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หมายเหตุ สารบัญ

1 ขอ้มูลทวัไป

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)

4 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

5 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั

6 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

7 ลูกหนีการคา้

8 ลูกหนีหมุนเวียนอืน

9 สินคา้คงเหลือ

10 สินทรัพยท์างการเงินอืน

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

13 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

15 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

16 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพยสิ์น

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน

18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

19 เจา้หนีการคา้

20 เจา้หนีหมุนเวียนอืน

21 หนีสินตามสัญญาเช่า

22 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

23 ประมาณการหนีสินจากการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ

24 ประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ

25 ทุนเรือนหุน้

26 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

27 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

28 ภาระผูกพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

29 คดีความหรือการฟ้องร้อง

30 เครืองมือทางการเงิน

31 ขอ้มูลอืนเกียวกบัหลุมฝังกลบ

32 การจดัประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2563

1 ข้อมูลทัวไป

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศ

ไทย และมีทีอยูจ่ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ตงัอยูเ่ลขที / -  ซอยพหลโยธิน  ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ

มีศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ตงัอยู่เลขที  หมู่  ตาํบลโนนหมากเค็ง อาํเภอวฒันานคร

จงัหวดัสระแกว้ 27160

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัทีถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ของทุนทีชาํระแลว้ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่

(ร้อยละของทุนชาํระแล้ว)

นางสาววิไลลกัษณ ์สกุลภกัดี 20.92

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการให้บริการกาํจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุทีไม่ใช้แล้วทีอันตราย และ

ไม่อนัตราย รวมทงับริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบสิงปฏิกูล และนาํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ

ซือขายและหล่อวสัดุโลหะ

รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัที  มีนาคม 2563 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 12

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน พร้อมขึนเครืองหมาย NC (Non-Compliance) และยงัขึนเครืองหมาย SP (Suspension) ห้ามซือขาย

หลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศชือหลกัทรัพยข์องบริษทัเข้าสู่ช่วงดาํเนินการให้มีคุณสมบัติเพือ

กลบัมาซือขาย (Resume stage) ไดจ้นถึงวนัที 31 มีนาคม 2563 และบริษทัไดร้ับการขยายเวลาออกไปจนถึงวนัที

31 มีนาคม 2564 และใหบ้ริษทัลา้งขาดทุนสะสมตามทีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัไม่

สามารถมีคุณสมบติัภายในระยะเวลาทีกาํหนด ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญั

ของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนเพือให้ข้อมูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที ธันวาคม 2

งบการเงินนีมิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เน้นการให้ขอ้มูล

เกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนําเสนอรายงานไปแลว้

ดงันนั การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

สินสุดวนัที ธันวาคม 2

นโยบายการบัญชี และวิธีการคาํนวณทีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี มีความสอดคลอ้งกับการถือปฎิบัติใน

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  เวน้แต่ทีกลุ่มบริษัท/บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม

 มาถือปฎิบติั

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั

ยกเวน้ทีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7*

การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9*

เครืองมือทางการเงิน 2563
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16

สัญญาเช่า 2563

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32* การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 2563

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16*

การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ

2563

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 19*

การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน

ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์

และการบญัชีป้องกนัความเสียง

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที 16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผู ้เช่า (Single lessee

accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยที์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงทีเช่าและ

หนีสินตามสัญญาเช่าทีแสดงถึงภาระผูกพันทีผูเ้ช่าต้องจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ซึงยกเวน้การรับรู้รายการ

สําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ ส่วนการบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก

มาตรฐานการบัญชีทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

การเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน

2.3 สกลุเงินทีใช้การดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกุลทีใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษัท/บริษัท ข้อมูลทางการเงินทังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้แสดงเป็นหลัก

พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ทีระบุไวอ้ยา่งอืน
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2.4 การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินทีเกียวกบัสินทรัพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใชจ่้าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี ผูบ้ริหารไดม้ีการใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึงถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2.4.1 การใช้ดลุยพินิจ

ขอ้มูลเกียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัต่อจาํนวนเงินที

รับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 13 14 16 และ 17 การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของ

เงินลงทุนและทรัพยสิ์น

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ

· ขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ทีสาํคญัซึงมีความเสียงอยา่งมีนยัสําคญัทีเป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดงัต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ภาษี เงินได้ของปีปัจจุบัน  และภาษี เงินได้รอการ

ตดับญัชีและการใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพิมขึน

ของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 24 ประมาณการหนีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ และ

ประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูก

ฟ้องร้อง
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· จากสถานการณ์ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ ทาํให้มีความไม่แน่นอนในการ

ประมาณการ กลุ่มบริษทั/บริษทั ไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพ

เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVIC-19”) มีดงันี

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัท/บริษัทเลือกพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild

Approach) โดยใช้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะ

เกิดขึน และไม่นําข้อมูลทีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เกียวกับ

สถานการณ์ COVIC-19 ทียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา

2.4.3 การวัดมลูค่ายตุิธรรม

เมือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มาก

ทีสุดเท่าทีจะทาํได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้

ในการประเมินมูลค่า ดงันี

· ขอ้มูลระดบั  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินอยา่งเดียวกนั

· ขอ้มูลระดบั  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา)

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 

· ขอ้มูลระดับ  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ได้มาจากขอ้มูลทีสังเกตได ้(ข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได)้

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่า

ยุติธรรมทีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชัน

ของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิด

การโอนขึน

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 เครืองมือทางการเงิน
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3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า   (“COVID-19”)

เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)

ไดลุ้กลามและส่งผลกระทบทีรุนแรงในวงกวา้งต่อธุรกิจและประชาชนทวัไปทงัทางตรงและทางออ้มไปทวัโลก

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ รวมทงั กลุ่มบริษทั/

บริษทัก็ไดร้ับผลกระทบต่อการดาํเนินงานทาํให้รายไดบ้ริการลดลงจากทีกาํหนด ในขณะทีค่าใชจ่้ายประจาํคงที

ลูกคา้ขอขยายระยะเวลาการเก็บหนี การขนส่งขยะอุตสาหกรรมตอ้งใชเ้วลามากขึน การติดต่อโรงงาน หน่วยงาน

ราชการมีขนัตอนมากขึนทาํให้การทาํงานล่าชา้และมีค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการติดเชือฯ มากขึน

ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเนืองและ

จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอยา่ง

สมาํเสมอ อนึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบขึนอยู่กบัมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและระยะเวลาใน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า  (Covid - 19) ทีฝ่ายบริหารจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในประเด็นต่างๆ

เมือสถานการณ์เปลียนแปลง

4 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุง

ใหม่ดงัทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ดงันี

4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงินให้ข้อกาํหนดเกียวกับนิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ

รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกนัความเสียง ซึงการนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการ

บญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 เรือง สัญญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยที์แสดง

ถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงทีเช่าและหนีสินตามสัญญาเช่าทีแสดงถึงภาระผูกพนัทีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่า ซึงยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ ส่วน

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีทีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน
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บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการ

ถือปฏิบัติเป็นครังแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุงกบักาํไร(ขาดทุน)สะสม ณ วนัที

 มกราคม  โดยไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ซึงการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลกระทบสะสม สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม

ตามทีรายงาน

ในงวดก่อน รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 1 มกราคม 2563

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 3,937 3,937

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,499 (195) 2,304

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 705 705

หนีสินตามสัญญาเช่า - 3,217 3,217

ขาดทุนสะสม (679,107) (180) (679,287)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามทีรายงาน

ในงวดก่อน รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 1 มกราคม 2563

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 3,937 3,937

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,799 (195) 1,604

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 705 705

หนีสินตามสัญญาเช่า - 3,217 3,217

ขาดทุนสะสม (714,125) (180) (714,305)
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก บริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า

สาํหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญา

เช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่า

ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที  ธันวาคม 6,709 6,209

หัก สัญญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (1,421) (1,102)

หัก สัญญาบริการ (608) (427)

หัก ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (758) (758)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที  มาปฏิบติัครังแรก 3,922 3,922

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท ี  มกราคม 3,922 3,922

จดัประเภทเป็น :

