,697       698,631,700       

บรษัิท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 148,888,232      256,001,162      11,475,785       117,396,492      

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 4 (163,125,138)    (268,864,156)    (45,722,532)      (152,893,280)    

ขาดทนุขั้นต้น (14,236,906)      (12,862,994)      (34,246,747)      (35,496,788)      

รายไดอ่ื้น 4 15,840,349       18,145,732       9,897,611         10,445,637       

รายไดจ้ากการลดหนี้ 4 -                  28,904,216       -                  -                  

คา่ใชจ่้ายในการขาย 4 (272,056)          (3,790,571)        (272,056)          (4,975,659)        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (40,308,776)      (65,939,098)      (29,835,527)      (39,555,231)      

หนีส้งสัยจะสูญ (16,014,344)      (9,292,607)        (8,323,757)        (56,339,717)      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                  -                  (25,986,509)      (149,250,000)    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพย์สิน 8, 10 (179,769,546)    (119,142,999)    (179,769,546)    (81,002,990)      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สิน 4, 9 -                  (80,000,000)      -                  (80,000,000)      

ขาดทุนจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 8 (7,016,323)        -                  (5,558,029)        -                  

ประมาณการผลเสียหายจากคดฟ้ีองร้อง 23.2, 23.4, 23.5 (7,071,687)        -                  (7,071,687)        -                  

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (5,594,500)        (11,598,533)      (2,942,500)        (7,806,533)        

ต้นทุนทางการเงิน 4 (27,726,786)      (25,133,943)      (13,161,230)      (10,608,037)      

ขาดทนุส าหรับปี (282,170,575)    (280,710,797)    (297,269,977)    (454,589,318)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (282,170,575)    (280,710,797)    (297,269,977)    (454,589,318)    

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับแต่ละปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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องค์ประกอบ สว่นได้เสยี

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและ สว่นต่ า ขาดทุน อ่ืนของสว่นของ รวมสว่นของผู้ถือหุน้ ที่ไม่มีอ านาจ รวมสว่น

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ  สะสม ผู้ถือหุน้ บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,000,000,000        -                 (570,281,098)   -                    429,718,902     -               429,718,902         

การลดทุน 21 (300,000,000)          -                 300,000,000    -                    -                        -               -                        

การเพ่ิมทุน 21 525,000,000           (285,000,000) -                   -                    240,000,000     -               240,000,000         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                 (280,710,797)   -                    (280,710,797)   -               (280,710,797)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,225,000,000        (285,000,000) (550,991,895)   -                    389,008,105     -               389,008,105         

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                          -                 (2,787,284) -                    (2,787,284) (328,583) (3,115,867)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 1,225,000,000        (285,000,000) (553,779,179) -                    386,220,821     (328,583) 385,892,238         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                 (282,162,557) -                    (282,162,557) (8,018) (282,170,575)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,225,000,000        (285,000,000) (835,941,736) -                    104,058,264     (336,601) 103,721,663         

สว่นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่

งบการเงินรวม
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องคป์ระกอบ

ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและ สว่นต่ า ขาดทุน อ่ืนของสว่นของ รวมสว่น

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลคา่หุ้นสามัญ  สะสม ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,000,000,000         -                      (346,450,914) (346,450,914) -                      653,549,086                 

การลดทุน 21 (300,000,000) -                      300,000,000         -                      -                                    

การเพ่ิมทุน 21 525,000,000            (285,000,000) -                        -                      240,000,000                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                      (454,589,318) -                      (454,589,318)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,225,000,000         (285,000,000) -  (501,040,232) -                      438,959,768                 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                          -                      (1,604,733) -                      (1,604,733)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 1,225,000,000         (285,000,000) (502,644,965) -                      437,355,035                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                      (297,269,977) -                      (297,269,977)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,225,000,000         (285,000,000) (799,914,942) -                      140,085,058                 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน:

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (282,170,575) (280,710,797) (297,269,977) (454,589,318)

ปรับรำยกำรกระทบขำดทนุสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนนิงำน

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีก้ารคา้ ลูกหนีอ่ื้นและภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16,014,344 14,722,051     14,025,628 9,292,607       

หนีส้งสัยจะสูญ-เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (กลับรายการ) -                -                (5,701,871) 47,047,109

คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ลดลง (กลับรายการ) (1,021,713) 1,261,360       -                -                

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย 42,551,797 69,385,128     30,010,392 50,715,571 

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร (4,349,724) (181,522) (4,292,593) 533,517         

ขาดทุนจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 7,016,323 -                5,558,029 -                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -                25,986,509     149,250,000   

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ทรัพย์สิน -                80,000,000     -                80,000,000     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพย์สินถาวร 144,884,404   119,142,999   144,884,404   81,002,990     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,885,142     -                34,885,142     -                

(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกดิขึน้ 765,310 (5,194,231) 765,310 (3,566,311)

ผลต่างจากการโอนเงินล่วงหนา้คา่สินทรัพย์เป็นทรัพย์สินถาวร (หมายเหตุ 4.5.1) -                (4,463,200) -                

ก าไรจากการลดหนี้ -                (28,904,216) -                -                

คา่ใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 65,020 -                28,865 -                

ประมาณการผลเสียหายจากคดฟ้ีองร้อง 7,071,687 -                7,071,687 -                

ดอกเบ้ียรับ -                -                -                (771,505)

ต้นทุนทางการเงิน 27,726,786 25,133,943 13,161,230 10,608,037     

ขำดทนุจำกกิจกรรมด ำเนนิงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนนิงำน (6,561,199) (9,808,485) (30,887,245) (30,477,303)

กำรเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์ด ำเนนิงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 6,059,259 22,234,693 (2,518,919) 25,311,943 

สินคา้คงเหลือ 5,140,788 (7,522,000) 709,289 (709,289)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,356,883 (2,787,903) 1,657,963 (4,222,181)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (448,690) 1,013,739 49,810 (247,874)

กำรเปล่ียนแปลงในหนีส้นิด ำเนนิงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น (1,693,378) 23,415,937 1,084,447 6,797,295 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (9,747,791) 785,310 (6,259,588) 7,995,930 

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนนิงำน (1,894,128) 27,331,291 (36,164,243) 4,448,521 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                -                49,832,689 1,195,593 

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                -                (44,130,818) (47,605,546)

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -                -                (149,250,000)

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวร (352,019) (11,876,674) (12,000) (10,357,653)

เงินสดจ่ายซือ้โปรแกรมส าเร็จรูป -                (48,076,923) -                (48,076,923)

เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาการใหบ้ริการการบ ารุงรักษาระบบ 6,000,000 -                6,000,000 -                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5,682,243 16,274,579 5,299,065 14,983,925 

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกนัลดลง 400,000 14,974,842 -                14,974,842 

เจ้าหนีค้า่ทรัพย์สินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 2,275,097 (5,810,788) (2,210,079) (184,361)

คา่ใช้จ่ายในการปิดหลุมฝังกลบ (2,950,000) -                (2,950,000) -                

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 11,055,321 (34,514,964) 11,828,857 (224,320,123)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 345,768 (11,546,333) 251,987 (11,176,669)

เงินสดรับเงินกูยื้มระยะสัน้จากกรรมการ 10,629,429 -                8,994,000 -                

เงินสดจ่ายเงินกูยื้มระยะสัน้จากกรรมการ (8,981,000) -                (8,981,000) -                

เงินสดรับเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                -                35,404,066 8,197,724 

เงินสดจ่ายเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                -                (2,192,000) (7,500,000)

เงินสดจ่ายเงินกูยื้มระยะยาว -                (7,500,000) -                -                

เงินสดจ่ายเจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (7,128,233) (9,471,089) (6,571,109)     (8,583,555)     

เงินสดจ่ายช าระหนีหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ -                (190,000,000) -                -                

เงินสดรับล่วงหนา้คา่หุน้เพ่ิมทุน -                240,000,000   -                240,000,000   

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                -                -                476,660         

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (2,569,112) (18,971,580) (2,375,810)     (7,113,104)     

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (7,703,148)     2,510,998 24,530,134 214,301,056 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)-สุทธิ         1,458,045 (4,672,675) 194,748 (5,570,546)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,546,750 6,219,425 337,897 5,908,443 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,004,795 1,546,750 532,645 337,897 

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2554 และ 2553

 



11 
 

2554 2553 2554 2553

1. รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงินสด

     งบการเงินรวม

     ในปี 2554 

- รายการเคร่ืองจักรระหว่างติดต้ังจ านวน 56.48 ลา้นบาท และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เคร่ืองจักรระหว่างติดต้ังจ านวนเดยีวกนั  ไดรั้บโอนจาก

     เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สินจ านวน 65.61 ลา้นบาท และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สินจ านวนเดยีวกนัในไตรมาส 1 

(หมายเหตุ 4.5.1) และในไตรมาส 3 บริษัทย่อยไดย้กเลกิการน าเขา้เคร่ืองจักร จึงตัดจ าหนา่ยเคร่ืองจักรระหว่างติดต้ังจ านวน 56.48 ลา้น

บาท และกลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เคร่ืองจักรระหว่างติดต้ังจ านวนเดยีวกนั 

- เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเพ่ิมขึน้จ านวน 5.28 ลา้นบาท เกดิจากการจัดประเภทรายการจากเงินเบิกเกนิบัญชแีละ

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน

ในปี 2553 

- รายการเคร่ืองจักรระหว่างติดต้ังจ านวน 30.44 ลา้นบาท และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เคร่ืองจักรระหว่างติดต้ังจ านวนเดยีวกนั  ไดรั้บโอนจาก

