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หมายเหตุ สารบญั 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์
14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
15 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
16 เจา้หน้ีการคา้ 
17 เจา้หน้ีอ่ืน 
18 หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความ 
19 ภาระผลประโยชนพ์นกังาน 
20 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 
21 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 
22 ทุนเรือนหุน้ 
23 ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 
24 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
25 รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ 
26 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบญัชี-สุทธิ 
27 รายไดอ่ื้น 
28 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
29 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
30 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
31 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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32 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
33 ตน้ทุนทางการเงิน 
34 (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
35 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
36 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
37 ส่วนงานดาํเนินงาน 
38 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
39 คดีฟ้องร้อง 
40 เคร่ืองมือทางการเงิน 
41 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
42 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
44 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
45 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ไดแ้ก่ 
 

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

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการกาํจดักากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และไม่
อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และซ้ือ
ขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ประเทศที ่ บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จัดตั้ง 
2559 2558 

บริษทัย่อยทางตรง   
1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 
 

รับกาํจดัส่ิงปฏิกลูและ 
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ)

ไทย 
 

 100  100 
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  ประเทศที ่ บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จัดตั้ง 
2559 2558 

2. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม 
  แอนด ์เมทเทิล จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม 

และโลหะทุกชนิด 
(หยดุดาํเนินธุรกิจตั้งแต่พฤศจิกายน 

2556 ถึงมกราคม 2558 และเร่ิม
ดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชยต์ั้งแต่

กมุภาพนัธ์ เป็นตน้มา) 

ไทย 

 

100  100 

3. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
  เทคโนโลย ีอินเตอร์ 
  เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

ซ้ือขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 

และโลหะ ผลิตและใหบ้ริการแปร
รูปวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน
นํ้ามนั และเช้ือเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ้ามนั 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 

 

 

 

 100  100 

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

(ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนิน 
งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนภายหลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้และกรรมการบริหารชุดใหม่ท่ีรับรองโดยมติ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 44 
 

2.3 เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

2.4 สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท/ลา้นบาท  
เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.5 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึก โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

2.5.1 การใช้ดุลยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  10  11  12 และ 13 การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ 
 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 
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2.5.2 ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  10 และ 11 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ 34 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ

 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 ข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของ

 เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ 
 และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 21 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบและประมาณการ
 หน้ีสินจากคดีความและจากค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 การตีมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทีสํ่าคญั สรุปได้ดงันี ้
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์
สถานะของลูกหน้ีรายตวัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่ง
มีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยด์งักล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคญั บริษทั/กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ต้นทุนทีด่นิเพือ่เป็นทีต้ั่งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม อาคาร ต้นทุนหลุมฝังกลบ และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ เม่ือเลิกใช้งานของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าว และไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลง 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน 
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการ
ประมาณการไว ้
 

2.5.3 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง 
ผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่ม 
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่า ดงัน้ี 
 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ 
โอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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2.6 การใช้เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ดงัท่ีปรากฎในงบการเงิน บริษทัมีผลขาดทุนสาํหรับปี 2559 จาํนวน 26.74 ลา้นบาท และกลุ่มบริษทัและบริษทัมี
ผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมาก และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 เป็นจาํนวน 39.98 ลา้นบาท และ 24.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จาํนวน 0.58 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงผิดนดัชาํระเจา้หน้ีค่าก่อสร้างรวม
ดอกเบ้ียตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวนรวม 
45.03 ลา้นบาท และ 42.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงผลจากการผดินดัชาํระหน้ีดงักล่าวอาจทาํใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิเร่งให้
บริษทัย่อยชาํระหน้ีคงเหลือทั้งหมดไดท้นัที และบริษทัย่อยสามแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมากและมี 
ส่วนขาดของผูถื้อหุ้นท่ีได้หยุดดาํเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ประกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย 
NC (Non-Compliance) ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558  2559 และ 2560 
ตามลาํดบั และยงัข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมด
ไป จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีสําคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั อย่างไรก็ตาม 
ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นและกรรมการบริหารชุดใหม่ ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีผล
การดาํเนินงานดี เพ่ิมทุนได้เป็นผลสําเร็จทาํให้บริษทัดาํเนินธุรกิจต่อไปได้ และฝ่ายบริหารใหม่อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมายหา้มซ้ือขาย และเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารใหม่ของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั โดยใชห้ลกัเกณฑด์าํเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสาํหรับ
การดาํเนินธุรกิจและผูบ้ริหารใหม่อยูร่ะหว่างเจรจาต่อรองกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างดงักล่าวซ่ึงยงัไม่ทราบผล ดงันั้น 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์และการจดัประเภท
สินทรัพย ์และหน้ีสินใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั/บริษทั ไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

บริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือ และรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

3.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

3.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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3.4 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ี 
ในอนาคตของลูกคา้ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

3.5 สินค้าคงเหลอื 
 

บริษทัยอ่ย (“บริษทัเจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั”) บนัทึกสินคา้คงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา้ก่อน
ออกก่อนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั รวมทั้งการปันส่วนของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

3.6 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

3.7 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน แสดงในราคาทุน หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

3.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย และหลุมฝังกลบแสดงใน
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากดอ้ยค่า 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 

32 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ 
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วย 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ี
จะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

ตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและตน้ทุนหลุมฝังกลบ คาํนวณค่าเส่ือมราคา
จากสดัส่วนของปริมาณกากท่ีฝังกลบเทียบกบัประมาณการปริมาณกากทั้งหมดของแต่ละหลุมท่ีสามารถฝังกลบได ้
 

บริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

อาคารและระบบบาํบดันํ้าเสีย 10 และ 20 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย  ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุก 
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
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วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.10 การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมี
อายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชจ้ะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ 
ทุกวนัท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.11 หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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3.12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนสัและเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคมวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้หน้ีสิน
รับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย
อนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีต และภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณ
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้บนัทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใตข้อ้กาํหนดตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนด
ไว ้(ภาระผกูพนัเม่ือพนกังานเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  

 

- โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็น
จาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการ
สมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานให้แก่
กิจการ 

 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการ
สมทบเงิน ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัท่ีรายงาน
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระผกูพนัของ
กลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะจ่าย การคาํนวณนั้นจดัทาํ
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการผลประโยชนก์าํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 

 

ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานใน
ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่
สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ตน้ทุน
สาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

3.14 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวั
ข้ึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูก
จ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั 
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการหนีสิ้นการปิดหลมุฝังกลบ 
 

ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบจะบนัทึกเม่ือบริษทัมีการเปิดใชพ้ื้นท่ีหลุมฝังกลบ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพื่อชาํระหน้ีเม่ือมีการปิดหลุม ซ่ึงพิจารณาจากค่าใชจ่้ายและ
อุปกรณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการปิดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
ปิดหลุมทุกปี 
 

ประมาณการหนีสิ้นจากคดีความ 
 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความจะบนัทึกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนตามคาํสัง่ศาลใหช้าํระ 
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ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา จะบนัทึกเม่ือบริษทัทราบความเสียหายจากการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยพิจารณาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดความเสียหายตามสดัส่วนท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ 
 

3.15 รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้าและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวน
รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการกาํจดักากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการกาํจดักากอุตสาหกรรมและผงักลบ บนัทึกตามปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดใ้ห้บริการ
หรือออกใบกาํกบัขนส่งของเสียท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน รับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่า และเงินปันผลรับ ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และรายไดจ้าก
การถูกรางวลัสลาก 
 

รายไดค่้าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าจากรับรู้ตามระยะเวลาการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 

38 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ี กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดอ่ื้น 
 

รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดจ้ากการถูกรางวลัสลาก บนัทึกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บรางวลั 
 

3.16 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี
ผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

3.17 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่าเม่ือไดรั้บการ
ยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

การจําแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้น
ข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าและ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญา
เช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ี
เท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ี
จ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั/บริษทั
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3.18 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการ
ท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในงวดก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและและ
มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ 
กลุ่มบริษทั/บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูก
ใชจ้ริง 
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3.19 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคาํนวนโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

3.20 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมี
สาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 ช่ือบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จัดตั้ง/สัญชาติ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
   เมทเทิล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
   เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

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

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

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



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 ช่ือบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จัดตั้ง/สัญชาติ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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

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

9. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

10. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11. คุณเกรียงไกร เลิศศิริสมัพนัธ์ ไทย เคยเป็นกรรมการบริษทั จนถึงวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 

12. คุณยทุธนา เจนวิทยาโรจน ์ ไทย บุตรของกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ
บริษทั 

13. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการรับจา้ง ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการทางวิชาชีพและบริการอ่ืน ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ซ้ืออุปกรณ์โรงงาน ตามใบแจง้หน้ี 
ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ตามใบแจง้หน้ี 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 7.5 - 8.5 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 

 เงินเดือน และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559  2558
 (บาท)
รายได้     
บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการบริการ - - 3,276,300 4,560,818
ดอกเบ้ียรับ - - 5,109 - 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
รายไดจ้ากการรับจา้ง - 558,195 - - 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค - 88,873 - - 
รายไดค่้าเช่า - 450,000 - - 
  