ส่วนทีหมุนเวียน 705 705

ส่วนทีไม่หมุนเวียน 3,217 3,217

รวม 3,922 3,922

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ทีดิน 1,234 1,234

อาคาร 2,703 2,703

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2563 3,937 3,937
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5 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัทีใชใ้น

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 2 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี ตามทีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ เรือง เครืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า มดีงันี

การจัดประเภทรายการและวัดมลูค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัด

จาํหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัท/บริษัทในการจัดการสินทรัพย  ์และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเมือเขา้เงือนไขทีกาํหนด

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

และลูกหนีตามสัญญาเช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัพิจารณา

การเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนี

การคา้หรือสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั และลูกหนีตามสัญญา

เช่า ซึงบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที 17
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บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบติัใช้เป็นครังแรก โดยไม่

ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ทงันี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี

กับสัญญาเช่าทีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยการรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า ณ  วนัที

1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วน

เพิมของบริษัท ณ วนัทีนํามาปฏิบัติใช้ครังแรกและรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากับ

หนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกบั

สัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติั

ทงันี ผลกระทบสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4

6 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

ความสัมพนัธ์ทีมีกบัผูบ้ริหารสําคญั บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั และมีรายการระหว่างกนัทีมีนัยสําคญักบั

กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงันี

ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ประเทศที

จัดตงั/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. UOB Kay Hian Private Limited สิงคโปร์ เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40

บริษัทย่อย

2. บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

(ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี)

3. บริษทั เจ ที เอส อลมูิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

4. บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

(ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี)

5. บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

6. Begemann Holding B.V. เนเธอร์แลนด์ เป็นบริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั ซึงถือหุ้นในบริษทัย่อย

(บริษัท เบกีมานน์  เมอร์คิวรี  เทค(บีเอ็มที-เอเชีย)

จาํกดั) ร้อยละ 20
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ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ประเทศที

จัดตงั/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน

7. บริษทั เอส.ว.ีพี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ร่วมกนั

8. ห้างหุน้ส่วนสามญั เอ็ม มาร์ท ไทย เป็นบริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ร่วมกนั

9. บริษทั เอส.ว.ีพ.ี บุ๊ค-คีฟปิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ร่วมกนั

10. บริษทั เอส.ว.ีพี. แอคเคา้นท์ติง กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ร่วมกนั

บุคคลทีเกียวข้องกันและผู้บริหารสําคัญ

11. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั

12. คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั

13. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผู ้บริหารสําคัญ (ได้

ลาออกวนัที มีนาคม 25 แลว้)

14. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน

สังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทังนี  รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าทีเป็นผูบ้ริหาร

หรือไม่)

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี

รายการ นโยบายการกําหนดราคา

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก

ดอกเบียรับ อตัราร้อยละ  ต่อปี

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา

ค่าบริการ ราคาตามใบแจง้หนี

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอืน ตามสัญญาจา้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบียประชุม

เงินเดือน โบนสั และอืน ๆ

ตามทีไดร้ับอนุมติัจากกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบริษทั
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รายการทีสําคัญกบับุคคลหรือผูบ้ริหารสําคัญหรือกิจการทีเกียวข้องกนัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

มีนาคม สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

บริษัทย่อย

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 783 1,286

ดอกเบียรับ - - 119 180

บุคคลทีเกียวข้องกัน

ค่าเช่า 195 195 195 195

ค่าบริการ 31 257 29 257

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอืน - 168 - 168

ผู้บริหารสําคัญ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสนั 4,836 5,242 4,085 4,517

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 44 37 44 37

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 4,880 5,279 4,129 4,554

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

ลกูหนกีารค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั - - 946 1,094

รวม - - 946 1,094



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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ลกูหนหีมนุเวียนอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

ลูกหนีอืน

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั - - 114 114

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั - -
106 106

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 286 286

รวม - - 506 506

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (506) (506)

สุทธิ - - - -

ดอกเบยีค้างรับ

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั - - 3,592 3,592

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั - - 47 47

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 295 295

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั - - 883 1,059

รวม - - 4,817 4,993

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (3,934) (3,934)