                        เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สินจ านวน 34.90 ลา้นบาท และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สินจ านวนเดยีวกนั 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2554 บริษัทฯจ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการหกักลบหนีจ้ านวน 0.51 ลา้นบาท

     ในปี 2553 โอนกลบัประมาณการหนีส้ินการปิดหลมุฝังกลบจ านวน 10.48 ลา้นบาท 

2. เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ประกอบด้วย

เงินสดในมือ 295,461 874,884 170,000 170,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 1,914,075 425,014 60,461 17,593 

เงินฝากออมทรัพย์ 795,259 246,852 302,184 150,304 

รวม 3,004,795                 1,546,750               532,645                337,897                   

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

 

 

 

 

 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับแตล่ะปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 และ 2553  

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเปน็นติิบุคคลตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000231 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทมีที่ท าการ 
ดังต่อไปนี้ 

ส านักงานแห่งใหญ่ : 159/33 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ช้ัน 19 (20) ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว : เลขที่ 159 หมู่ 5 ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ด าเนินธุรกิจให้บริการจัดการปรับคุณภาพและขนส่งของเสีย คัดแยกและฝังกลบส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และซ้ือขายและหล่อวัสดุโลหะ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท และมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหน่วยบาท
เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานในประเทศ 
ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดท างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น
โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆที่ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ การปรับประมาณทาง
บัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ 
และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต 



13 
 

เกณฑก์ารจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)  

รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

บริษัทย่อยทางตรง ลักษณะธรุกิจ 2554 2553

บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด - รับก าจัดสิง่ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเทศไทย 100 100
- ปัจจุบันหยุดด าเนินธรุกิจ

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด - ซือ้ขาย และรับจ้างหลอม สินค้าประเภท ประเทศไทย 100 100
   อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง และโลหะ

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด - ซือ้ขายและหล่อหลอมเศษอลูมิเนียม ประเทศไทย 100 100
   ทองเหลือง ทองแดง และโลหะ

-  ผลิตและใหบ้ริการแปรรูปวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

   เป็นพลังงานน้ ามัน และเช้ือเพลิงต่าง ๆ และ

   ขายปลีกเศษพลาสติก และน้ ามัน

-  ปัจจุบันหยุดการด าเนินธรุกิจ

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย)  จ ากัด -  ยังไม่ด าเนินพาณิชยกิจ ประเทศไทย 80 80

ประเทศที่นิติ
บุคคลจัดต้ังขึน้

เจ้าของ(ร้อยละ)

สัดส่วนความเป็น

 

รายการและบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระส าคัญได้ถูกตัดออกไปในการจัดท างบการเงินรวม 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุด
ลง 

งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือ
ที่คล้ายคลึงกัน 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และประกาศที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความมาตรฐาน

การบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความมาตรฐาน

การบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิด เผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น  และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ด าเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบัติการเปิด เผยข้อมูลส าหรับกิจการที่
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความมาตรฐาน

การบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรับผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชี

ส าหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด 

ในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงก าหนดให้ถือปฎิบัติ
กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลต่อการแสดงรูปแบบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น ามา
แสดงเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินโดยรวม และผลการด าเนินงานทางการเงินโดยรวมของกลุ่มบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  

ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ งบการเงิน ประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 งบกระแสเงนิสด และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ข้อมูลเปรียบเทียบไดม้ีการน าเสนอใหม่เพื่อใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการน าเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรือขาดทุนต่อ
หุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้มีการประเมินหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554 ส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเป็นจ านวนเงิน 3,116 พันบาท ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวน
เงิน 1,605 พันบาท ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และบันทึก
หนี้สินดังกล่าวโดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่น ามาตรฐานการบัญชีนี้มาใช้ครั้งแรก 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
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งบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 มกราคม 2554

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น 3,116                               1,605                               

ขาดทนุสะสมเพ่ิมขึ้น (3,116)                              (1,605)                              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

 
ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริม่ในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่

ไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่ราคาทุน ในงบกระแสเงินสด เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องใน
การเปลี่ยนมือที่ครบก าหนดภายในหรือเท่ากับสามเดือน 

เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญได้มีการประมาณส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยการประเมินของผู้บริหาร หนี้สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น 

สินค้าคงเหลือ 
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บริษัท บันทึกสินค้าคงเหลือตามราคาทุน (วิธีราคาเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด บันทึกสินค้าคงเหลือตามราคาทุน (วิธี เข้าก่อน – ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ไม่รวมส่วนที่เป็นที่ตั้งของหลุมฝังกลบ แสดงในราคาทุน 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่เป็นที่เป็นที่ตั้งของหลุมฝังกลบ และต้นทุนหลุมฝังกลบ แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า บริษัทค านวณค่าเส่ือมราคาจากสัดส่วนของปริมาณกากที่ฝังกลบเทียบกับ
ประมาณการปริมาณกากทั้งหมดของแต่ละหลุมที่สามารถฝังกลบได้ 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า 

บริษัทค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 
อาคารและระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 ป ี
ระบบสาธารณูปโภค 20 ป ี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 และ10 ป ี
เครื่องใช้ส านักงาน  เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ 5 ป ี
ยานพาหนะ 5 ป ี

เมื่อบริษัทจ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออก
จากบัญชี พร้อมกับบันทึกก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน  

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติมหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซ่ึงท าให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
เป็นเวลา 10 ปี 

กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา
ตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยกลุ่มบริษัทจะประเมินและปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อ
ไม่ให้เกินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
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กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช าระที่ เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  
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เครื่องมือทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ท าให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือตรา
สารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า 
และเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และสินทรัพย์อื่นบางรายการ หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมและหนี้สินอื่นบางรายการ ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการ
ได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทไม่มียอดคงค้างของอนุพันธ์ตราสารทางการเงินที่มีสาระส าคัญ 

ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทได้เกิดภาระที่ต้องจ่ายเงิน
ตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่ม
บริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน และจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ที่มีนัยส าคัญในการเป็นเจ้าของไปยังผู้เช่า จะถูกจัดเป็น
สัญญาเช่าการเงิน โดยผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยจ านวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่า
เช่าขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  จ านวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าใน
แต่ละงวด จะต้องแบ่งเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยและส่วนที่ เป็นการช าระหนี้สินโดยดอกเบี้ยแต่ละงวดจะค านวณโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของหนี้สิน ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเช่า 
ส่วนจ านวนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบี้ยจะน าไปลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินนั้น  มูลค่าเส่ือมสภาพของทรัพย์สิน
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 

ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้น ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออก
และได้รับช าระแล้วในระหว่างปี 

ด้อยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษัทประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดข้อบ่งช้ีว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีจ านวนต่ ากว่ามูลค่าที่บันทึกไว้ ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับสินทรัพย์ที่บันทึกในราคาทุน หรือถือเป็นรายการหักจากส่วนเกินทุนจากการประเมิน
ราคาในกรณีที่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ประเมิน  โดยขาดทุนจากการด้อยค่าที่น ามาหักนั้นต้องไม่เกินจ านวนที่
บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ส าหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เปน็เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน 
โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท างานให้กับกลุ่มบริษัท ตลอด
ระยะเวลาท างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการ
หนี้สินดังกล่าวค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected Unit 
Credit Method) 

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุนทั้งจ านวน 

การรับรู้รายได้  

- รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อใหบ้ริการแล้ว 

- รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้มื่อไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มนีัยส าคัญไป
ให้กับผู้ซื้อแล้ว 

- รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการให้เช่า 

- รายได้ดอกเบี้ยรบัรู้ตามระยะเวลาและอัตราตอบแทน 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

4.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัท 

รายชื่อบริษัท  ลักษณะความสัมพันธ์ 
Enviro-Hub Holdings Limited (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  ผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 24.27 
บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด  บริษัทย่อย  
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด  บริษัทย่อย  
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  บริษัทย่อย  
บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด  บริษัทย่อย  
บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จ ากัด  บริษัทร่วม สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมในเดือนมิถุนายน 2551  
Cimelia Resource Recovery Pte Ltd.  
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท ซีมีเลีย (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน 
Begemann Holding B.V. (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์)  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อย 
Enviro Energy Limited (จดทะเบียนในเกาะเคย์แมน)  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
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4.2 รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญที่รวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 

นโยบายราคา 2554 2553 2554 2553

รายได้จากการบรกิาร (3)

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด -          -          -          472          

รายได้จากการขายสินค้า (2)

Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. 764          -          764          -          

รายได้ค่านายหน้า (2)

Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. -          211          -          211          

รายได้ค่าบรหิารพัฒนาธุรกิจ (1)

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด -          -          2,046       1,800       

ดอกเบ้ียรบั (5)

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด -          -          -                    295

ค่าบรหิารจัดการโครงการ (1)

บริษัท ซีมีเลีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,554              1,887 -          -          

ค่าบรหิารการตลาด (1)

บริษัท เวสท ์เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด -                       -   -                 3,179

ดอกเบ้ียจ่าย (4)

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด -                       -   3,978       3,495       

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
(1) ราคาตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
(2) ราคาตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน 
(3) ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก 
(4) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี (2553: ร้อยละ 8.50 ต่อปี)  
(5) การคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี จนถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และไม่มีการคิดดอกเบี้ยหลงัจากนั้น 
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4.3 ยอดคงเหลือที่มีสำระส ำคัญที่รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้า 5

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด             -                -                -             323

ลูกหนี้อ่ืน (แสดงภายใต้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน)

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด             -                -          2,007              -   

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด             -                -             165           165