ค่าใช้จ่าย    
บริษทัย่อย    
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 2,617,918
ผู้บริหารสําคญั    
ค่าเช่า 420,000 - 420,000 - 
ดอกเบ้ียจ่าย - 479,562 - 479,562
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั       
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 11,965,000  - 9,305,000  - 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 916,313  - 916,313  - 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 12,881,313  - 10,221,313  - 
บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั    
ค่าบริการทางวิชาชีพและบริการอ่ืน 54,550 968,100 54,550 151,700
บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั    
ซ้ืออุปกรณ์โรงงาน - 185,209 - - 
ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ - 16,997 - - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559  2558
 (บาท)
ลูกหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัย่อย   
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
-

  
-

 
35,503 1,006,752

รวม - - 35,503 1,006,752
        

ลูกหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
ดอกเบีย้ค้างรับ       
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  3,591,674 3,591,674 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
47,634 47,634 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
- 294,845 294,845 

 - - 3,934,153 3,934,153 
รวม - - 3,934,153 3,934,153 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (3,934,153) (3,934,153)
สุทธิ -  -  - - 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน       
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  33,408,120 33,146,341 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

 
2,094,124 1,749,887 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
- 37,603,948 37,261,377 

รวม - - 73,106,192 72,157,605 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (73,106,192) (72,157,605)
สุทธิ - - - - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 72,157,605 72,510,091 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - 2,948,587 647,514 
จ่ายคืนระหวา่งปี - - (2,000,000) (1,000,000)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - 73,106,192 72,157,605 
 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั และบริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั 
ทั้งจาํนวนเป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปี และไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบ้ียสาํหรับเงินให้
กูย้มืระยะสั้นขา้งตน้ 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 

45 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ทั้งจาํนวนเป็นเงินให้
กูย้ืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
อยา่งไรกต็ามตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นน้ีแลว้ 
 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ ทั้งจาํนวนเน่ืองจากฝ่ายบริหารประเมินว่า
บริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชาํระในอนาคต 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
Begemann Holding B.V. 85,408,437 85,408,437 - - 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (85,408,437) (85,408,437) - - 
สุทธิ - - - - 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทัย่อย    
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
  เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
- 

 
- 405,191 405,191

ดอกเบีย้ค้างจ่าย    
บริษทัย่อย    
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์ 
  เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

 
- - 4,312,977

เงินทดรอง    
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั    
กรรมการ - 670,000 - - 
รวม - 670,000 405,191 4,718,168
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 92,417,146 
จ่ายคืนระหวา่งปี - (92,417,146) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สาํหรับแต่ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 670,000 2,898,194 - 2,447,102 
เพิ่มข้ึน - 1,750,000 - 1,200,000 
ลดลง (670,000) (3,978,194) - (3,647,102)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม - 670,000 - - 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2551 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมกับบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกัด 
(“บริษทัยอ่ย”) โดยมีเง่ือนไขชาํระคืนเม่ือทวงถาม และ เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 บริษทัไดท้าํสญัญาเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการชาํระหน้ีบางส่วน เป็นรายเดือนรวม 18 งวด เร่ิมตั้งแต่มกราคม 2553 จนถึงมิถุนายน 2554 สัญญา
เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี นบัตั้งแต่มิถุนายน 2553 ซ่ึงบริษทัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีกบับริษทัยอ่ย
ทั้งจาํนวน ต่อมาในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดช้าํระหน้ีคืนเงินกูย้มืดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
 

การคํา้ประกนั 
 

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

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีดงัน้ี 

 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการ คร้ังละ 15,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 10,000 บาท 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 บริษทัยอ่ย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) ทาํสัญญาให้เช่าท่ีดิน 
อาคารโรงงาน อาคารสาํนกังาน เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ภายในโรงงานทั้งหมดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(บริษทั เจ ที เอส คอมเมอร์เช่ียล จาํกัด) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กาํหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 450,000 บาท 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558 บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดต้กลงยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าว 
โดยใหมี้ผลส้ินสุดลงนบัตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ราย เพื่อเป็นท่ีตั้ง
สาํนกังานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่า จาํนวน 105,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสญัญา 
 

5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
เงินสดยอ่ย 323,698  242,248  210,000  150,000 
เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 16,952,156  29,119,339  16,952,156  19,545,896 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 132,285  132,316  72,621  43,050 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 27,538,356  52,116,825  22,564,200  41,990,560 
รวม 44,946,495  81,610,728  39,798,977  61,729,506 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็น
สกลุเงินบาท และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 
 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

     งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 
 (บาท) 
เงินฝากธนาคารประจาํไม่เกิน 12 เดือน 30,150,454  - 
 

เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  35,503  1,006,752 
กิจการอ่ืน 158,967,963  137,976,928  152,777,505  134,485,299 
รวม 158,967,963  137,976,928  152,813,008  135,492,051 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (115,630,868)  (51,577,068)  (115,630,868)  (51,577,068) 
สุทธิ 43,337,095  86,399,860  37,182,140  83,914,983 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
 

 

หน้ีสงสยัจะสูญ 64,488,801  17,376,321  64,488,801  17,376,321 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (462,132)  -  (462,132)  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ:- 31,028,276  18,045,287  24,873,321  15,560,410 
คา้งชาํระเกินกาํหนด :-       
 1 – 3 เดือน 11,363,828  7,478,857  11,363,828  7,478,857 
 3 – 6 เดือน 244,436  225,016  244,436  225,016 
 6 – 12 เดือน 316,093  304  316,093  304 
 มากกวา่ 12 เดือน 704,705  704,706  704,705  704,706 
รวม 12,629,062  8,408,883  12,629,062  8,408,883 
ลูกหน้ีตามสญัญารับสภาพหน้ีหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 57,085,583

 
61,990,057

 
57,085,583 

 
61,990,057 

ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
 (มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225,042 

 
49,532,701

 
58,225,042 

 
49,532,701 

รวมทั้งส้ิน 158,967,963  137,976,928  152,813,008  135,492,051 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (115,630,868)  (51,577,068)  (115,630,868)  (51,577,068) 
สุทธิ 43,337,095  86,399,860  37,182,140  83,914,983 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนด จาํนวน 12.63 ลา้นบาท และ 8.41 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หกัการรับชาํระเงินแลว้จนถึงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
และวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 คงเหลือจาํนวน 0.32 ลา้นบาท และ 2.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 58.23 
ลา้นบาท และ 49.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเน่ืองจากคา้งชาํระเกิน
กาํหนดทั้งจาํนวน บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 39 และ 43 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 57.09 
ลา้นบาท และ 61.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หกัการรับชาํระเงินแลว้
จนถึงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 และวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 คงเหลือจาํนวน 54.60 ลา้นบาท และ 55.03 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนแลว้ในปี 2559 ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกหน้ีดงักล่าวขาดสภาพ
คล่องทางการเงินซ่ึงฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถามหน้ีดงักล่าว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไดร้วมลูกหน้ี 2 ราย ท่ีคา้งชาํระซ่ึงอยูร่ะหว่างฟ้องร้อง
หน่ึงราย (คา้งชาํระเกินกาํหนด) และอีกหน่ึงรายอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ี สรุปดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2559 2558
 (บาท) 
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) :    

ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง 58,225,042 49,532,701 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (58,225,042) (49,532,701) 
สุทธิ - - 

 

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

- การก่อสร้างอาคารเพ่ือบริหารจดัการระบบขยะ การส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินการและกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์น : ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานีรับขยะของท่าอากาศ
ยานเพ่ือให้มีระบบต่างๆ ในการบริหารจดัการขยะ ไดแ้ก่ ระบบคดัแยกขยะ ระบบเตาเผาขยะ เป็นตน้ ดว้ย
ค่าใช้จ่ายของผูรั้บจา้งเอง ทั้งน้ี บรรดาอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ส่วนควบต่างๆ ของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว รวมถึง ระบบการจดัการขยะทั้งหมดท่ีผูรั้บจา้งก่อสร้างข้ึนตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
ทอท. โดยผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีอายุ
สญัญาส้ินสุดลง 
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- หลกัประกนั : ผูรั้บจา้งไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 
2549 และวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 จาํนวน 30.37 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั มามอบใหแ้ก่ ทอท. 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฎิบติัตามสญัญา โดยหลกัประกนัมีอายคุ ํ้าประกนัตลอดอายสุญัญา 

 

- ค่าจา้งและการจ่ายเงิน : ทอท. ตกลงจ่ายและผูรั้บจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งเป็นรายเดือนๆ ละ 1 คร้ัง ตาม
ประเภทของขยะในอตัราตนัละ 1,500 – 3,400 บาท และผูรั้บจา้งตกลงปรับอตัราค่าจา้งเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 
10 ในปีท่ี 4 -7 ของการดาํเนินการตามสญัญา และปรับเพิ่มข้ึนอีกในอตัราร้อยละ 10 ตั้งแต่ปีท่ี 8 -10 ของการ
ดาํเนินการตามสัญญา โดย ทอท. จะออกหนงัสือรับรองผลการปฎิบติังานในรอบ 1 เดือน ใหผู้รั้บจา้งเพ่ือ
จดัทาํใบแจง้หน้ีและขอเบิกเงินค่าจา้งจาก ทอท. ต่อไป 