สุทธิ - - 883 1,059

เงินทดรอง – บุคคลทีเกียวข้องกัน

ผูบ้ริหารสาํคญั 400 - 400 -

รวม 400 - 5,723 5,499

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (4,440) (4,440)

สุทธิ 400 - 1,283 1,059



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

26

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม

หนีสงสัยจะสูญ - - - 101

เงินให้กู้ยืมระยะสัน – กิจการทีเกียวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสัน

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซเ์ชนจ ์จาํกดั 33,628 33,628

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั 2,314 2,314

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 37,652 37,652

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกดั 9,000 12,000

รวม 82,594 85,594

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (73,594) (73,594)

สุทธิ 9,000 12,000

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม

มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม - - 85,594 92,094

ลดลงระหว่างงวด - - (3,000) (3,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม - - 82,594 89,094



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค

บริษัททีเกียวข้องกัน

Begemann Holding B.V. 85,408 85,408 - -

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า (85,408) (85,408) - -

สุทธิ - - - -

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน – บุคคลทีเกียวข้องกัน

ผูบ้ริหารสาํคญั 290 440 287 438

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย– กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 405 405

การคําประกัน

บริษัทมีภาระการคาํประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคาํประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัที 11

กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9. ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37

ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามลาํดบั

ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 63 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ

ปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 และให้นาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัต่อไป



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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ทีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบริษัท เมือวนัที 26 เมษายน 62 มีมติอนุมัติและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรับปี 2562 ดงันี

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ครังละ 20,000 บาท

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง หรือประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครังละ 20,000 บาท

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครังละ 15,000 บาท

สัญญาสําคญัทีทํากับบุคคลทีเกียวข้องกัน

เมือวนัที 4 มกราคม 2559 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 ราย เพือเป็นทีตัง

สํานักงานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2559 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2560 อตัรา

ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าจาํนวน 105,000 บาท ซึงบริษทัจะไดร้ับคืนเมือสินสุดสัญญา

ต่อมาเมือวนัที  มกราคม 2561 บริษทัไดต่้อสัญญาเช่าอีก 3 ปี สินสุดวนัที  ธันวาคม  มีอตัราค่าเช่าเป็น

เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 135,000 บาท

เมือวนัที 3 ธันวาคม 1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดิน จาํนวน 3 แปลง มีเนือทีรวม 97 ตารางวา เพือเป็นพืนทีส่วน

ขยายห้องประชุมสํานักงานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม

2562 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 60,000 บาท

เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลทีเกียวขอ้งกนั  คน เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวม

ค่าใชจ่้ายอืน เดือนละ ,  บาท และไดล้าออกวนัที 31 มีนาคม 2563

เมือวนัที  กรกฎาคม  บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทีเกียวข้องกันอีก  คน โดยให้รับผิดชอบด้านการขนส่ง

ปฏิบัติการโรงงาน ทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงงาน โดยมีอัตราจ้าง 50,000 บาทต่อเดือน และปรับเป็น

100,000 บาทต่อเดือน ตงัแต่วนัที 10 มกราคม 2563

เมือวนัที  มกราคม  บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 1 คนเป็นเจา้หนา้ทีฝ่ายการตลาด ในอตัราค่าจา้ง

รวมค่าใชจ่้ายอืน เดือนละ ,  บาท



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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7 ลกูหนีการค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 946 1,094

กิจการอืน

- ลูกหนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย

จาํกดั (มหาชน) 58,225 58,225 58,225 58,225

- ลูกหนีตามสัญญาผอ่นชาํระหรือ

บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจ

เมน้ท์ จาํกดั 59,384 59,384 59,384 59,384

- ลูกหนีรายอืนๆ 37,250 42,283 34,197 36,540

รวมลูกหนีกิจการอืน 154,859 159,892 151,806 154,149

รวม 154,859 159,892 152,752 155,243

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (124,918) (121,570) (124,918) (121,570)

สุทธิ 29,941 38,322 27,834 33,673

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที

31 มีนาคม

หนีสงสัยจะสูญ 3,374 201 3,374 201

โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (26) (233) (26) (233)