รวม             -                -          2,172           165

เงินให้กู้ยมืระยะสั้น 4.4

บริษัท เวสท ์เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด             -                -   34,146          33,894

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บเีอ็มที-เอเชีย) จ ากัด             -                -   1,593              1,579

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด             -                -   36,939          42,907

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ             -                -   (72,678) (78,380)

สุทธิ             -                -                -                -   

ดอกเบ้ียค้างรบั (แสดงภายใต้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน) 4.4

บริษัท เวสท ์เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด             -                -          3,592        3,592

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บเีอ็มที-เอเชีย) จ ากัด             -                -               47             47

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด             -                -   295                    295

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ             -                -   (3,934) (3,934)

สุทธิ             -                -                -                -   

สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค

Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. 4.5.1             -        52,382              -                -   

Begemann Holding B.V. 4.5.2      85,409      85,409              -                -   

หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่า (85,409) (137,791)              -                -   

สุทธิ             -                -                -                -   

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรพัยส์ิน

Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. 4.5.1              -        65,612              -                -   

หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่า              -   (65,612)              -                -   

สุทธิ              -                -                -                -   

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท เวสท ์เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด              -                -          1,192        1,192

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แสดงภายใต้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน)

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด              -                -             405           405

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากกรรมการ

กรรมการ        8,963        7,315        7,328        7,315

เงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด 4.7              -                -        79,987      47,280

เจ้าหนี้การซื้อเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย

Begemann Holding B.V. 7      28,938      28,022      28,938      28,022

ดอกเบ้ียค้างจ่าย (แสดงภายใต้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน)

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด              -                -        11,789        7,811

เงินทดรองรบั (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน)

กรรมการ           110        1,100              -             941

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการมีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
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4.4 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริษัทย่อยที่แสดงใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553

เงินใหกู้้ยืม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม                     78,380                  31,970

เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด                     44,131                  47,606

จ่ายคืนในระหว่างงวด (49,833) (1,196)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม                     72,678                  78,380

ดอกเบีย้ค้างรับ                       3,934                    3,934

รวมเงินใหกู้้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ                     76,612                  82,314

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (76,612) (82,314)

สุทธิ                            -                           -   

งบการเงินเฉพาะ

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด และบริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 
ทั้งจ านวนเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.50 
ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป บริษัทมิได้คิดดอกเบี้ย
ส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ันข้างต้น 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ทั้งจ านวนเป็นเงินให้
กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทมิได้คิดดอกเบี้ยส าหรับเงินให้
กู้ยืมระยะส้ันนี้แล้ว 

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ทั้งจ านวนเนื่องจากฝ่ายบริหารประเมินว่า
บริษัทย่อยดังกล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายช าระในอนาคต 

4.5 สิทธิกำรใช้ควำมช ำนำญทำงเทคนิค 

4.5.1 โครงกำรรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิคส์ 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 บริษัท กับ Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Enviro-Hub 
Holdings Limited) ได้ท าสัญญาร่วมกันในโครงการรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิคส์โดยมีจ านวนเงินที่บริษัทต้องจ่าย
ช าระตามสัญญา 3 ฉบับ ดังนี้ 
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จ านวนเงินตามสญัญา

สญัญา (สกลุเงินตามสญัญา) (สกลุเงินตามสญัญา: ลา้น) (เทยีบเทา่ลา้นบาท)

สญัญาซือ้เคร่ืองจักรพร้อมติดต้ัง 9.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2.88                                   100.51                      

สญัญาสทิธกิารรับถา่ยทอด

ความช านาญทางเทคนิค 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.50                                   52.38                        

สญัญารับบริหารโครงการ 20,000 เหรียญสงิคโปร์/เดอืน 0.18                                   4.15                          

จ านวนเงินทีไ่ดจ้่ายแลว้

 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ได้มีการจัดท าสัญญา Novation Agreement ซ่ึงเป็นสัญญา 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท 
ร่วมกับ Cimelia Resource Recovery Pte Ltd.  และบริษัท โปร ซีมีเลีย อีดับเบิ้ลยูอาร์ จ ากัด (บริษัทย่อย ซ่ึง
ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด) ตามสัญญาดังกล่าว
เพื่อตกลงที่จะด าเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิคส์ในประเทศไทย  โดยบริษัทย่อย 
ได้รับโอนซ้ือสิทธิและหน้าที่เพื่อเป็นผู้ด าเนินการแทนจากบริษัทตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น และบริษัทย่อยได้จ่าย
คืนจ านวนเงินข้างต้นดังกล่าวแก่บริษัทแล้ว  

บริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกการจ่ายเงินเพื่อซ้ือเครื่องจักร จ านวน 100.51 ล้านบาท ไว้ภายใต้ “เงินจ่ายล่วงหน้าค่า
ทรัพย์สิน” บันทึกค่าสิทธิทั้งจ านวน 69.84 ล้านบาท ไว้ภายใต้ “สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค” และบันทึก
ค่าสิทธิค้างจ่ายจ านวน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ไว้ภายใต้ “เจ้าหนี้ค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค”  

ในระหว่างปี 2552 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินทั้งจ านวน 100.51 ล้านบาท และ
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิคทั้งจ านวน 69.84 ล้านบาท เนื่องจาก เห็นว่าตลาดของ
โครงการดังกล่าวยังมีมูลค่าลดลง และอาจจะเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการเงิน และ
มีความไม่แน่นอนในการได้รับคืนเงินดังกล่าว ประกอบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นี้ไม่สามารถสรุปได้  

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. ได้ออกจดหมายแจ้งแก่บริษัทโดยมีเนื้อหาที่
ส าคัญดังนี้ 

1) ยกเลิกสัญญาที่ท ากับบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550   

2)  ยกเลิกสัญญาที่ท ากับบริษัทและบริษัท โปร ซีมีเลีย อีดับเบิ้ลยูอาร์ จ ากัด (บริษัทย่อย ซ่ึงภายหลังเปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550  

3)  ยกเว้นค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิคที่ค้างอยู่จ านวน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ  

4)  ส าหรับเงินจ านวน 2.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษัทช าระไปแล้วนั้น ทาง Cimelia Resource Recovery 
Pte Ltd. จะส่งเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการที่มีมูลค่าใกล้เคียงจ านวนเงินดังกล่าวมายังบริษัท เพื่อให้
บริษัทสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ 

จากการยกเลิกสัญญาและการยกเว้นค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิคดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจึงบันทึก
ล้างเจ้าหนี้ค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค และรับรู้ก าไรจากการลดหนี้จ านวน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(15.28 ล้านบาท) ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
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ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2554 และ ณ วันที่ 22 กันยายน 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับเครื่องจักรแล้ว มูลค่า 1 .88 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ดังนั้นจึงล้างเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
จ านวน 65.61 ล้านบาทและ 34.90 ล้านบาท ตามล าดับ และค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินด้วย
จ านวนเดียวกัน เพื่อแสดงในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งจ านวน 56.48 ล้านบาทและ 30.44 ล้านบาท ตามล าดับ  และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งด้วยจ านวนเดียวกัน ผลต่างจ านวน 9.13 ล้านบาท และ 4.46 ล้านบาท 
ตามล าดับ ได้หักกลบกับยอดลดลงของค่าเผื่อการด้อยค่าด้วยจ านวนเดียวกัน โดยไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ได้พิจารณาอนุมัติยกเลิก
การน าเข้าเครื่องจักรส่วนที่เหลือและรับคืนเงินมัดจ า เป็นจ านวนเงิน 0.19 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัท
ประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของทาง Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. ที่ได้
แจ้งให้แก่บริษัทย่อยตามหนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้มีการล้างบัญชี
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งจ านวน 56.48 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งด้วยจ านวน
เดียวกัน และบริษัทย่อยได้ล้างบัญชีค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิคจ านวน 52.38 ล้านบาท และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิคด้วยจ านวนเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการน าเข้า
เครื่องจักรดังกล่าวข้างต้น ส่วนเครื่องจักรมูลค่า 30.44 ล้านบาท ที่ได้รับมาแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ยังคง
แสดงในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งและค่าเผื่อการด้อยค่าในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งด้วยจ านวนเดียวกัน 

4.5.2 โครงกำรบ ำบัดของเสียจำกสำรปรอท 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท: ถือ
หุ้นโดยบริษัทร้อยละ 80 และถือหุ้นโดย Begemann Holding B.V. ร้อยละ 20) ได้ท าสัญญาสิทธิการรับการ
ถ่ายทอดความช านาญทางเทคนิค (Technology Transfer Agreement) ในการบ าบัดของเสียจากสารปรอท กับ 
Begemann Holding B.V. โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินค่าสิทธิดังกล่าวจ านวน 2.80 ล้านบาท และสัญญามีผลบังคับ 5 ปี 
มูลค่าสิทธิทั้งส้ินจ านวนเงิน 85.41 ล้านบาท เป็นมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการได้รับเทคโนโลยีความรู้จากการซ้ือ
บริษัทย่อยดังกล่าว  

สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่จ ากัดอายุการให้
ประโยชน์ของสิทธิจนกว่าจะมีการยกเลิกการให้สิทธิในการได้รับเทคโนโลยีความรู้จากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้
นอกเหนือจากการยกเลิกการให้สิทธิดังกล่าวจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย สิทธิในการได้รับเทคโนโลยีความรู้ถือเป็นอัน
ส้ินสุดลงภายใต้กรณีดังนี้ 