 

- สิทธิของ ทอท. ในการบอกเลิกสัญญา : หาก ทอท. มีหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บจา้งแกไ้ขเหตุบกพร่อง แต่ผูรั้บจา้ง
ไม่ดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายใน 15 วนั ทอท. มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้ง
ทราบล่วงหนา้ 

 

- การโอนสิทธิและจา้งช่วง : ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่โอนสิทธิหรือหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่ผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจา้งช่วงอีกต่อหน่ึง เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมเป็นหนงัสือจาก ทอท. ก่อน 

 

- อตัราค่าปรับ มีดงัน้ี : 
 

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

- กรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่มาปฎิบติังาน ผูรั้บจา้งยนิยอมให ้ทอท. ปรับในอตัราวนัละ 250,000 บาท 

- กรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่สามารถสร้างระบบจดัการขยะให้แลว้เสร็จตามเวลาท่ีเสนอไว  ้ผูรั้บจ้างยินยอมให ้
ทอท. ปรับในอตัราวนัละ 250,000 บาท 

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

- กรณีระบบท่ีผูรั้บจา้งพฒันาข้ึนไม่สามารถทาํงานไดต้ามท่ีผูรั้บจา้งเสนอ ผูรั้บจา้งยนิยอมให ้ทอท. ปรับ
ในอตัราวนัละ 250,000 บาท 

- กรณีพนกังานของผูรั้บจา้งกระทาํการอนัเป็นเหตุให ้ ทอท. เส่ือมเสียช่ือเสียง ผูรั้บจา้งยินยอมให ้ทอท. 
ปรับในอตัราคร้ังละ 30,000 บาท และ ทอท. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้ง อาจถือเป็นเหตุแห่ง
การบอกเลิกสญัญาไดด้ว้ย 

 

- การชดใชค่้าเสียหาย : ผูรั้บจา้งตอ้งชดใชค่้าเสียหายให ้ทอท. เตม็จาํนวนและทนัทีสาํหรับความเสียหายใดๆ ท่ี 
ทอท. ไดรั้บท่ีเกิดข้ึนจากการปฎิบติัหนา้ท่ีหรืองดเวน้การปฎิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังานภายใตส้ญัญาน้ี 
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และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21  39 และ 43 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558

 (บาท)
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั :   

- ยอดหน้ีตามหนงัสือรับสภาพหน้ี - 46,875,767 
- ยอดหน้ีตามใบแจง้หน้ี 57,085,583 15,114,290 
 รวม 57,085,583 61,990,057 
หกั รับชาํระจนถึงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 (2,486,206) (6,958,296) 
คงเหลือ 54,599,377 55,031,761 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (54,599,377) - 

 สุทธิ - 55,031,761 
 

สัญญาแต่งต้ังตัวแทน 
 

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

 

สัญญารับสภาพหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหนงัสือสัญญารับสภาพหน้ีคร้ังแรก 
จาํนวน 46.88 ลา้นบาท โดยตกลงยนิยอมชดใชเ้งินใหแ้ก่บริษทัโดยขอผอ่นชาํระภายใน 6 เดือน เดือนละ 7.81 
ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระตั้งแต่ เมษายน 2559 เป็นตน้ไป สัญญาดงักล่าวมีเง่ือนไขขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการผิดนดั
ชาํระหน้ี เป็นตน้ จนถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีตามหนงัสือสัญญารับสภาพหน้ี ดงักล่าว
ทั้งจาํนวนแลว้ 
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8 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,934,153  3,934,153 
กิจการอ่ืน ๆ 36,928,244  29,501,134  36,311,598  28,276,049 
รวม 36,928,244  29,501,134  40,245,751  32,210,202 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,501,224)  (2,165,575)  (12,020,411)  (6,099,728) 
สุทธิ 28,427,020  27,335,559  28,225,340  26,110,474 
       

กิจการอ่ืน ๆ        
ลูกหน้ีอ่ืน 93,408  265  93,408  265 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 853,235  347,698  783,558  289,965 
เงินทดรองจ่าย -  43,090  -  43,000 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16,821,726  8,501,221  16,317,486  8,086,257 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,050  803,999  -  54,101 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหนา้ 4,543,097  3,740,216  4,517,584  3,740,217 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 32,167  -  32,767  - 
รายไดค้า้งรับ 14,549,118  14,838,208  14,549,118  14,838,208 
อ่ืน ๆ 32,443  1,226,437  17,677  1,224,036 
รวม 36,928,244  29,501,134  36,311,598  28,276,049 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,501,224)  (2,165,575)  (8,086,258)  (2,165,575) 
ลูกหนีอ้ืน่ – สุทธิ 28,427,020  27,335,559  28,225,340  26,110,474 
      

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า – ภาษีเงินได ้
   ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 6,362,780 

 
3,367 

 
5,947,814 

 
3,367 

โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (27,131)  -  (27,131)  - 
 

ยอดลูกหน้ีอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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9 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (บาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,308,854  3,811,211 
สินคา้ระหวา่งผลิต -  4,757,352 
วตัถุดิบ 330,952  999,840 
รวม 3,639,806  9,568,403 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (85,463)  (36,906) 
สุทธิ 3,554,343  9,531,497 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสําหรับปี 48,557  36,906 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั จาํนวน 3.55 ลา้นบาท และ 9.53 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เป็นสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดป้ระโยชนภ์ายใน 1 ปี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (บาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
 ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย  

 

 
ตน้ทุนขายสินคา้ 58,022,904  43,648,399 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 48,557  36,906 
รวม 58,071,461 43,685,305 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2559  2558 
  (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  445,084,839 445,084,839 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี  - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  445,084,839 445,084,839 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าเงินลงทุนลดลง  (445,084,839) (445,084,839)
สุทธิ  - - 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน – สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559  2558 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (บาท)
บริษทัย่อย   
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 100 100 10 10 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 - - - - 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
100 100 150 150 169,999,958 169,999,958 169,999,958 169,999,958 - - 

 
- 

 
- 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี
 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
100 

 
100 200 200 199,999,400 199,999,400 199,999,400 199,999,400 - - 

 
- 

 
- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
80 80 3 3 68,085,481 68,085,481 68,085,481 68,085,481 - - 

 
- 

 
- 

รวม   363 363 445,084,839 445,084,839 445,084,839 445,084,839 - - - - 
 

11 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทัยอ่ย (บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมิทเทิล จาํกดั) จาํนวน 10 ลา้นบาท มีอาย ุ3 ปี ครบกาํหนด
ถอนวนัที่ 29 มีนาคม 2562 และวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในงบการเงินรวม 
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12 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
  ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร
และระบบ 

บาํบดันํ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ
สาธารณูปโภค

 
 
 

 

เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 
 

ยานพาหนะ
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท)
ราคาทุน                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  249,707,954 21,842,404 123,726,513 286,991,255 99,500,897 70,919,921 5,810,215 11,225,877 32,755,600 902,480,636 
เพิ่มขึ้น -  -    6,426,023 677,654 130,807 4,412,361 567,148 713,095 15,440,427 28,367,515 
ปรับปรุง     7,926,596  - - 12,145,031 - - - (1,359,927) - 18,711,700 
โอน -  -    6,129,510 441,306 5,690,637 1,018,000 - - (13,279,453) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี -  - - (575,866) (396,880) (17,780,901) (3,328,245) (2,656,181) - (24,738,073) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ            
 1 มกราคม 2559  257,634,550 21,842,404 136,282,046 299,679,380 104,925,461 58,569,381 3,049,118 7,922,864 34,916,574 924,821,778 
เพิ่มขึ้น    1,070,000  - 8,083,413 295,520 346,350 18,180,200 907,432 532,710 19,487,681 48,903,306 
จดัประเภทรายการ -  - - - - 180,800 (180,800) - - - 
โอน -  - 13,906,986 2,833,002 877,922 1,129,753  832,108 80,000 (19,659,771) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี -  - - - - (1,029,265) - (94,060) - (1,123,325) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  258,704,550 21,842,404 158,272,445 302,807,902 106,149,733 77,030,869 4,607,858 8,441,514 34,744,484 972,601,759 
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 งบการเงนิรวม
  ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 

เป็นที่ตั้ง 
หลุมฝังกลบ 

กากอุตสาหกรรม
อนัตราย

 ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 

 อาคาร 
และระบบ 

บาํบดันํ้าเสีย 
 

 ระบบ 
สาธารณูปโภค

 
 
 

 เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

 เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 

 ยานพาหนะ
 
 
 

 งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

 (บาท)
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  -  6,006,050 87,065,660 115,177,719 46,682,357 52,254,766 4,779,845 12,144,939 - 324,111,336 
ปรับปรุง  -  - - 9,980,935 - (689,571) - (2,794,525) - 6,496,839 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  763,900 8,819,307 9,414,039 3,319,204 2,135,432 219,421 82,263 - 24,753,566 
จาํหน่าย  -  - - (529,777) (396,878) (17,250,399) (3,223,409) (2,640,324) - (24,040,787) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ      
    1 มกราคม 2559  -  6,769,950 95,884,967 134,042,916 49,604,683 36,450,228 1,775,857 6,792,353 - 331,320,954 
จดัประเภทรายการ  -  - - - - 28,881  (28,881) - - - 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  -  941,513 9,543,893 8,792,831 3,511,204 3,890,368 352,032 226,600 - 27,258,441 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - 786 - (877,824)        (2,209) (13,565) - (892,812) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  -  7,711,463 105,428,860 142,836,533 53,115,887 39,491,653 2,096,799 7,005,388 - 357,686,583 
     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์   
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  93,051,797  7,476,766 29,517,380 87,833,220 22,729,640 12,882,993 341,492 447,498 31,075,129  285,355,915 
ลดลง  -  - - (46,086) - (431,226)  (68,219) (1,654) -   (547,185) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ     
 1 มกราคม 2559  93,051,797  7,476,766 29,517,380 87,787,134 22,729,640 12,451,767 273,273 445,844 31,075,129  284,808,730 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  -  - - (399) - (150,155) 1,309 (42,570) -   (191,815) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  93,051,797  7,476,766   29,517,380 87,786,735 22,729,640 12,301,612 274,582 403,274 31,075,129  284,616,915 
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 งบการเงนิรวม 
  ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 ตน้ทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม

อนัตราย 

ตน้ทุนหลุม
ฝังกลบ 

 
 
 

อาคาร
และระบบ 

บาํบดันํ้าเสีย 
 
 

ระบบ
สาธารณูปโภค

 
 
 

เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 

 
 
 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 

ยานพาหนะ
 
 
 
 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั  164,582,753 7,595,688 10,879,699 77,849,330 32,591,138 9,667,386 999,988 684,667 3,841,445  308,692,094 
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  164,582,753 7,595,688  10,879,699  77,849,330  32,591,138  9,667,386  999,988  684,667  3,841,445  308,692,094 
            

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั  165,652,753  6,654,175 23,326,205 72,184,634 30,304,206 25,237,604 2,236,477 1,032,852 3,669,355  330,298,261 
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  165,652,753 6,654,175  23,326,205  72,184,634  30,304,206  25,237,604  2,236,477  1,032,852  3,669,355  330,298,261 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ
  ที่ดินและ 

ส่วน
ปรับปรุง 

 
 

 ตน้ทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

 ตน้ทุน 
หลุม 
ฝังกลบ 

 

 อาคาร 
และระบบ 
บาํบดันํ้าเสีย 

 

 ระบบ 
สาธารณูปโภค

 
 
 

 เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

 เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 

 ยานพาหนะ
 
 
 

 งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บาท)
ราคาทุน       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  221,613,614 21,842,404 123,726,513 170,018,137 87,195,749 31,669,966 2,291,022 5,486,270 1,911,600 665,755,275 
เพิ่มขึ้น - - 6,426,023 677,654 130,807 3,916,982 525,879 538,734 14,829,628 27,045,707 
โอน - - 6,129,510 441,307 5,690,637 - - - (12,261,454) - 
จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - (575,866) (396,880) (17,143,458) (1,453,473) (2,570,094)         - (22,139,771) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
 1 มกราคม 2559

 
221,613,614 21,842,404 136,282,046 170,561,232 92,620,313 18,443,490 1,363,428 3,454,910

 
4,479,774 

 
670,661,211 

เพิ่มขึ้น 1,070,000 - 8,083,413 295,520 346,350 18,019,550 895,654 532,710 19,112,598 48,355,795 
จดัประเภทรายการ - - - - - 180,800 (180,800) - - - 
โอน - - 13,906,986 2,833,002 877,922 754,670      832,108 80,000 (19,284,688) - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  222,683,614 21,842,404 158,272,445 173,689,754 93,844,585   37,398,510 2,910,390 4,067,620 4,307,684 719,017,006 
    
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  - 6,006,050 87,065,660 93,253,761 43,518,590 30,880,151 1,635,026 5,293,943 - 267,653,181 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 763,901 8,819,307 6,372,338 3,029,325 291,302 179,118 53,182  19,508,473 
จาํหน่าย  - - - (529,777) (396,878) (16,664,091) (1,374,579) (2,555,314) - (21,520,639) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
 1 มกราคม 2559

 
- 6,769,951 95,884,967 99,096,322 46,151,037 14,507,362 439,565 2,791,811 - 265,641,015 

  



บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 

 61 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ
  ที่ดินและ 

ส่วน
ปรับปรุง 

 
 

 ตน้ทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

 ตน้ทุน 
หลุม 
ฝังกลบ 

 

 อาคาร 
และระบบ 
บาํบดันํ้าเสีย 

 

 ระบบ 
สาธารณูปโภค

 
 
 

 เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์

 
 

 เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

 

 ยานพาหนะ
 
 
 

 งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 

 รวม 

  (บาท)
จดัประเภทรายการ  - - - - - 28,881 (28,881) - - - 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 941,513 9,543,893 5,751,130 3,221,325  1,948,862 317,013 190,541 -   21,914,277 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  - 7,711,464 105,428,860 104,847,452 49,372,362 16,485,105   727,697 2,982,352 - 287,555,292 
   

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  74,002,125 7,476,766 29,517,380 31,996,841 17,473,430 393,561 87,327 173,010 638,329 161,758,769 
จาํหน่าย/ตดับญัชี  - - -          (46,085) (1) (383,997) (45,714) (761) -        (476,558) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
 1 มกราคม 2559

 
74,002,125 7,476,766 29,517,380 31,950,756 17,473,429 9,564 41,613 172,249 638,329 161,282,211 

จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 74,002,125 7,476,766 29,517,380 31,950,756 17,473,429 9,564 41,613 172,249 638,329 161,282,211 
  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 147,611,489 7,595,687 10,879,699 39,514,154 28,995,847 3,926,564 882,250 490,850 3,841,445 243,737,985 
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 147,611,489  7,595,687 10,879,699 39,514,154 28,995,847 3,926,564 882,250 490,850 3,841,445 243,737,985 
  

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 148,681,489 6,654,174 23,326,205 36,891,546 26,998,794 20,903,841   2,141,081 913,019 3,669,355 270,179,503 
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 148,681,489 6,654,174 23,326,205 36,891,546 26,998,794 20,903,841   2,141,081 913,019 3,669,355 270,179,503 
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ค่าเส่ือมราคาแสดงรวมไวใ้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559  2558 
 (บาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 26,395,197 24,020,181 21,506,440 19,235,729 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 863,244 733,385 407,837 272,744 
รวม 27,258,441 24,753,566 21,914,277 19,508,473 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินและตน้ทุนท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งหลุมฝังกลบ มูลค่าตามบญัชี
จาํนวน 155.33 ลา้นบาท (มีเน้ือท่ีดินรวม 682 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา) ท่ีดินทั้งหมดตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ตาํบลโนนหมาก
เคง็ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ประกอบดว้ย 
 

- โฉนดท่ีดิน จาํนวน 20 ฉบบั มีเน้ือท่ีดินรวม 489 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา  
 

- นส.3 ก. จาํนวน 4 ฉบบั มีเน้ือท่ีดินรวม 192 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 
 

 ตน้ทุนท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย 
 

ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาว่าอาจไม่สามารถนาํไปใช้เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นอีกหลงัจากปิดหลุมฝังในอนาคต 
ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะตดัค่าเส่ือมเป็นตน้ทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอนัตรายท่ีฝังกลบ
แลว้เทียบกบัปริมาณกากของเสียอนัตรายทั้งหมดท่ีสามารถฝังกลบไดใ้นแต่ละหลุม 

 

 ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบท่ีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าก่อสร้างหลุมใน
ส่วนท่ีเป็นค่ากั้นและปิดหลุมท่ีมีการเปิดให้บริการแลว้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จส้ิน
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 18.43 ลา้นบาท และ 10.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ส่วนหน่ึงของบญัชีท่ีดินประกอบดว้ยสิทธิการเช่าท่ีดินมูลค่า 30 ลา้นบาท เป็นสัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี 
เร่ิมตั้งแต่ปี 2544 และ 2545 โดยบริษทัจ่ายค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน ภายใตห้นงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน
ระบุวา่ เม่ือถึงกาํหนดเวลาท่ีผูใ้หเ้ช่าสามารถโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้เ้ช่าได ้หรือเม่ือครบระยะเวลาการเช่า 30 ปี ผูใ้ห้
เช่าตกลงท่ีจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้แก่ผูเ้ช่า และถือว่าเป็นการเลิกสัญญาน้ี โดยถือว่าผูเ้ช่าไดช้าํระ
ราคาท่ีดินแลว้ และผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถเรียกค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมอีก ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 และ 15 
กนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเช่าตามสญัญาขา้งตน้จากผูใ้หเ้ช่าทุกรายแลว้ 
 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดกบัมูลค่าตามบญัชี ทั้งน้ี
พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยโ์ดยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต (Discounted Cash Flow) (“DCF”) จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิงประมาณการทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลาการใชป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั ภายใต้
ขอ้สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาเป็นฐานตั้งตน้ มีดงัน้ี 
 

รายละเอียด หลกัเกณฑว์ิธีการประเมิน บริษทั บริษทัยอ่ย
มูลค่ากิจการ วิธีการรายได ้(Income approach) (ลา้นบาท) 534 125 
 อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) 