3,348 (32) 3,348 (32)



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการคา้ มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 23,532 27,218 20,740 22,848

คา้งชาํระเกินกาํหนด:-

1 – 3 เดือน 9,476 10,879 10,161 10,600

3 – 6 เดือน 83 450 83 450

6 – 12 เดือน 1,334 886 1,334 886

มากกว่า เดือน 2,825 2,850 2,825 2,850

รวม 13,718 15,065 14,403 14,786

ลูกหนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั

(มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225 58,225 58,225 58,225

ลูกหนีตามสัญญาผอ่นชาํระหรือ

บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 59,384 59,384 59,384 59,384

รวมทงัสิน 154,859 159,892 152,752 155,243

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (124,918) (121,570) (124,918) (121,570)

สุทธิ 29,941 38,322 27,834 33,673

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีการค้ารายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)

ทีคา้งชาํระเกินกาํหนดจาํนวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้งัค่าเผือ

หนีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีการคา้ตามสัญญาผ่อนชาํระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนีดงักล่าวคา้งชาํระ

เกินกาํหนด ทีขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัชาํระหนีตามสัญญาผ่อนชาํระ รวมทงัมีอดีตผูถ้ือหุ้นของ

ลูกหนีเป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษัท ดังนัน บริษัทได้ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไวเ้ต็ม

จาํนวนแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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8 ลูกหนหีมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 400 - 5,723 5,499

กิจการอืน ๆ 9,096 8,416 6,773 6,370

รวม 9,496 8,416 12,496 11,869

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (100) (100) (4,540) (4,540)

สุทธิ 9,396 8,316 7,956 7,329

ลูกหนีหมนุเวียนอืน –กิจการอืน ๆ

ลูกหนีอืน 101 58 56 48

ค่าใชจ่้ายล่วงหน้า 1,644 1,053 1,408 934

ลูกหนีกรมสรรพากร 1,842 1,681 - -

ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหนา้ 4,778 4,466 4,638 4,333

ดอกเบียคา้งรับ 322 695 277 649

เงินมดัจาํ 100 100 100 100

อืน ๆ 309 363 294 306

รวม 9,096 8,416 6,773 6,370

9 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

สินคา้สาํเร็จรูป 908 261 - -

วตัถุดิบ 485 967 - -

สารเคมีและวสัดุอืนๆ 642 507 603 469

รวม 2,035 1,735 603 469

หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง (388) (92) - -

สุทธิ 1,647 1,643 603 469



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที

 มีนาคม

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 296 245 - -

10 สินทรัพย์ทางการเงินอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

เงินฝากระยะสนักบัสถาบนัการเงิน 205 205 205 205

สลากออมสินพิเศษ 85,000 85,000 80,000 80,000

รวม 85,205 85,205 80,205 80,205

จดัประเภทเป็น :

ส่วนทีหมุนเวียน 25,205 45,205 20,205 40,205

ส่วนทีไม่หมุนเวียน 60,000 40,000 60,000 40,000

รวม 85,205 85,205 80,205 80,205

รายการเคลือนไหวของสลากออมสินพิเศษระหวา่งงวดสามเดือน สินสุดวนัที 1 มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

สลากออมสินพิเศษ

ณ วนัที  มกราคม 85,000 55,000 80,000 50,000

ซือระหวา่งงวด 30,000 - 30,000 -

ขายระหวา่งงวด (30,000) - (30,000) -

ณ วันท ี  มีนาคม 85,000 55,000 80,000 50,000



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายการเคลือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 1 มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(พันบาท)

วิธีราคาทุน :-

ณ วนัที  มกราคม - -

เพิมขึน 75 -

ณ วันที 3  มีนาคม 75 -

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง จาํกดั) มีสัดส่วนความ

เป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 30 ซึงประกอบธุรกิจรับจา้งจดัเก็บ ขนยา้ย และทาํลายของเหลว เจล สเปรย ์วสัดุหรือ

สารเคมีทุกชนิด ซึงจนถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2563 ยงัไม่ไดเ้ริมดาํเนินงานเชิงพาณิชย์