 - เมื่อผู้รับโอนสิทธิล้มละลายหรืออยู่ภายใต้การถูกฟ้องล้มละลาย 

 - ในกรณีผู้รับโอนสิทธิไม่สามารถรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเทคโนโลยีความรู้ตามสัญญา 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที -เอเชีย) จ ากัด ได้ท าสัญญากับ Begemann 
Milieutechniek B.V.  เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคและเป็นผู้จัดการโครงการในการออกแบบ
แปลนเพื่อสร้างเครื่องจักรและโรงงานส าหรับก าจัดสารปรอทเพื่อน ากลับใช้ใหม่ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้ง
จัดเตรียมผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างเครื่องจักรและโรงงานดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใน
สัญญา โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่าบริการในอัตรา 10,000 ยูโรต่อเดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือ
เมื่อมีการให้บริการ ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายค่าบริการข้างต้น เนื่องจากยังมิได้มีการให้บริการตามสัญญาข้างต้น 
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บริษัทตั้งค่าเผื่อด้อยค่าส าหรับโครงการดังกล่าวทั้งจ านวนในปี 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและปัญหาทางด้าน
การเงินของโลกที่เกิดขึ้นและยังไม่ฟื้นตัวได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท ท าให้โครงการดังกล่าวได้มีการขยาย เวลา
ออกไป โดยยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเริ่มโครงการได้ ประกอบกับได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน 

4.6 เงินกู้ยืมท่ีมีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (Convertible loan agreement) กับ Enviro Energy Limited 
(EE) (ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย Enviro - Hub Holdings Limited) วงเงิน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทย่อยได้รับเงินกู้
ดังกล่าวแล้วจ านวน 5.60 ล้านเหรียญสหรัฐ (188.38 ล้านบาท) มีเงื่อนไขโดยสรุป ดังนี้ 

1. เงินกู้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามราคาตามมูลค่าหุ้น (par value)  

2. กรณีที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  บริษัทย่อยจะต้องจ่ายคืนเงินต้นเป็นดอลลาร์สหรัฐ และจ่าย
ผลตอบแทนแกผู่้ลงทุนในอัตรา LIBOR + 2% 

ในปี 2550 บริษัทย่อยดังกล่าวมีความเช่ือมั่นว่า EE ต้องการแปลงสภาพเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ จึงบันทึกบัญชี
เงินกู้ดังกล่าวไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้บันทึกบัญชีรายการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญไว้ภายใต้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากแต่บันทึกไว้ภายใต้งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากพิจารณาว่าบริษัทย่อยอาจไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวหาก EE แปลงสภาพหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ครบก าหนดการแปรสภาพในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 EE ไม่ได้ท าการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อยจึงจัด
ประเภทเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจากที่เคยแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนเป็นแสดงไว้
ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนและโอนล้างรายการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่เคย
บันทึกในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยแสดงดอกเบี้ยจ่ายทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 EE ได้ส่งจดหมายเพื่อยืนยันกับทางบริษัทย่อยว่าจะเรียกเก็บหนี้รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน
รวม 5.65 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระบุเป็นเงินบาทจ านวน 190.00 ล้านบาท และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก 
ดังนั้น บริษัทย่อยจึงล้างยอดดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ตั้งไว้สูงกว่าที่ระบุจ านวน 13.62 ล้านบาท เป็นก าไรจากการลดหนี้ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับส าหรับปี 2553 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยได้จ่ายช าระเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

4.7 สัญญำเงินกู้ 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้กับบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด จ านวน 40.20 
ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขช าระเงินเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 บริษัทได้ท าสัญญาเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการช าระหนี้บางส่วนจ านวน 30 ล้านบาท เป็นรายเดือนรวม 18 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 จนถึงเดือน
มิถุนายน 2554 สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี 

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 บริษัทผิดนัดช าระหนี้กับบริษัทย่อยดังกล่าวตามสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระ
หนี้ข้างต้น 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายบริษัทย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553

เงินกู้ยืม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม                     47,280                  46,582

เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด                     35,404                    8,198

จ่ายคืนในระหว่างงวด (2,697) (7,500)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม                     79,987                  47,280

ดอกเบีย้ค้างจ่าย                     11,789                    7,811

รวมเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่าย                     91,776                  55,091

งบการเงินเฉพาะ

 

4.8 กำรค้ ำประกันเงินกู้ยืม 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 บริษัทท าสัญญากับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็น
ไวรอนเม้นท์ แคร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท สุวรรณภูมิ เวสท์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด) เท่ากับอัตราร้อยละ 30 ของวงเงิน 
ซ่ึงเป็นตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัท ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ท าหนังสือลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 
เพื่อขอถอนตัวโดยแจ้งแก่ผู้ลงทุนรายอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวต่อจากบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นเป็นจ านวนเงิน 
20.65 ล้านบาท 

บริษัทไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ าประกันจากบริษัทดังกล่าว 
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5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย 4.3                            -                           -                           -                         323
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 29,660 34,988 24,312 22,637
รวม 29,660 34,988 24,312 22,960

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (22,781) (10,739) (22,781) (10,739)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6,879 24,249 1,531 12,221

ลูกหนี้อ่ืน 4.3 7,359                     8,258                  3,172                  2,755                  

รายได้ค้างรับจากการบริการ -                         694                     -                      694                     

ดอกเบี้ยค้างรับ 4.3 -                         -                      3,934                  3,934                  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 276                        323                     -                      -                      

เงินทดรองจ่าย 458                        174                     408                     -                      

เงินมัดจ า -                         300                     -                      300                     

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่าย 94                          134                     -                      134                     

รวมลูกหนี้อ่ืน 8,187                     9,883                  7,514                  7,817                  
หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (6,121) (5,592) (3,934) (4,097)

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 2,066                     4,291                  3,580                  3,720                  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 8,945                     28,540                5,111                  15,941                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า -                         850                     -                      850                     

ลูกหนี้การค้า

- ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 6,548                     15,712                1,354                  3,415                  

- เกินก าหนดช าระ

   1 - 3 เดือน 2,181                     12,049                2,027                  12,193                

   3 - 6 เดือน 1,984                     1,934                  1,984                  2,059                  

   6 - 12 เดือน 4,258                     2,434                  4,258                  2,434                  

   มากกว่า 12 เดือน 14,689                   2,009                  14,689                2,009                  

   รวม 29,660                   34,988                24,312                22,960                

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (22,781)                (10,739) (22,781)                (10,739)

สุทธิ 6,879                     24,249                1,531                  12,221                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้การค้าบางรายที่มียอดค้างช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป เนื่องจาก
บริษัทมีภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายช าระลูกหนี้ดังกล่าวมากกว่ายอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีความเคลื่อนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ต้นปี                   (10,739)                  (1,446)                (10,739)                  (1,446)

บวก ต้ังเพ่ิมระหว่างปี                   (13,483)                  (9,293)                (13,483)                  (9,293)

หกั ตัดจ าหน่ายระหว่างปี                       1,441                           -                    1,441                           - 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ปลายปี                   (22,781)                (10,739)                (22,781)                (10,739)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 



31 
 

6. สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

สินค้าส าเร็จรูป 3,056                     7,292                  -                          709                     

งานระหว่างท า 670                        1,076                  -                          -                          

วัตถุดิบ 758                        1,257                  -                          -                          

รวม 4,484                     9,625                  -                          709                     

หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (302)                       (1,324)                 -                          -                          

สุทธิ 4,182                     8,301                  -                          709                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีความเคลื่อนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553

ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง-ต้นปี (1,324)                    (62)                      

บวก ต้ังเพ่ิมระหว่างปี (673)                       (1,303)                 

หกั ลดลงจากการจ าหน่าย 1,695                     41                       

ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง-ปลายปี (302)                       (1,324)                 

งบการเงนิรวม
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

ช่ือบริษัท 2554 2553 2554 2553 2554 2553

บริษัทย่อย

บริษัท เวสท ์เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด     10,000     10,000      100      100         7,000         7,000

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด   150,000   150,000      100      100      170,000      170,000

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด   200,000   200,000      100      100      199,999      199,999

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บเีอ็มที-เอเชีย) จ ากัด       3,000       3,000        80        80       68,086       68,086

รวม      445,085      445,085

หกั   ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อย

บริษัท เวสท ์เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด        (7,000)        (7,000)

บริษัท เจ ท ีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทลิ จ ากัด      (57,563)      (31,576)

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด    (199,999)    (199,999)

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บเีอ็มที-เอเชีย) จ ากัด      (68,086)      (68,086)

สุทธิ      112,437      138,424

หน่วย : พันบาท

งบเฉพาะกิจการ

ทนุช าระแล้ว อัตราส่วนการ วิธีราคาทนุ

ค่าเผื่อการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนมีความเคลื่อนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553

ค่าเผ่ือการด้อยค่ามูลค่าเงนิลงทนุ-ต้นปี (306,661)                (157,411)             

บวก ต้ังเพ่ิมระหว่างปี (25,987)                  (149,250)             

ค่าเผ่ือการด้อยค่ามูลค่าเงนิลงทนุ-ปลายปี (332,648)                (306,661)             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โปร ซีมีเลีย อีดับเบิลยูอำร์ จ ำกัด) 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวเปลี่ยนช่ือจากบริษัท โปร ซีมีเลีย อีดับเบิลยูอาร์ จ ากัด เป็น บริษัท โปร
เฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 149.25 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มเติมนี้เพื่อให้บริษัทย่อยน าไปจ่ายช าระหนี้คงค้างและท าโครงการใหม่
ในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซ่ึงปัจจุบันยังมิได้เริ่มด าเนินการแต่อย่างใด  และเนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังมีส่วนขาดทุน
สะสมเกินทุน ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติมทั้งจ านวนในปี 2553 

บริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ำกัด 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือเงินลงทุนในบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด 
จาก Begemann Holding B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว ในมูลค่า 1.50 ล้านยูโร 
(68.09 ล้านบาท) ซ่ึงตามสัญญาบริษัทต้องจ่ายช าระค่าหุ้นดังนี้ 

 งวดที่ 1  ช าระจ านวน 0.80 ล้านยูโร ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้ช าระแล้วทั้งจ านวนและได้รับใบหุ้นแล้ว 
 งวดที่ 2  ช าระจ านวน 0.20 ล้านยูโร เมื่อเทคนิคกระบวนการผลิตสามารถเริ่มต้นได้ส าเร็จ  
 งวดที่ 3   ช าระจ านวน 0.50 ล้านยูโร โดยจะแบ่งจ่ายอีก 3 งวด ดังนี้ 

3.1 ช าระจ านวน 0.15 ล้านยูโร หลังจากครบ 1 ปี ในการช าระเงินงวดที่ 2 
3.2 ช าระจ านวน 0.15 ล้านยูโร หลังจากครบ 2 ปี ในการช าระเงินงวดที่ 2 
3.3 ช าระจ านวน 0.20 ล้านยูโร หลังจากครบ 3 ปี ในการช าระเงินงวดที่ 2 

บริษัทได้บันทึกจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระในงวดที่ 2 และ 3 ในงบการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่มีการซ้ือเงินลงทุน 
โดยใช้อัตราอ้างอิงดอกเบี้ย MLR (7.125%) เป็นอัตราคิดลด และบันทึกทั้งจ านวนไว้ในบัญชี “เจ้าหนี้การซ้ือเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย” 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจ านวน เนื่องจาก
พิจารณาว่าโครงการบ าบัดของเสียจากสารปรอทมีความไม่แน่นอนที่จะด าเนินการได้ในอนาคต (หมายเหตุ 4.5.2) 
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8. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย: 

1 มกราคม 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง ตัดจ าหน่าย โอนเข้า (ออก) 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 284,600               -            -            -             (7,108)          277,492               
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่เป็นที่ต้ังของหลุมฝังกลบ 21,842                 -            -            -             -               21,842                 
หลุมฝังกลบ 111,752               -            -            -             -               111,752               
อาคารและระบบบ าบัดน้ าเสีย 309,181               -            -            -             7,108           316,289               
ระบบสาธารณูปโภค 99,465                 -            -            -             -               99,465                 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 142,523               123           (9,017)       (64,638)      -               68,991                 
เคร่ืองใช้ส านักงาน  เคร่ืองตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ 13,858                 35             -            (3,132)        -               10,761                 
ยานพาหนะ 90,337                 194           (11,492)     (34,529)      -               44,510                 
งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดต้ัง  (หมายเหตุ 4.5.1)     69,140                 -            (2,064)       (87,976)      56,476         35,576                 
รวม 1,142,698            352           (22,573)     (190,275)    56,476         986,678               
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่เป็นที่ต้ังของหลุมฝังกลบ (4,908)                  -            -            -             -               (4,908)                  
หลุมฝังกลบ (74,638)                -            -            -             -               (74,638)                
อาคารและระบบบ าบัดน้ าเสีย (81,687)                (18,846)     -            -             -               (100,533)              
ระบบสาธารณูปโภค (32,085)                (4,961)       -            -             -               (37,046)                
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (64,793)                (5,245)       8,436        16,226       -               (45,376)                
เคร่ืองใช้ส านักงาน  เคร่ืองตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ (11,635)                (739)          -            2,599         -               (9,775)                  
ยานพาหนะ (54,792)                (9,165)       6,991        28,664       -               (28,302)                
รวม (324,538)              (38,956)     15,427      47,489       -               (300,578)              
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (149,580)              (144,884)   -            135,769     (56,476)        (215,171)              
สุทธิ 668,580               470,929               

ค่าเสื่อมราคาแสดงในงบก าไรขาดทุนแบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 38,956                 
2553 65,789                 

งบการเงินรวม
(หน่วย :พันบาท)
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1 มกราคม 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง ตัดจ าหน่าย โอนเข้า (ออก) 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 256,506               -            -           -             (7,108)          249,398               
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่เป็นที่ต้ังของหลุมฝังกลบ 21,842                 -            -           -             -               21,842                 
หลุมฝังกลบ 111,752               -            -           -             -               111,752               
อาคารและระบบบ าบัดน้ าเสีย 192,208               -            -           -             7,108           199,316               
ระบบสาธารณูปโภค 87,160                 -            -           -             -               87,160                 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 56,427                 12             (9,017)      (14,500)      -               32,922                 
เคร่ืองใช้ส านักงาน  เคร่ืองตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ 8,948                   -            -           (1,578)        -               7,370                   
ยานพาหนะ 77,014                 -            (11,023)    (33,699)      -               32,292                 
งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดต้ัง  (หมายเหตุ 4.5.1)     38,703                 -            (2,064)      (31,500)      -               5,139                   
รวม 850,560               12             (22,104)    (81,277)      -               747,191               
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่เป็นที่ต้ังของหลุมฝังกลบ (4,908)                  -            -           -             -               (4,908)                  
หลุมฝังกลบ (74,638)                -            -           -             -               (74,638)                
อาคารและระบบบ าบัดน้ าเสีย (69,537)                (14,054)     -           -             -               (83,591)                
ระบบสาธารณูปโภค (30,487)                (4,346)       -           -             -               (34,833)                
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (43,833)                (1,192)       8,436       4,847         -               (31,742)                
เคร่ืองใช้ส านักงาน  เคร่ืองตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ (8,261)                  (243)          -           1,534         -               (6,970)                  
ยานพาหนะ (45,323)                (6,579)       6,848       28,184       -               (16,870)                
รวม (276,987)              (26,414)     15,284     34,565       -               (253,552)              
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (81,003)                (144,884)   -           41,153       -               (184,734)              
สุทธิ 492,570               308,905               

ค่าเสื่อมราคาแสดงในงบก าไรขาดทุนแบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 26,414                 
2553 47,120                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย :พันบาท)

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ เป็นที่ตั้งของหลุมฝังกลบ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถน าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นอีกหลังจากปิดหลุมฝังในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะตัดค่าเส่ือมเป็นต้นทุนบริการตามวิธี
ปริมาณกากของเสียอันตรายที่ฝังกลบแล้วเทียบกับปริมาณกากของเสียอันตรายทั้งหมดที่สามารถฝังกลบได้ในแต่ละ
หลุม 

ระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ
หลุมฝังกลบและหลุมฝังกลบเฉพาะหลุมที่เปิดด าเนินการอยู่ทั้งจ านวนเป็นเงิน 39.85 ล้านบาทเนื่องจากฝ่ายบริหารคาด
ว่าอาจไม่สามารถน าขยะลงฝังกลบในหลุมดังกล่าวได้อีกในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีปัญหาฟ้องร้องตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 23.1 

มูลค่าของหลุมฝังกลบได้รวมประมาณการหนี้สินส าหรับค่าก่อสร้างหลุมในส่วนที่เป็นค่ากั้นและปิดหลุมที่มีการเปิด
ให้บริการแล้ว ซ่ึงจะเกิดขึ้นจริงเมื่อหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็จส้ินแล้ว โดยระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
บริษัทได้ท าการประเมินประมาณการหนี้สินส าหรับการปิดหลุมใหม่ลดลง 10.48 ล้านบาท การลดลงของประมาณการ
หนี้สินดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการปริมาณขยะฝังกลบที่ลดลงดั งกล่าวในย่อหน้าก่อน ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2554 ประมาณการหนี้สินดังกล่าวส าหรับหลุมที่อยู่ระหว่างด าเนินงานทั้งส้ินจ านวน 18.45 ล้านบาท (31 
ธันวาคม 2553: 21.40 ล้านบาท) 

ส่วนหนึ่งของบัญชีที่ดินประกอบดว้ยสิทธิการเช่าที่ดินมูลคา่ 30 ล้านบาท เป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแตป่ี 
2544 และ 2545 โดยบริษัทจ่ายค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวแล้วทั้งจ านวน จากหนังสือสัญญาเช่าที่ดินระบุว่า เมื่อถึง
ก าหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าสามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ให้เช่าได้ หรือเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 30 ปี ผู้ให้เช่าตกลงที่จะจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินให้แก่ผู้เช่า และถือว่าเป็นการเลิกสัญญานี้ โดยถือว่าผู้เช่าได้ช าระราคาที่ดินแล้ว และผู้ให้
เช่าไม่สามารถเรียกค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมอีก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วน ซ่ึงมีราคาตามบัญชีสุทธิจ านวน 204.53 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2553 : 251.80 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และที่ดินและส่ิงปลูกสร้างราคาตามบัญชีสุทธิ
จ านวน 45.40 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 61.78 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้ถูกจดจ านองเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันสินเช่ือที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ และที่ดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ านวน 18.51 ล้าน
บาท ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ถูกน าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง 
(หมายเหตุ 23.1) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ ส่วนหนึ่งราคาตามบัญชีสุทธิ จ านวน 6.17 ล้านบาท (วันที่ 
31 ธันวาคม 2553:  32.55 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และราคาตามบัญชีสุทธิจ านวน 6.17 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2553: 31.21 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสินทรัพย์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าทางการเงิน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยานพาหนะส่วนหนึ่งราคาตามบัญชีสุทธิ จ านวน 5.51 ล้านบาท มีการ
เส่ือมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทจึงตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว และบันทึกขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายด้วย
จ านวนเดียวกัน ซ่ึงได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ที่ค านวณค่าเส่ือมราคาครบแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจ านวน 46.84 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2553:  44.32 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจ านวน 40.51 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 41.26 ล้าน
บาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทได้ให้บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ท าการประเมินมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัท ตามรายงานลงวันที่ 18 กันยายน 2555 ผู้ประเมินอิสระได้ระบุในรายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน มูลค่า 