(ร้อยละต่อปี) 16 8 
 อตัราการเติบโต (ร้อยละต่อปี) 3 - 14.5 3 - 7 
 ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี) 11 - 19 8 
 

ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน (ท่ีปรับปรุงใหม่) สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นถาวรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัยอ่ย จึงไม่มีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้ซ้ือภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม 
(กล่อง Roll off) จากบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในราคา 9.90 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีวิเคราะห์จากราคาทุน (Cost approach) ตามรายงานลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2559 และไดช้าํระเงินเรียบร้อยแลว้ 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
 

64 
 

13 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
โครงการกลัน่นํ้ ามนัจากพลาสติก 80,000,000  80,000,000  80,000,000  80,000,000 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000) 
สุทธิ -  -  -  - 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยจ์าํนวนเงิน 80 ลา้นบาท เป็นเงินล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรเตากลัน่นํ้ ามนัจากพลาสติก 
ชุดละ 20 ลา้นบาท จาํนวน 4 ชุด ตามสัญญาซ้ือขายระหว่างบริษทักบับริษทั เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ลงวนัท่ี 
20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 
 

14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (บาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 42,076,923 42,076,923 
เพิ่มข้ึน 16,997 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 42,093,920 42,076,923 
เพิ่มข้ึน 28,000 28,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 42,121,920 42,104,923 
   

ตัดจําหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 7,191,781 7,191,781 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,555 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 7,193,336 7,191,781 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,205 505 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 7,195,541 7,192,286 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (บาท) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 34,885,142 34,885,142 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 34,885,142 34,885,142 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 34,885,142 34,885,142 
  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 15,442 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 41,237 27,495 
 

15 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  1 มกราคม 

2558 
 กาํไร (ขาดทุน) 

 
 31 ธนัวาคม 

2558 
  (บาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ภาระหน้ีสินจากผลประโยชนพ์นกังาน  673,692 (673,692)  - 
รวม  673,692 (673,692)  - 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  1 มกราคม 

2558 
 กาํไร (ขาดทุน) 

 
 31 ธนัวาคม 

2558 
  (บาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ภาระหน้ีสินจากผลประโยชนพ์นกังาน  463,837 (463,837)  - 
รวม  463,837 (463,837)  - 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  12 3 10 2 
ยอดขาดทุนยกไป 21 99 17 89 

รวม 33 102 27 91 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2560 ถึงปี 2562 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
 

16 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559  2558 
 (บาท) 
กิจการอ่ืน ๆ 98,406,112 102,861,207 96,482,565 90,971,224 
รวม 98,406,112 102,861,207 96,482,565 90,971,224 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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แต่เดิมบริษทัไดบ้นัทึกเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึง (บริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั) ท่ีเกิดข้ึนในปี 
2553 ถึง 2557 มีจาํนวน 32.31 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 56.47 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นหน้ีค่าบริหารจดัการขยะท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มี
หลกัฐานตน้ฉบบั อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารใหม่ไดข้อใหเ้จา้หน้ีรายดงักล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหน้ีเพื่อสอบทาน
ความเป็นหน้ีระหวา่งกนัอีกคร้ัง 
 

17 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559  2558 
 (บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  670,000 405,191  4,718,168 
กิจการอ่ืน ๆ 56,320,774  78,100,309 35,078,831  24,267,596 
รวม 56,320,774  78,770,309 35,484,022  28,985,764 
   

กิจการอ่ืนๆ     
เจา้หน้ีอ่ืน 890,171 543,989 798,203 543,989 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 875,566 1,196,000 875,566 1,196,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,886,363 13,641,898 17,049,667 8,055,833 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 18,553,886 50,706,393 3,470,531 2,800,816 
เงินรับล่วงหนา้ 127,268 200,000 127,268 200,000 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 503,249 803,505 412,264 538,311 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,539,825 10,756,810 1,402,386 10,682,890 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,267,939 - 10,267,939 - 
อ่ืน ๆ 676,507 251,714 675,007 249,757 
รวม 56,320,774 78,100,309 35,078,831 24,267,596 
 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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ดอกเบ้ียคา้งจ่าย ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาผอ่นผนัการ
 ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาเพื่อปรับ
 โครงสร้างหน้ีกบัธนาคารฯ - 

 

35,651,979 

 

- 

 

- 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอม
 ยอมความต่อหนา้ศาล (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 18) 13,501,549 

 
10,979,510 

 
- 

 
- 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้องอ่ืน 5,052,337  4,074,904  3,470,531  2,800,816 
รวม 18,553,886 50,706,393 3,470,531 2,800,816
 

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) ไดจ่้ายชาํระดอกเบ้ีย
ให้กบัธนาคารตามขอ้ตกลงในสัญญาครบถว้นแลว้ ภายใตส้ัญญาผ่อนผนัการชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาเพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ีกบัธนาคารฯ หากบริษทัยอ่ยชาํระหน้ีดอกเบ้ียคา้งชาํระครบถว้นและปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลง
ในหนงัสือสัญญาน้ีโดยไม่ผิดนดัและไม่ผิดเง่ือนไขแลว้ บริษทัยอ่ยจะขอให้ธนาคารยกดอกเบ้ียท่ีเหลือ จาํนวน 
23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ธนาคารมีหนงัสือแจง้บริษทัและบริษทัยอ่ยว่าเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2559 ธนาคารไดรั้บชาํระหน้ีตามหนงัสือสัญญาผอ่นผนัการชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ 
บริษทัยอ่ยจึงไม่มีภาระหน้ีตามสัญญาดงักล่าวคงคา้งกบัธนาคารอีก ดงันั้น ณ วนัเดียวกนั บริษทัยอ่ยไดป้รับปรุง
ดอกเบ้ียท่ีธนาคารยกหน้ีให้จาํนวน 23 ลา้นบาท แสดงเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งจาํนวนพร้อมกบั
ธนาคารมีหนงัสือแจง้ปลดภาระคํ้าประกนัให้บริษทัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 
และ 15 พฤศจิกายน 2559 บริษทัย่อยไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมด
เรียบร้อยแลว้  
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18 หนีสิ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (บาท) 
หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล 31,525,496 31,525,496 
หกั หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอมยอมความท่ีเจา้หน้ี 
 สามารถเรียกคืนไดท้นัที 

 
(31,525,496) (31,525,496)

สุทธิ - - 
 

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

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล โดยยอมชาํระเงิน
ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามเงินตน้ จาํนวน 31.52 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัยอ่ยตกลง
ผ่อนชาํระเป็นรายเดือนเดือนละไม่ตํ่ากว่า 1.5 ลา้นบาท และเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 ซ่ึง
จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีเงินตน้ตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความเป็นจาํนวน 31.52 ลา้นบาท และ 31.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั และดอกเบ้ียอีกจาํนวน 13.50 ลา้นบาท และ 
10.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงผลจากการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวอาจทาํให้เจา้หน้ีมีสิทธิเร่งให้บริษทัย่อย ชาํระ
หน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบกาํหนดไดท้นัที ดงันั้นบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทหน้ีสินตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัทีแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจาํนวน อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารใหม่อยู่
ระหวา่งเจรจาต่อรองกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างดงักล่าว ซ่ึงยงัไม่ทราบผล 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
     เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 2,578,079 3,175,409 2,084,780 2,402,764 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน - - - - 
รวม 2,578,079 3,175,409 2,084,780 2,402,764 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการ    
     ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,175,409 3,368,462 2,402,764 2,319,186
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,470,098 249,677 1,372,849 149,928 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 147,902 78,703 121,195 51,541 
ปรับปรุง - (521,433) - (117,891)
 1,618,000 (193,053) 1,494,044 83,578 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่    
ผลกาํไรจากการประมาณการตาม    
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,684,766) - (1,812,028) - 
 (1,684,766) - (1,812,028) - 
อืน่ๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (530,564) - - - 
ภาระผูกพนัของโครงการ    
  ผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,578,079 3,175,409 2,084,780 2,402,764
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,578,079 3,175,409 2,084,780 2,402,764 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ - - - - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,578,079 3,175,409 2,084,780 2,402,764 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.48 - 3.51 3.07 – 3.21 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.50 5.79 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 34.38 * 0 - 12 * 
อตัรามรณะ 80 ของ TMO 2008 ** 100 ของ TMO 2008 ** 
อตัราการทุพพลภาพ - 10 ของ TMO 2008 ** 
  

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

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 (ล้านบาท) 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์    
อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 (0.16) (0.15) (0.13) (0.11) 
ลดลงร้อยละ 0.5 0.17 0.17 0.14 0.12 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 - 0.15 - 0.12 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 0.35 - 0.28 - 
ลดลงร้อยละ 0.5 - (0.14) - (0.11) 
ลดลงร้อยละ 1.0 (0.30) - (0.25) - 
อตัราการการหมุนเวียนพนกังาน     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 - (0.16) - (0.12) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (0.26) - (0.21) - 
ลดลงร้อยละ 0.5 - 0.16 - 0.13 
ลดลงร้อยละ 20 0.31 - 0.25 - 
ตารางมรณะ     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (0.04) - (0.04) - 
ลดลงร้อยละ 20 0.04 - 0.04 - 
 