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการเคลือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 1 มีนาคม มีดงันี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(พันบาท)

วิธีราคาทุน :-

ณ วนัที  มกราคม 445,085 445,085

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งงวด - -

ณ วนัที 3  มีนาคม 445,085 445,085

หัก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง (382,920) (445,085)

สุทธิ 62,165 -



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 3 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2 มีดงันี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน – สุทธิ

ธุรกิจ กิจการ

จดัตงั

31 มีนาคม

2563

31 ธนัวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธนัวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธนัวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธนัวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธนัวาคม

2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท) (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั(**) อยูร่ะหวา่ง

การชาํระบญัชี

ไทย 100 100 10 10 7,000 7,000 7,000 7,000 - -

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้

ประเภทวตัถุดิบ

อลูมิเนียม เศษ

วตัถุดิบอลูมิเนียม

และโลหะทุกชนิด

ไทย 100 100 150 150 170,000 170,000 107,835 107,835 62,165 62,165

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั(**)

อยูร่ะหวา่ง

การชาํระบญัชี

ไทย 100 100 200 200 200,000 200,000 200,000 200,000 - -

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มท-ีเอเชีย) จาํกดั(*)

ยงัไม่ไดเ้ริม

ดาํเนินงาน

เชิงพาณิชย์

ไทย 80 80 3 3 68,085 68,085 68,085 68,085 - -

รวม 363 363 445,085 445,085 382,920 382,920 62,165 62,165

* ยงัไม่เริมดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการดาํเนินงานไม่เป็นสาระสําคญั

** จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  สิงหาคม  อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี

สําหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

35

13 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

การซือ จาํหน่าย และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที  มกราคม 37,952 15,976 37,952 15,976

การโอนเขา้ 38,417 16,583 38,417 16,583

การโอนออก (5,321) - (5,321) -

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 71,048 32,559 71,048 32,559

14 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์

การซือ จาํหน่าย และโอน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที  มกราคม 398,445 320,932 295,850 270,523

การซือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 20,151 6,380 18,828 6,360

การจาํหน่าย (4) (1) (4) (1)

การโอนออก (33,096) (16,583) (33,096) (16,583)

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (9,517) (6,980) (7,075) (6,048)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 375,979 303,748 274,503 254,251



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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15 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(พันบาท)

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที  มาถือปฏิบติัครังแรก 3,937 3,937

เพิมขึนระหวา่งงวด 1,300 1,300

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (217) (217)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท ี  มีนาคม 5,020 5,020

16 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มนีาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

โครงการกลนันาํมนัจากพลาสติก 80,000 80,000 80,000 80,000

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า (80,000) (80,000) (80,000) (80,000)

สุทธิ - - - - -

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

การซือ จาํหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที  มกราคม 297 437 294 426

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (10) (13) (10) (12)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 287 424 284 414



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีมิไดร้ับรู้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม

2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2 มรีายละเอียดดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(ล้านบาท)

ผลแตกต่างชวัคราว 109 109 101 100

ยอดขาดทุนยกไป 4 1 3 -

รวม 113 110 104 100

ขาดทุนทางภาษีจะสินอายุในปี 2563 ถึงปี 2568 ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีทียงัไม่สินอายุตามกฎหมาย

เกียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันนัและกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชน์พนกังานซึงบริษทัและบริษทั

ยอ่ยยงัมิไดร้ับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่

วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว

19 เจ้าหนีการค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

กิจการอืน ๆ

- เจา้หนีบริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอน

เมน้ท ์แคร์ จาํกดั 56,473 56,473 56,473 56,473

- เจา้หนีบริษทั เซ็นทรัล เวสต์

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 8,159 8,159 8,159 8,159

- เจา้หนีรายอืนๆ 31,956 27,112 30,663 25,468

รวม 96,588 91,744 95,295 90,100



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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20 เจ้าหนหีมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 290 440 287 438