มูลค่าที่ดินที่ตั้งกิจการ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 30.05 

มูลค่ากิจการ (Going concern value) วิธีการรายได้ (Income approach)โดยใช้
วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
cash flow) 

289.00 

ผู้บริหารของบริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระโดยใช้
มูลค่ากิจการ(Going concern value) ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนเนื่องจากการการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์” เป็นจ านวนเงิน 144.88 ล้านบาท  
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เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพากร เรื่อง การยึดทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมี
ภาษีอากรค้างช าระเป็นจ านวนเงิน 7.33 ล้านบาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน  19.90 
ล้านบาท 

เครื่องจักรส าหรับโครงการรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิคส์ (หมายเหตุ 4.5.1) 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัทย่อยได้รับเครื่องจักรจากโครงการรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิคส์ ดังนั้นจึงล้างเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าทรัพย์สินจ านวน 65.61 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินจ านวนเดียวกัน เพื่อ
แสดงในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งจ านวน 56.48 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งด้วยจ านวน
เดียวกัน ผลต่างจากการล้างเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินและบันทึกเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเกิดจากการใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่บันทึกบัญชีต่างกัน (หมายเหตุ 9) 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ได้พิจารณาอนุมัติยกเลิกการ
น าเข้าเครื่องจักรส่วนที่เหลือและรับคืนเงินมัดจ าเป็นจ านวนเงิน 0.19 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัทประสบปัญหา
ทางด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของทาง Cimelia Resource Recovery Pte Ltd. ที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทย่อย
ตามหนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติใหม้ีการล้างบัญชีเครื่องจกัรระหว่างติดตั้งจ านวน 
56.48 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าในเครื่องจักรระหว่างติดตั้งด้วยจ านวนเดียวกัน (หมายเหตุ 4.5.1) 

เครื่องจักรและอุปกรณ์โครงการกล่ันน้ ามันจากพลาสติก 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ทบทวนโครงการกลั่นน้ ามันจากพลาสติกและพบว่าโครงการ
ดังกล่าวยังไม่สามารถเริ่มด าเนินการได้ในอนาคตอันใกล้ จึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
โครงการทั้งจ านวน 79.29 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้บริษัท จ านวน 41.15 ล้านบาท และภายใต้
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ านวน 38.14 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรในโครงการดังกล่าวนี้ทั้งจ านวน 80.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 9) 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 เครื่องจักรบางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยไม่มีประกันส าหรับเครื่องจักรดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อย
ค่าที่เกี่ยวข้องและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว ซ่ึงได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2554 แล้ว โดยมอบอ านาจให้รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชขีองทรัพย์สิน 80,751                   41,153                           

ค่าเผ่ือด้อยค่าตามบญัชี (79,293)                  (41,153)                          

ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,458                     -                                 
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9. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สิน–สุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

โครงการรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิคส์

( หมายเหตุ 4.5.1 ) -                                          65,612 -                      -                      

โครงการกล่ันน้ ามันจากพลาสติก                     80,000                  80,000                  80,000                  80,000

รวม                     80,000                145,612                  80,000                  80,000

หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่า (80,000) (145,612) (80,000) (80,000)

สุทธิ -                         -                      -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงกำรกลั่นน้ ำมันจำกพลำสติก 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินจ านวนเงิน 80.00 ล้านบาท เป็นเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเตากลั่นน้ ามันจากพลาสติก ชุดละ 
20 ล้านบาท จ านวน 4 ชุด  ตามสัญญาซ้ือขายระหว่างบริษัทกับบริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2551 ซ่ึงมีมูลค่ารวมทั้งส้ินชุดละ 41.82 ล้านบาท จ านวน 4 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167.28 ล้านบาท โดยมีก าหนดส่งมอบ
พร้อมติดตั้งเครื่องจักร ชุดที่ 1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และมีก าหนดส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องจักรชุดที่ 2 ถึง 4 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552   

อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรชุดที่ 1 ยังไม่มีการส่งมอบตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 บริษัทได้
ด าเนินการขอแก้ไขเงื่อนไขภายใต้สัญญาดังกล่าวบางส่วนกับบริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยขยายระยะเวลาส่ง
มอบพร้อมติดตั้งเครื่องจักร โดยผู้ขายจะส่งมอบเครื่องจักรแยกเป็นชุดและมีก าหนดระยะเวลาภายใน 150 วัน หลังจากที่
บริษัทท าการจ่ายช าระเงินงวดที่ 2 ให้แก่ผู้ขาย 

เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาซ่ึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาราคาน้ ามันในตลาด และ
ปัญหาขยะพลาสติก ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ชะลอโครงการ
ออกไปก่อน  

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
ส าหรับเตากลั่นน้ ามันพลาสติกทั้งจ านวน  
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 48,077                   48,077                48,077                48,077                
หกั ค่าตัดจ าหน่ายสะสม                     (7,192)                  (3,596)                  (7,192)                  (3,596)

  ยกเลิกสัญญาบางส่วน                     (6,000) -                                       (6,000) -                      

รวม 34,885                   44,481                34,885                44,481                

หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่า                   (34,885) -                                     (34,885) -                      

สุทธิ -                         44,481                -                      44,481                

ค่าตัดจ าหน่ายในระหว่างปี

สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 3,596                     3,596                  3,596                  3,596                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป (Software) ส าหรับการบริหารจัดการในธุรกิจก าจัดขยะ โดยบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจก าจัดขยะทั้งหมด และผู้ร่วมศึกษาโครงการมีหน้าที่จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในการ
พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่าย
หรือไม่มีภาระผูกพันใดๆ ต่อผู้ร่วมศึกษาโครงการ  

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทคู่สัญญาได้มีการท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโอนสิทธิ โดยได้โอนสิทธ์ิใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงที่ได้
ท าไว้ให้แก่บริษัทในประเทศอีกแห่งหนึ่ง (ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถือหุ้นในบริษัทเป็นจ านวน 155.82 ล้านหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 
มิถุนายน 2553) 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับบริษัทผู้รับโอนสิทธิ
ดังกล่าวข้างต้น (ผู้รับจ้าง) โดยผู้รับจ้างยินยอมมอบกรรมสิทธ์ิในงานระบบที่ว่าจ้างเป็นกรรมสิทธ์ิหรือลิขสิทธ์ิของ
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เรียกร้องค่ากรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์เพิ่มจากการค่าจ้างในสัญญานี้เพิ่มอีก 
และผู้รับจ้างสัญญาว่าท างานตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 15 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยท าการส่ง
มอบเอกสารของระบบภายใน 60 วัน หลังจากได้ส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว บริษัทตกลงจะให้ค่าจ้าง
แก่ผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เป็นจ านวนเงิน 48.08 ล้านบาท ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับมอบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นี้แล้วและเมื่อครบ 10 ปี บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าบริการรักษาระบบอีกเป็นรายปีตามที่ระบุในสัญญา 
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับมอบโปรแกรมและจ่ายช าระเต็มจ านวนแล้ว ซ่ึงบริษัทพิจารณาว่า
โปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อมขายได้  

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งจ านวน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ตามที่ประมาณ
การไว้ 
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ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้พิจารณาการแก้ไขสัญญาว่าจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อยกเลิกส่วนของสัญญาการให้บริการรักษาระบบรายปี และขอรับเงินคืนบางส่วน เป็นจ านวน 6 ล้าน
บาท ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

เงนิเบกิเกินบญัชธีนาคารพาณิชย์ 15,569                   20,491                15,569                15,317                

ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ 21,991                   21,991                16,991                16,991                

ต๋ัวอาวัล 4,876                     4,876                  4,876                  4,876                  

รวม 42,436                   47,358                37,436                37,184                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ขอลดวงเงินและเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยลดวงเงินเบิกเกินบัญชีจากเดิม จ านวน 25 ล้านบาทเป็น 15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
จึงมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์แห่งนี้คงเหลือจ านวน 15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 15 ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR โดยใชท้ี่ดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (หมายเหตุ 8) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 90 วัน 
ซ่ึงเกินก าหนดเวลาการช าระคืนแล้ว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR โดยใช้ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 8) 
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2554 ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวได้ระงับการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว 

เนื่องจากการผิดนัดช าระหนี้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกดอกเบี้ยจ่ายในอัตราผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 บริษัทถูกธนาคารฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี และสัญญาจ านอง จ านวน 
17.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 15.57 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัดมีการท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 5 ล้านบาท) เป็นการกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 90 วัน ซ่ึง
เกินก าหนดเวลาการช าระคืนแล้ว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 0.50 โดยน าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเครื่องจักร 
(หมายเหตุ 8) เป็นหลักประกัน และบริษัทเป็นผู้ค้ าประกัน 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ถูกธนาคารฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญาขาย
ลดตั๋วเงิน สัญญาค้ าประกันและสัญญาจ านอง จ านวน 5.72 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 5 
ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
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12. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้การค้า

- บริษัทย่อย 4.3                            -                      1,192                    1,192

- บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 51,979                   60,707                45,617                52,623                

รวมเจ้าหนี้การค้า 51,979 60,707 46,809 53,815

เจ้าหนี้อ่ืน

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 6,373                     8,583                  6,373                  8,583                  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22,434                   22,506                18,031                18,217                