แมว้่าการวิเคระห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัมีดงัน้ี 
 

 ภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์

 การปรับปรุงตาม 
ประสบการณ์

  
งบการเงินรวม

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

 (ล้านบาท) 
ปี 2559 3 2 (2) (2) 
ปี 2558 3 2 - - 
ปี 2557 3 2 - - 
ปี 2556 2 1 - - 
ปี 2555 2 1 - - 
 

20 ประมาณการหนีสิ้นการปิดหลุมฝังกลบ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 18,425,161 10,341,749 18,425,161 10,341,749
รวม 18,425,161 10,341,749 18,425,161 10,341,749
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มี
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 
 (บาท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,341,749 16,068,666 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 8,083,412 3,821,566 
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสิน - (2,856,618) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน - (6,691,865) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 18,425,161 10,341,749 
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21 ประมาณการหนีสิ้นจากคดคีวามและค่าปรับฯ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
หน้ีสินทีไ่ม่หมุนเวยีน    
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 4,149,516 6,443,847 2,085,457 4,379,788 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ    
 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000,000 - 9,000,000 - 
รวม 13,149,516 6,443,847 11,085,457 4,379,788 
 

รายการเคล่ือนไหวประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2559  2558 2559  2558  2559 2558 
  (บาท)      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,443,847  9,639,530 -  -  6,443,847 9,639,530 
เพิ่มข้ึน -  - 9,000,000  -  9,000,000 - 
จ่ายชาํระประมาณ
 การหน้ีสิน 

 
(2,294,331) 

  
(3,195,683) 

 
- 

  
- 

 
(2,294,331) (3,195,683)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4,149,516  6,443,847 9,000,000  -  13,149,516 6,443,847 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2559  2558 2559  2558  2559 2558 
  (บาท)      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,379,788  7,575,471 -  -  4,379,788 7,575,471
เพิ่มข้ึน -  - 9,000,000  -  9,000,000 - 
จ่ายชาํระประมาณ
 การหน้ีสิน 

 
(2,294,331) 

 
(3,195,683)

 
- 

  
- 

  
(2,294,331) (3,195,683)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,085,457  4,379,788 9,000,000  -  11,085,457 4,379,788
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ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัได้ตั้งประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตาม
สญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํนวน 9 ลา้นบาท 

 

ค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบัติตามสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

- เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บหนงัสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
ไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 
จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 620,500,000 บาท 

 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของ ทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจาก ทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดาํเนินการฟ้องร้องกบั ทอท.ต่อไป 

 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ดาํเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยูท่ี่ประมาณ 288 ลา้นบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผดิชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซ่ึง ไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน 
9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 และ 43 
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22 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม 2559 2558 
 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (บาท) (หุ้น/บาท) 
ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 0.70 2,100,000,000 1,470,000,000 2,625,000,000 1,837,500,000 
ลดทุน-วนัท่ี 8 เมษายน 2558 0.70 - -  (875,000,000) (612,500,000) 
เพิ่มทุน-วนัท่ี 9 เมษายน 2558 0.70 - -  350,000,000 245,000,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 0.70 2,100,000,000 1,470,000,000  2,100,000,000 1,470,000,000 

 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
- หุน้สามญั 0.70 2,025,092,206 1,417,564,544 1,750,000,000 1,225,000,000 
เพิ่มทุน-วนัท่ี 17 เมษายน 2558 0.70 - - 275,092,206 192,564,544 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม     

- หุ้นสามัญ 0.70 2,025,092,206 1,417,564,544 2,025,092,206 1,417,564,544 
 

 ผูถื้อหุ้นสามญัจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 

 

การออกหุน้สามญัและการลดทุน 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม จาํนวน 1,837,500,000 บาท เป็น 1,225,000,000 บาท โดยการตดั
หุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้าํหน่าย จาํนวน 875,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 

 

 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม จาํนวน 1,225,000,000 บาท เป็น 1,470,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงิน 245,000,000 บาท เพ่ือ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 
เมษายน 2558 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
 

77 
 

 หุ้นสามญัใหม่เพิ่มทุน จาํนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท ไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตาม
ทะเบียนปิดรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ในสัดส่วน 10 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 0.70 บาท 

 

 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จาํนวน 275,092,206 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 192,564,544 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558 แลว้ 

 

23 ส่วนตํา่กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 ไม่มีการเคล่ือนไหว สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2559 2558 
 (บาท) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (285,000,000) (285,000,000) 
สุทธิ (285,000,000) (285,000,000) 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

24 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 )บาท(  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 74,254,026  61,098,874  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการกาํจดั 
 กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 207,763,843  175,161,560  211,040,143  179,722,377 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ 73,134,951  70,985,736  73,134,951  69,331,836 
รวม 355,152,820  307,246,170  284,175,094  249,054,213 
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25 รายได้จากการจ้างบริหารจัดการขยะสุทธิ 
 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ เป็นรายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ภายใตส้ัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2549 
และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2550 กบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ท่ีแสดงหกั
กบัตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบับริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั  
 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะกบั ทอท. 7,278,490 9,483,500 
หกั ตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบั 
 บริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 
 

(7,060,135) 
 

(9,198,995) 
สุทธิ 218,355 284,505 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 และ 16 
 

26 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบญัชี-สุทธิ 
 

ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นและกรรมการบริหารชุดใหม่ ไดมี้มติให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ
ตรวจเช็คทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั และบริษทัย่อย ทั้งหมด ท่ีได้จัดทาํและอนุมติัโดยคณะผูบ้ริหาร 
ชุดเดิม ซ่ึงพบว่าไม่ปรากฎหลกัฐานการเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน และทรัพยสิ์นถาวรบางรายการไดสู้ญหายไป 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หป้รับปรุงรายการบญัชี
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทั้งจาํนวนสรุปดงัต่อไปน้ี 
 

 ให้ตดัรายการบญัชีท่ีไม่ปรากฎหลกัฐานการเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดออกจากงบการเงินในปี 
2558 ทั้งจาํนวน 

 

 ให้ตดัเจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือเงินลงทุนจาํนวน 28,248,640 บาท ออกเน่ืองจาก ไดมี้การยกเลิกสัญญาแลว้ 
รวมทั้งปัจจุบนัไม่มีการติดตามทวงถามหน้ีแต่อยา่งใด 

 

 ให้แจง้ความโดยการลงบนัทึกประจาํวนัเป็นหลกัฐานและให้ตดัจาํหน่ายราคาตามบญัชีทรัพยสิ์นถาวรท่ี
สูญหายออกจากทะเบียนและบญัชี 

 

 ใหป้รับปรุงรายการบญัชีทรัพยสิ์นถาวรในงบการเงินท่ีมียอดคงเหลือดุลเครดิตออกทั้งจาํนวน 12.21 ลา้นบาท 
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ซ่ึงผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบญัชี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ

 )บาท(  
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 6,691,865  6,691,865
ตดัจาํหน่ายราคาตามบญัชีทรัพยสิ์นท่ีสูญหาย (150,094)  (142,568)
ปรับปรุงรายการดา้นสินทรัพยท่ี์ไม่ปรากฎหลกัฐาน (2,640,256)  (1,255,708)
ปรับปรุงรายการดา้นหน้ีสินท่ีไม่ปรากฎหลกัฐาน 71,230,489  56,405,312
ปรับปรุงรายการทรัพยสิ์นถาวรท่ีมียอดคงเหลือดุลเครดิต 12,214,861  -
สุทธิ 87,346,865  61,698,901
 

27 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559 2558
 )บาท(  
ดอกเบ้ียรับ 324,035 176,543  309,818  157,243
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 680,860 -  442,832  -
อ่ืน ๆ 372,897 1,101,824  270,434  415,540
รวม 1,377,792 1,278,367  1,023,084  572,783
 

28 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559 2558
 )บาท(  
ค่าบริหารการขายและค่านายหนา้ 35,337,054 34,815,404 34,845,254 34,334,498
ค่าใชจ่้ายในการประมูลงาน 1,075,451 - 1,075,451 -
รวม 36,412,505 34,815,404 35,920,705 34,334,498
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขาย 
 เป็นการจ่ายใหบ้ริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 32,665,890 32,519,063

 
 

32,665,890 32,519,063
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29 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 )บาท(  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 21,649,021 14,443,368 16,565,131 11,600,963 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 865,449 734,940 408,342 272,744 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,435,632 6,726,500 6,190,632 4,961,500 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 2,382,821 2,494,847 1,870,702 2,003,833 
ค่าใชจ่้ายกองทุนเพื่อการพฒันาชุมชน 1,384,515 1,361,290 1,384,515 1,361,290 
ค่าบริจาคการกศุลและค่ารับรอง 600,518 1,992,392 517,703 1,967,392 
ค่าปรับอ่ืน ๆ 702,064 933,457 702,062 931,921 
อ่ืนๆ 6,710,045 6,064,220 5,187,731 5,665,292 
รวม 41,730,065 34,751,014 32,826,818 28,764,935 
 