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                         -                      11,788                7,811                  

- อ่ืนๆ 38,621                   14,649                6,808                  -                      

เงินรับล่วงหน้า 200                        207                     200                     207                     

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 8,291                     6,004                  8,246                  5,973                  

อ่ืนๆ 332                        313                     260                     243                     

รวมเจ้าหนี้อ่ืน 76,251                   52,262                51,706                41,034                

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 128,230                 112,969              98,515                94,849                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553

เงนิกู้ยืมระยะยาว 107,768                 102,500              
หกั ส่วนของหน้ีสินทีถ่ึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (107,768)                (102,500)             

สุทธิ                            -                           -   

งบการเงนิรวม

 

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 90.00 ล้านบาท ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 อัตราร้อยละ MLR – 
0.75 ปีที่ 2 อัตราร้อยละ MLR – 0.25 และปีถัดไปอัตราร้อยละ MLR และก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีที่ผิดนัดช าระ
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หนี้ โดยก าหนดระยะเวลาคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 60 งวด งวดละ 1 เดือน โดยจ่ายช าระเงินต้นเดือนละ 1.875 ล้านบาท 
และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 13 งวด บริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (หมาย
เหตุ 8) และบริษัทเป็นผู้ค้ าประกัน 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 บริษัทย่อยดังกล่าวและธนาคารได้จัดท าสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการจ่ายช าระเงินและเงื่อนไขบางประการของสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม โดยเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็น 110.00 ล้านบาท 
จากวงเงินกู้เดิม 90 ล้านบาท วงเงินเบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   
MLR + 0.50 ต่อปี และก าหนดระยะเวลาคืนเงินต้น เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป จนครบจ านวนภายในเดือน
พฤษภาคม 2557 

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทย่อยนี้ผิดนัดช าระหนี้กับธนาคารตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ข้างต้นดังนั้น
บริษัทย่อยจึงได้บันทึกดอกเบี้ยค้างช าระด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีที่ผิดนัดช าระในอัตราร้อยละ 15 และจัดประเภท
เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจ านวน  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 บริษัทย่อยได้ถูกธนาคารฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญาเงินกู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ค้ าประกัน 
จ านองและรับสภาพหนี้ จ านวน 125.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 107.77 ล้านบาท นับ
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ บริษัทย่อยบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้ภายใต้ “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” 

14. เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ทางการเงนิ 10,975              19,835              10,975              19,258              

หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัชี (1,965)               (3,697)               (1,965)               (3,677)               

       ส่วนของหน้ีสินทีถ่ึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (8,028)               (5,291)               (8,028)               (4,734)               
สุทธิ 982                   10,847              982                   10,847              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัทได้หยุดการจ่ายช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน 
0.87 ล้านบาท ซ่ึงถือว่ามีการผิดสัญญากับเจ้าหนี้มีผลให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกคืนสินทรัพย์ได้ทันที ดังนั้นบริษัทได้จัด
ประเภทหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามสัญญานี้เป็นส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เป็นจ านวนเงิน 5.51 ล้าน
บาท 

15. หนี้สินตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ถูกเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างฟ้อง เนื่องจากผิด
สัญญารับสภาพหนี้จ านวนทุนทรัพย์ 33.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินต้น 31.52 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2.36 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 บริษัทย่อยและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของบริษัทย่อยได้ตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
โดยบริษัทย่อยยอมช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามเงินต้น จ านวน 31.52 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี 
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โดยต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ท าสัญญา บริษัทย่อยตกลงผ่อนช าระเป็นรายเดือนเดือนละไม่ต่ ากว่า 1.5 ล้านบาท 
และเริ่มช าระงวดแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ซ่ึงมีผลให้บริษัทมีก าไรจากการประนีประนอม ดังนี้ 

ล้านบาท
ภาระหน้ีสินตามสัญญารับสภาพหน้ี
เงินต้น 31.53                            
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 7.85                              

รวมภาระหน้ีสินตามสัญญารับสภาพหน้ี 39.38                            
ภาระหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

เงินต้น 31.53                            

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

(แสดงในเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน) 4.42                              

รวมภาระหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 35.95                            
ก าไรตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 3.43                              

 
บริษัทย่อยจะพิจารณาปรับก าไรตามสัญญาประนีประนอมยอมความในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อบริษัทย่อยเห็นว่ามี
ความแน่นอนในการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังนี้ 
หน่วย : พันบาท

2554 2553

หน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 31,525              27,040              
หกั  ส่วนของหน้ีสินทีถ่ึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (10,500)             (27,040)             
หน้ีสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ-สุทธิ 21,025              -                        

งบการเงนิรวม

 

16. ผลประโยชน์พนักงำน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชน์ (1 มกราคม 2554) 3,116                            1,605                            
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
ต้นทนุบริการในงวดปจัจุบนั 464                               324                               
ลดลงในระหว่างงวดเน่ืองจากพนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ (399)                             (295)                             

มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชน์ (31 ธันวาคม 2554) 3,181                            1,634                            

หน่วย: พันบาท

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
มลูค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั 3,181                              1,634                                 
มลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ -                                  -                                    
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 3,181                              1,634                                 

หน่วย: พนับาท
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทก าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  ซ่ึงให้สิทธิแก่
พนักงานที่เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณ
การจากตารางมรณะไทยประจ าปี 2551 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีต  

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราการลาออก ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงานของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อมูลของกลุ่มบริษัทมีความผันผวนจากการด าเนินงานที่ยังมีความไม่แน่นอน 

17. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
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หน่วย : พันบาท

2554 2553 2554 2553
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป
      และงานระหว่างท า 3,932                      (6,449)                  -                       -                       
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืน 97,973                    99,642                 -                       12,904                 
(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าสนิค้าลดลง                      (1,022) 1,261                   -                       -                       
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ 7,016                      -                       5,558                   -                       
ขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ถาวร 144,884                  119,143               144,884               81,003                 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,885                    -                       34,885                 -                       

ค่าใช้จ่ายพนักงานและแรงงาน 32,355                    43,618                 21,333                 29,787                 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 42,552                    69,388                 30,010                 50,717                 
ค่าพาหนะและค่าขนสง่ 1,453                      44,667                 919                      39,905                 
ค่าสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์กาก 862                         24,307                 862                      21,451                 
ค่าเผากาก 149                         13,990                 149                      11,005                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
18. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนที่จดทะเบียน 

บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุน บริษัทและพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน
จะได้รับเงินสมทบเมื่อลาออกจากบริษัทหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่สมัครเข้ากองทุนตามอัตราเงินสมทบก าหนดไว้ จ านวน
เงินที่บริษัทจ่ายสมทบ ซ่ึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจ านวนเงิน 0.19 ล้านบาท 
(2553: 0.35 ล้านบาท) 

19. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการปรับคุณภาพและขนส่งของเสีย รวมคัดแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว ประเภท 7.16 กิจการบริการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดหรือขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีมีพิษ จ านวน 
1 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ตามมาตรา 25, 26, 28, 31(1), (3), (4) 34, 35(3) บัตรส่งเสริมเลขที่ 1769(2)/2545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ซ่ึง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้การส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545  

บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ินและทนุหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2545 และส้ินสุดวันที่ 5 ธันวาคม 2553 
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20. กำรเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทมีการด าเนินงานโดยแยกประเภทตามส่วนงานหลักที่แสดง
ในงบการเงินรวมดังนี้ 

ส่วนงาน
บริการฝัง
กลบ

ส่วนงานผลิต
และขาย

ผลิตภัณฑ์โลหะ อ่ืนๆ รวม
ตัดรายการ
ระหว่างกัน สุทธิ

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 11,476        137,412             -      148,888                         - 148,888       
ต้นทนุขายและการใหบ้ริการ        (45,722)             (117,690) -           (163,412) 287                    (163,125)

ก าไร (ขาดทนุ) ขั้นต้น        (34,246) 19,722               -             (14,524) 287                      (14,237)

รายได้อ่ืน 9,899         5,513                 6,452   21,864                  (6,024) 15,840         
ขาดทนุจากการด้อยค่าทรัพย์สิน      (179,769) -                     -           (179,769) -                    (179,769)

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        (86,962)               (44,464)   (3,589)      (135,015) 38,083                 (96,932)

ประมาณการผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง         (7,072) -                     -              (7,072) -                        (7,072)
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิส าหรับปี      (298,150)               (19,229)    2,863      (314,516) 32,346               (282,170)

สินทรัพย์ถาวร–สุทธิ 308,905      179,654             25              488,584         (17,655) 470,929       

สินทรัพย์อ่ืน 20,780         
สินทรัพย์รวม 491,709       

 หน่วย : พันบาท

2554
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สว่นงาน
บริการฝัง
กลบ

สว่นงานผลิต
และขาย

ผลิตภัณฑ์โลหะ อ่ืนๆ รวม
ตัดรายการ
ระหว่างกัน สทุธิ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 117,396                     139,077 3,179     259,652             (3,651) 256,001      
ต้นทุนขายและการให้บริการ      (152,893)              (116,695)          (35)      (269,623)             759      (268,864)
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น        (35,497) 22,382                      3,144          (9,971)        (2,892)        (12,863)
รายได้อ่ืน 10,446                           5,790 7,500     23,736               (5,590) 18,146        
รายได้จากการลดหนี้ -             -                      28,904   28,904        -                     28,904
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สนิ        (80,000) -                      -                (80,000) -                   (80,000)
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ        (81,003) -                        (38,140)      (119,143) -                 (119,143)
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        (72,238)                (29,305)   (22,967)      (124,510)          8,755      (115,755)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรับปี      (258,292)                  (1,133)   (21,559)      (280,984)             273      (280,711)

สนิทรัพย์ถาวร–สทุธิ 492,575      191,766              2,167     686,508           (17,928) 668,580      

สนิทรัพย์อ่ืน 95,333        
สนิทรัพย์รวม 763,913      

 หน่วย : พันบาท
2553

 
21. กำรเพิ่มทุน-ลดทุน  

บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว
ของบริษัท จ านวน 700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจ านวน เดิม 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.70 
บาทต่อหุ้น (จากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.70 บาทต่อหุ้น) โดยส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน
ได้น าไปล้างขาดทุนสะสม โดยก่อนที่จะมีการด าเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้
ด าเนินการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,974,026 บาท และทุนส่วนที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวน 138,800,000 
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 
1,837,500,000 บาท (2,625,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท) 

การลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2552 

บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 875,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึง
มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 
คณะกรรมการผู้จัดการมอบหมายจะก าหนดต่อไปในภายหลัง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้ 
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 (ศูนย์) บาท 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอัตราอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ  0.70 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาจากใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะก าหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และจะต้องเป็นวันที่บริษัทจด
ทะเบียนลดทุน ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กับกระทรวงพาณิชย์เป็นผลส าเร็จ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิเว้นแต่กรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น
ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม จ านวน 750,000,000 หุ้น ท าให้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 1,837,500,000 บาท (2,625,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท) และทุนช าระ
แล้วจ านวน 1,225,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจ านวนเดิม 1,000,000,000 หุ้น และหุ้นจ านวนเพิ่มเติม 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.70 บาทต่อหุ้น 

22. ภำระผูกพัน 

22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท 2554 2553 2554 2553

ต๋ัวอาวัล                -               4.88                -               4.88

หนังสือค้ าประกัน             0.20             0.61             0.20             0.21

สัญญาค้ าประกันเงนิกู้ยืม (หมายเหตุ 4.8)           20.65           21.10           20.65           21.10

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

22.2 บริษัท : เครื่องจักรส าหรับโครงการกล่ันน้ ามันจากพลาสติก (หมายเหตุ 9) 

ตามสัญญาซ้ือขายระหว่างบริษทักับบริษทั เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ลงวันที ่ 20 พฤศจิกายน 2551 เพื่อซ้ือ
เครื่องจักรเตากลั่นน้ ามันจากพลาสติก รวม 167.28 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทจ่ายล่วงหน้าค่า
ทรัพย์สินแล้วจ านวนเงนิ 80.00 ล้านบาท คงเหลือภาระผูกพันทั้งส้ิน 87.28 ล้านบาท     

22.3 บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด : โครงการบ าบัดของเสียจากสารปรอท (หมายเหตุ 4.5.2 ) 

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด มีภาระผูกพันจากการท าสัญญา  Service Agreement กับ 
Begemann Milieutechniek B.V. ในอัตราเดือนละ 10,000 ยูโร เป็นเวลา 5 ปี 
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23. คดีฟ้องร้อง 
23.1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้มีข้อโต้แย้งกับคู่ความเดิมในชั้นบังคับคดี ปรากฎคดีตามหมายเลขแดงเลขที่ 

1325/2549 ของศาลจังหวัดสระแก้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในชั้นศาลที่
จะให้บริษัทปิดหลุมบ่อขยะบางบ่ออย่างถาวรตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากทางราชการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 27 มกราคม 2554 พร้อมทั้งด าเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อตกลง  เช่น ให้บริษัทวางโฉนดที่ดินหรือ
หลักประกันอื่นใดที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวน 5 ล้านบาทไว้ต่อศาลจังหวัดสระแก้วภายใน 15 วัน และให้ย้ายท า
การส านักงานฝ่ายปฏิบัติการเข้าไปอยู่ในบริเวณโรงงานคัดแยกและฝังกลบขยะ เป็นต้น เป็นผลให้บริษัทต้องหยุด
ประกอบกิจการโรงงาน ต่อมาบริษัทได้ร้องขอขยายเวลาการปิดหลุมให้เสร็จส้ินภายใน 10 เดือน โดยฝ่ายโจทก์จะ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามที่บริษัทร้องขอเมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบในการปิดหลุมขยะแล้ว 
ส่วนการเปิดหลุมขยะแห่งใหม่จะด าเนินการต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลมีค าส่ังอนุญาตให้บริษัทเข้าด าเนินการตามค าส่ังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและห้าม
ไม่ให้ฝ่ายโจทก์เข้าขัดขวางในการปฏิบัติตามค าส่ังกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
กรมโรงานอุตสาหกรรมพิจารณาอนุมัติขยายเวลาในการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2554 และอย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ขอขยายระยะเวลาปรับปรุงออกไปอีกจนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากการด าเนินงานนี้มีปัญหาในพื้นที่ และเทคนิคค่อนข้างมาก จึงไม่แล้วเสร็จใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 อย่างไรก็ดีจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 บริษัทยังคงไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
ให้เสร็จ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ทางกรมโรงงานได้อนุมัติขยายเวลาในการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555 

เนื่องจากข้อตกลงในช้ันศาลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับหลุมที่ด าเนินการอยู่เต็ม
จ านวน  

ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถเริ่มด าเนินกิจการตามปกติ 

23.2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 บริษัทตกเป็นจ าเลย เนื่องจากบุคคลธรรมดาท่านหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท  โดยโจทก์
ระบุในค าฟ้องว่าได้มีการท าสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยให้บริษัท
กู้ยืมเงินจ านวน 5 ล้านบาท และได้โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทในวันที่ 23 เมษายน 2551 ตามสัญญาเงินกู้และ
ส าเนาใบฝากเงินที่แนบค าฟ้อง  ผู้บริหารของบริษัทยืนยันว่าบริษัทไม่ได้เป็นหนี้แก่โจทก์  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศาลขั้นต้นพิพากษาให้บริษัทจ่ายช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
แก่โจทก์ ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล 

อย่างไรก็ดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวัง ฝ่ายบริหารจึงประมาณการหนี้สินจากผลเสียหายในคดี
ฟ้องร้องจ านวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจ านวนเงิน 0.55 ล้านบาทในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

บริษัทไดบ้ันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้ภายใต้ “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” 

23.3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 บริษัทถูกธนาคารฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี และสัญญาจ านอง 
จ านวน 17.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 15.57 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็น
ต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
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เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ถูกธนาคารฟ้องร้องเนื่องจากผิด
สัญญา ขายลดตั๋วเงิน สัญญาค้ าประกันและสัญญาจ านอง จ านวน 5.72 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี จากเงินต้น 5 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ และเนื่องจากผิดสัญญาเงินกู้ยืม สัญญา
เงินเบิกเกินบัญชี สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านองและรับสภาพหนี้ จ านวน 125.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 107.77 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัดได้ตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความโดยยอมช าระเงินให้แก่ธนาคารพาณิชยต์ามเงินต้น จ านวน 130.85 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยต้องเริ่มคิดดอกเบีย้นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ บริษัทย่อยตกลงผ่อนช าระเปน็
รายเดือนเดือนละไม่ต่ ากว่า 40,000 บาท และเริ่มช าระงวดแรกในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และงวดต่อไปภายในวันที่ 
30 ของทุกๆเดือน และช าระให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 

23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอดีตพนักงานของกลุ่มบริษัท 
เกี่ยวเนื่องกับการไม่จ่ายช าระค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 1.60 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สิน เป็นจ านวน 1.24 
ล้านบาทผลต่างจ านวน 0.36 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

23.5 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริษัทถูกฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญาจ้างท าของและเรียกเงินค่าการงานที่ได้ท าไปแล้ว 
ศาลช้ันต้นได้พิพากษาให้จ าเลยช าระเงินจ านวน 1.06 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจ านวน 
1.04 ล้านบาท ให้แก่โจทก์นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ บริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากคดี
ความดังกล่าวเป็นจ านวน 0.83 ล้านบาท ผลต่างจ านวน 0.23 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น 

24. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม ่

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน ดังนี้ 
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ก่อนจัด
ประเภทใหม่

รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 24,249        4,291          28,540        12,220        3,721          15,941        

รายได้ค้างรับจากการบริการ 694             (694)            -              694             (694)            -              

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,735        (5,941)         7,794          7,750          (4,074)         3,676          

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน 29               400             429             -              -              -              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,297          1,945          4,242          1,416          1,047          2,463          

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบนัการเงิน 42,482        4,876          47,358        32,308        4,876          37,184        
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 75,141        37,828        112,969       67,057        27,792        94,849        
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -              -              -              1,192          (1,192)         -              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท
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ก่อนจัด
ประเภทใหม่

รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 32,045        (32,045)       -              20,931        (20,931)       -              

เจ้าหน้ีค่าทรัพย์สิน 31,297        (31,297)       -              4,257          (4,257)         -              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -              27,040        27,040        -              -              -              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,560        (6,403)         12,157        14,323        (6,288)         8,035          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 75,232        (9,293)         65,939        95,895        (56,340)       39,555        

หน้ีสงสัยจะสูญ -              9,293          9,293          -              56,340        56,340        

งบกระแสเงินสด

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8,861          13,374        22,235        11,938        13,374        25,312        

รายได้ค้างรับจากการบริการ 13,374        (13,374)       -              13,374        (13,374)       -              

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 11,266        12,150        23,416        6,515          282             6,797          

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,150        (12,150)       -              282             (282)            -              

 
25. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบการเงินนี้ได้รบัการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 