30 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 (บาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 29,563,423  27,683,039  21,621,063  20,608,936 
สวสัดิการและอ่ืนๆ 6,224,494  2,788,615  4,833,462  1,835,153 
ตน้ทุนบาํเหน็จ – โครงการสมทบเงิน        
 ท่ีกาํหนดไว ้ -  224,247  -  97,336 
ค่าตอบแทนกรรมการ 12,881,313  4,712,800  10,221,313  4,712,800 
รวม 48,669,230  35,408,701  36,675,838  27,254,225 
 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานบางส่วนไดบ้นัทึกรวมไวใ้นตน้ทุนขาย 
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โครงการสมทบเงินทีก่าํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุน
สํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดย้กเลิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานแลว้ 
 

31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2559 2558 2559 2558
 )บาท(  
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
 และสินคา้ระหวา่งผลิต 5,259,709 (8,568,563) - - 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้าย 
 ในการผลิตอ่ืน 38,121,016 35,994,634 - - 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 48,557 36,907 - - 
ค่าบริหารการขายและค่านายหนา้ 35,337,054 34,815,404 34,845,254 34,334,498 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 48,669,230 35,408,701 36,675,838 27,254,225 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,260,646 24,755,122 21,914,782 19,508,473 
ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 100,824,385 90,787,239 98,044,571 88,115,729 
ค่าเช้ือเพลิงสารเคมีและค่าใชจ่้ายในการ 
 วิเคราะห์กาก 11,124,277 10,306,067 11,124,277 10,306,067 
ค่าเผากากอุตสาหกรรม 2,339,652 3,309,267 2,339,652 3,309,267 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ
 ไม่ปฎิบติัตามสัญญา 9,000,000 - 9,000,000 - 
ตน้ทุนทางการเงิน 3,556,887 8,205,674 727,130 4,184,132 
หน้ีสงสยัจะสูญ 64,488,801 17,379,686 65,437,388 18,027,199 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า – ภาษีเงินได ้
    ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 6,362,780 - 5,947,814 - 
อ่ืน ๆ 27,382,280 24,409,380 26,565,202 21,785,912 

รวม 379,775,274 276,839,518 312,621,908 226,825,502 
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32 ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 )บาท(  
หน้ีสงสยัจะสูญ 64,488,801 17,379,686 65,437,388 18,027,199 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า – ภาษีเงินได ้
   ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 6,362,780 - 5,947,814 - 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 22,346 - - - 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหาย 
   จากการไม่ปฎิบติัตามสัญญา 9,000,000 - 9,000,000 - 
รวม 79,873,927 17,379,686 80,385,202 18,027,199 
 

33 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
 (บาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย        
- บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  479,562  -  3,097,480 
- บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,556,887 3,599,367 727,130 769,610 
- สถาบนัการเงิน - 4,126,745 - 317,042 
รวม 3,556,887 8,205,674 727,130 4,184,132 
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34 (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 

กระทบเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ)
  

(ล้านบาท) 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  1  20  125 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   -    25 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (7) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   17    5 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (3)    (3) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   (14)    (16) 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั   -    (4) 
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษ ี   -  - 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ)
  

(ล้านบาท) 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 20  (27)  20  92 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   (5)    18 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   17    5 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (2)    (2) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   (10)    (21) 
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษ ี   -  - 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร(ฉบบัท่ี 577) พ.ศ. 
2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินหา้ปี ก่อน
รอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 
 

35 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนในกิจการปรับคุณภาพและขนส่งของเสีย รวมคดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ประเภท 7.16 กิจการบริการบาํบดันํ้ าเสีย กาํจดัหรือขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรมหรือ
สารเคมีมีพิษ จาํนวน 1 ฉบบัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31(1), (3), (4) 34, 35(3) บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1769(2)/2545 
ลงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ารส่งเสริมตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2545 
 

36 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณโดยการหาร
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ 
หุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 536,575 125,359,349 

  
91,767,751   (26,743,243) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ี 
 ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี (หุน้) 

 
2,025,092,206 1,419,448,737 

    
2,025,092,206 

 
1,419,448,737

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.0003  0.09            (0.0132)  0.06 
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37 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดงัมีรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตและใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยทุธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน สอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี
รายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

 ส่วนงานท่ี 1 คือ ส่วนงานบริการฝังกลบ 
 

 ส่วนงานท่ี 2 คือ ส่วนงานผลิตและขายผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 

 ส่วนงานท่ี 3 คือ ส่วนงานอ่ืนๆ 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการดาํเนินงานเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว 
 

ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 
ส่วนงาน

บริการฝังกลบ

ส่วนงานผลิต
และขาย

ผลิตภณัฑโ์ลหะ อ่ืน ๆ รวม 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั สุทธิ 

 (พันบาท)
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559       
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 284,175 74,254 - 358,429  (3,276) 355,153 
รายไดจ้ากการจา้งบริหาร 
 จดัการขยะสุทธิ 218 - - 218  - 218 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ    (162,762)         (57,934) -      (220,696)  2,494        (218,202)
กาํไรขั้นตน้ 121,631 16,320 - 137,951  (782) 137,169 
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ส่วนงาน

บริการฝังกลบ

ส่วนงานผลิต
และขาย

ผลิตภณัฑโ์ลหะ อ่ืน ๆ รวม 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั สุทธิ 

 (พันบาท)
รายไดอ่ื้น 1,485 25,123 - 26,608  (1,700) 24,908 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (149,859) (12,825) (624) (163,308)  1,736 (161,572) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ (26,743) 28,618 (624) 1,251  (746) 505 
ภาษีเงินได ้ - - - -  - - 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (26,743) 28,618 (624) 1,251  (746) 505 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 270,180 60,118 - 330,298   330,298 
สินทรัพย์ส่วนงาน      495,026 
     

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 249,054 62,752 - 311,806  (4,560) 307,246 
รายไดจ้ากการจา้งบริหาร 
 จดัการขยะสุทธิ 285 - - 285  - 285 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (141,515) (43,685) - (185,200)  3,512 (181,688) 
กาํไรขั้นตน้ 107,824 19,067 - 126,891  (1,048) 125,843 
รายไดอ่ื้น 69,254 49,282 507 119,043  (24,400) 94,643 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (85,310) (13,524) (631) (99,465)  4,314 (95,151) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ 91,768 54,825 (124) 146,469  (21,134) 125,335 
ภาษีเงินได ้ - - - -  - - 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 91,768 54,825 (124) 146,469  (21,134) 125,335 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 243,738 64,954 - 308,692   308,692 
สินทรัพยส่์วนงาน      517,534 
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38 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 31 ธันวาคม 2559 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน    
ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 10 10 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว   
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 2 2 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ   
คํ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ 9 9 
รวม 21 21 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่
นํ้ ามนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 
ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
 

39 คดฟ้ีองร้อง 
 

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

 คดีดาํท่ี 4057, 4172/2555 
 

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

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

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 

(บริษทั เจ ที เอส 
อลูมิเนียม แอนด ์
เมทเทิล จาํกดั
และ บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลย ี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
คําสั่ ง ให้บ ริษัทและบริษัทย่อย จ่ ายชําระ
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
มียอดเงินต้นคงเหลือเป็นจํานวนรวม 3.12 
ลา้นบาท (ได้บนัทึกเป็นประมาณการหน้ีสิน 
จาํนวน 2.87 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
จาํนวน 0.25 ลา้นบาท) 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
 คดีดาํท่ี 2453/2553 
 คดีแดงท่ี 1205/54 

บริษทั เทคนิค
ส่ิงแวดลอ้ม
ไทย จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาจา้งทาํ
ของ และเรียกค่าการงานท่ีได้ทาํไปแล้ว ซ่ึง
บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาประนีประนอมยอม
ความต่อหนา้ศาลอุทธรณ์ชาํระเงินใหแ้ก่โจทก ์
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชาํระภายในวนัส้ินเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 
0.05 ล้านบาท  ชําระงวดแรกภายในเดือน
มีนาคม  2 5 5 8  และให้แล้ว เส ร็ จภายใน
กมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
มียอดเงินตน้คงเหลือ 1.21 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึก
เป็นประมาณการหน้ีสิน จาํนวน 0.98 ลา้นบาท 
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.23 ลา้นบาท) 

 คดีดาํท่ี 278/2554 บริษทั 
ก. ทวีทรัพย์
อุตสาหกรรม 

จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญา และ
เรียกค่าจ้าง ซ่ึงบริษทัยอมชดใช้ให้แก่โจทก ์
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็น
รายเดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 
นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึง 
ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2559 มี ยอด เ งินต้น
คงเหลือจาํนวน 0.47 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็ม
จาํนวนแลว้ 

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

อดีตกรรมการ บริษทั บริษทัทาํสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาล
ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 กบัอดีตกรรมการ 
โดยตกลงชาํระเงินกูย้ืมจาํนวน 7.89 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยตกลงผอ่น
ชาํระภายใน 36 งวด งวดท่ี 1-12 ชาํระไม่นอ้ย
กว่างวดละ 0.2 ล้านบาท งวดท่ี 13-24 ชําระ
ไม่นอ้ยกว่างวดละ 0.25 ลา้นบาท และงวดท่ี 
25-36 ชาํระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ลา้นบาท
โดยเร่ิมเดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไปจนกวา่ 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
   จะชําระเสร็จ  และบริษัทตกลงชําระตาม

คาํพิพากษาตามหนงัสือรับสภาพหน้ี ลงวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํระเงินจาํนวน 1.22 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้ง
จํานวน  ซ่ึ ง  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2559 มี
ยอดเงินต้นคงเหลือเป็นจํานวนรวม  0.30
ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นประมาณการหน้ีสินไว้
เตม็จาํนวนแลว้ 

 คดีดาํท่ี 315/2555 
 คดีแดงท่ี 1353/2555 

 คดีดาํท่ี 530/2554 339/2555 
 คดีแดงท่ี 1676/2554 17222/ 
  2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลย ี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั) 

บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10 
ล้านบาท ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนชําระเป็นงวด  งวดละ  0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีคาํสั่งให้
บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก์ เป็นจาํนวน 1.10 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินตน้คงเหลือ
เป็นจาํนวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
 คดีดาํท่ี 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 

คอนซอร์เตียม

(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์เตียม ยื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เก่ียวกบัการผิดสัญญาและผิด
นดัชาํระหน้ีค่าจา้งตามสัญญา ตั้งแต่งวดท่ี 44 
(งวดวนัท่ี 15 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 
กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) รวม 
77 งวด ดว้ยเหตุผลท่ีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะ รวมเป็นเงินค่าจา้ง
ทั้งส้ิน 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 
เพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสัง่ ดงัน้ี 

 ให ้ทอท.ชาํระค่าจา้งตามสญัญาสาํหรับงวด
ท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวด
วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 
2559) รวม 77 งวด พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ีครบกาํหนด
ชาํระในแต่ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็น
เ งิ นทั้ ง ส้ิ น  238,127,385.49 บาท  (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอน
ซอร์เตียม โดยถูกตอ้งครบถว้น 

 ให้ ทอท. ชดใชด้อกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนบัถดัจาก
วนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกวา่ ทอท. จะชาํระจน
เสร็จส้ิน 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คดัค้าน รายละเอยีดของคด ี
    ให้ ทอท.คืนหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่กลุ่ม

เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบบั เป็นเงิน 
50,373,871 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินดงักล่าว 
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.
จะชาํระจนเสร็จส้ิน 

 ขอให้ศาลปกครองมีคาํสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

 รวม เ ป็น ทุนท รัพย์ ท่ี ยื่ น ฟ้อ ง  จํานวน
288,501,256.49 บาท 

2) เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 ศาลปกครอง
ได้มีค ําสั่งไม่รับคาํฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ค่าจา้งงวดท่ี 44 (ครบกาํหนดชาํระเม่ือวนัท่ี 
26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59 (ครบกาํหนด
ชาํระเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2554) ไวพ้ิจารณา 
(ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวม จํานวน 51,605,839.93 
บาท )  เ น่ืองจากเป็นการยื่นฟ้องเ ม่ือพ้น
กาํหนดห้าปีนบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง จาํนวน 
236,895,416.56 บาท และโปรดสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 

 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 
 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั 
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยนิยอมให้ลงขอ้ความเทจ็ จดัทาํบญัชี
ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 
2552 เก่ียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือ
เคร่ืองจกัรใชใ้นโครงการกลัน่นํ้ ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ง
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2558 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
(ผูบ้ริหารชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯไดรั้บคดีดงักล่าวเป็น
คดีพิเศษแลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ได้
ใหก้บักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารเดิม
ของบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 
ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร จาํนวน 80 ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 

 และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 
 

40 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนและความ
เส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ ดงัน้ี 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนั
การเงินและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้น บริษทั 
และบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดใน
อนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไว ้เม่ือครบกาํหนด 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดย
สมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีใน
รายงาน มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ความเส่ียง
สูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงถือ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 

บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากระหว่างปี 2559 รายการคา้ของบริษทั 
ไม่มีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
 (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559  

หมุนเวียน  
เงินฝากสถาบนัการเงิน 45 45 - - 45
เงินลงทุนชัว่คราว 30         30 - - 30
ลูกหน้ีการคา้ 43 - - 43 43
ลูกหน้ีอ่ืน 28 - - 28 28
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4) (4) - - (4)
เจา้หน้ีการคา้ (98) - - (98) (98)
เจา้หน้ีอ่ืน (56) - - (56) (56)
หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอม  
    ยอมความ (31) - - (31) (31)
ไม่หมุนเวียน  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3) - - (3) (3)
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ (18) - - (18) (18)
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและ
 ค่าปรับฯ (13) - - 

 
(13) (13) 

รวม (77) 71 - (148) (77) 
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  งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
 (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558  

หมุนเวียน  
เงินฝากสถาบนัการเงิน 82 82 - - 82
ลูกหน้ีการคา้ 86 - - 86 86
ลูกหน้ีอ่ืน 27 - - 27 27
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (16) (16) - - (16)
เจา้หน้ีการคา้ (103) - - (103) (103)
เจา้หน้ีอ่ืน (79) - - (79) (79)
หน้ีสินตามสญัญาประนีประนอม 
 ยอมความ (31) - - 

 
(31) (31) 

ไม่หมุนเวียน  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3) - - (3) (3)
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ (10) - - (10) (10)
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและ
 ค่าปรับฯ (6) - - 

 
(6) (6) 

รวม (53) 66 - (119) (53) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 รวม
 (ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559   
หมุนเวียน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 40 40 -  - 40
เงินลงทุนชัว่คราว 30 30 -  - 30
ลูกหน้ีการคา้ 37 - -  37 37
ลูกหน้ีอ่ืน 28 - -  28 28
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4) (4) -  - (4)
เจา้หน้ีการคา้ (96) - -  (96) (96)
เจา้หน้ีอ่ืน (35) - -  (35) (35)
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 รวม
 (ล้านบาท)
ไม่หมุนเวียน   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2) - -  (2) (2)
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ (18) - -  (18) (18)
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและ
 ค่าปรับฯ 

 
(11)

 
-

 
-

  
(11) 

 
(11)

รวม (31) 66 -  (97) (31)
  

31 ธันวาคม 2558   
หมุนเวียน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 62 62 -  - 62
ลูกหน้ีการคา้ 84 - -  84 84
ลูกหน้ีอ่ืน 26 - -  26 26
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (15) (15) -  - (15)
เจา้หน้ีการคา้ (91) - -  (91) (91)
เจา้หน้ีอ่ืน (29) - -  (29) (29)
ไม่หมุนเวียน   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2) - -  (2) (2)
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ (10) - -  (10) (10)
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและ
 ค่าปรับฯ 

 
(4)

 
-

 
-

  
(4) 

 
(4)

รวม 21 47 -  (26) 21 
 

เคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

ลาํดบัช้ันของมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางขั้นตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายติุธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1  
 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 

41 สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารของบริษทั 5 บญัชี 273,085 บาท ไดติ้ดอายดัสิทธิเรียกร้องตามคาํสั่ง
สาํนกังานบงัคบัคดี จนกวา่จะนาํส่งเงินอายดัใหก้บัสาํนกังานบงัคบัคดีแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ธนาคารไดต้ดัเงินฝากธนาคารของบริษทัทั้ง 5 บญัชี ขา้งตน้ ส่งใหก้บัสาํนกังานบงัคบั
คดีแลว้ 
 

42 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงานดา้นผูเ้ช่า 
 

 กลุ่มบริษทั/บริษทั ไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมี
สิทธิต่อสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัอตัราตลาด สัญญาเช่าบาง
ฉบบัไม่อนุญาตใหเ้ช่าช่วง 

 

 กลุ่มบริษทั/บริษทั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หลายสัญญา ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน และกลุ่มบริษทั/บริษทั ไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ดงันั้น ความเส่ียงและผลตอบแทนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ยงัคงเป็นของผูใ้หเ้ช่า 

 

43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ไดย้ืน่อุทธรณ์คาํสั่งไม่รับคาํฟ้องบางส่วนต่อศาล
ปกครองขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่รับคาํฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าจ้าง 
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ
ผูจ้ ัดการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จัดส่งต้นฉบบัหนังสือสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษทักับบุคคลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง จาํนวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัทาํ ผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบญัชี ผูอ้นุมติั
รายการจ่ายเงินและผูรั้บเงินในใบสาํคญัจ่ายและใบสาํคญัรับของบริษทั งวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2552 และเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจ
คน้ไดใ้หก้บักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 
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44 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ี

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559)  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559)  

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2559) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2559) 
รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 

ขอ้จํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 91/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัยในการ
กาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
 

100 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้ประเมินในเบ้ืองต้นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

45 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้
มีการจดัประเภทใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 2558
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่
ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
รายได้       
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 307,531 (285) 307,246 249,339 (285) 249,054 
รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการ
 ขยะสุทธิ 

 
- 

 
285 

 
285 

 
- 

 
285 

 
285 

รวม 307,531 - 307,531 249,339 - 249,339 
       

งบกระแสเงินสด       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (71,548) 71,548 - (62,557) 62,557 - 
ลูกหน้ีการคา้ - (77,442) (77,442) - (72,253) (72,253) 
ลูกหน้ีอ่ืน - 5,894 5,894 - 9,696 9,696 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 38,731 (38,731) - 28,613 (28,613) - 
เจา้หน้ีการคา้ - 41,497 41,497 - 29,647 29,647 
เจา้หน้ีอ่ืน - (2,766) (2,766) - (1,034) (1,034) 
รวม (32,817) - (32,817) (33,944) - (33,944) 

 