กิจการอืน ๆ 13,153 11,721 11,715 11,452

รวม 13,443 12,161 12,002 11,890

เจ้าหนหีมุนเวียนอืน – กิจการอืน ๆ

เจา้หนีอืน 6,555 7,419 6,434 7,207

เจา้หนีค่าทรัพยสิ์น 2,005 439 2,005 439

เงินรับล่วงหน้า 226 18 226 18

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 560 575 504 575

เจา้หนีกรมสรรพากร 651 1,372 651 1,317

เงินมดัจาํ 1,505 1,505 1,505 1,505

อืน ๆ 1,651 393 390 391

รวม 13,153 11,721 11,715 11,452

21 หนีสินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม 2563

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่าย ดอกเบีย

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่าย

(พันบาท)

ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,024 212 812

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,395 488 3,907

รวม 5,419 700 4,719

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 หนีสินตามสัญญาเช่า จาํนวน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ เป็นหนีสินตามสัญญาเช่าทีดิน อาคารสํานักงานและยานพาหนะ จาํนวน 3 สัญญา มีระยะเวลา 4 - 10 ปี

กาํหนดจ่ายชาํระทุกเดือน



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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22 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 10,563 10,227 7,767 7,470

รวม 10,563 10,227 7,767 7,470

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ

ผลประโยชน์ ณ วนัที  มกราคม 10,227 6,890 7,470 4,654

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 308 178 275 152

ตน้ทุนดอกเบีย 28 26 22 20

336 204 297 172

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ

ผลประโยชน์ ณ วันท ี  มีนาคม 10,563 7,094 7,767 4,826



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวียนสาํหรับโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(ร้อยละ)

อตัราคิดลด 1.61 - 1.71 1.61 - 1.71

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน 5.00 - 5.50 5.00 - 5.50

อายุครบเกษียณ (ปี) 60 60

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 - 28.65* 2.39 - 28.65*

อตัรามรณะ  ของ TMO 2017**  ของ TMO 2017**

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ

* ขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนักงาน

** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 60 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

23 ประมาณการหนีสินจากการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

ส่วนทีไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ 21,622 24,141

ประมาณการหนีสินการปรับปรุงหลุมฝังกลบ 5,911 10,000

รวม 27,533 34,141



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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รายการเคลือนไหวของประมาณหนีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

มีดงันี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562

(พันบาท)

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม 34,141 22,020

ประมาณการหนีสินเพมิขึน 1,959 -

จ่ายชาํระประมาณการหนีสิน (8,567) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 27,533 22,020

24 ประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

 มีนาคม

2563

 ธันวาคม

2562

(พันบาท)

ประมาณการหนีสินจากคดีความ 1,136 1,046 946 856

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

ไม่ปฏิบติัตามสัญญาฯ 9,000 9,000 9,000 9,000

รวม 10,136 10,046 9,946 9,856

ส่วนทีหมุนเวียน 190 190 - -

ส่วนทีไม่หมุนเวียน 9,946 9,856 9,946 9,856

รวม 10,136 10,046 9,946 9,856



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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รายการเคลือนไหวของประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31

มีนาคม มีดงันี

งบการเงินรวม

ประมาณการหนีสินจากคดีความ ประมาณการหนีสินจากค่าปรับฯ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ณ วนัที  มกราคม 1,046 1,234 9,000 9,000 10,046 10,234

เพิมขึน 90 278 - - 90 278

ณ วันที 31 มีนาคม 1,136 1,512 9,000 9,000 10,136 10,512

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนีสินจากคดีความ ประมาณการหนีสินจากค่าปรับฯ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

ณ วนัที  มกราคม 856 1,044 9,000 9,000 9,856 10,044

เพิมขึน 90 278 - - 90 278

ณ วันที 31 มีนาคม 946 1,322 9,000 9,000 9,946 10,322

· ประมาณการหนีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท :-

- เมือวนัที 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

ไม่ปฎิบติัตามเงือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง

แกไ้ขเพิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง

จนถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทงัสิน 620,500,000 บาท

- เมือวนัที 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนังสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดขึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบัติผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบัติตามสัญญาให้

ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมได้รับความเสียหาย ซึงบริษทัขอสงวนสิทธิทีจะ

ดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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- ตามหนังสือของทีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัที 26 ธันวาคม 2559

และวนัที 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็

ดาํเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ลา้นบาท หาก

มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสัดส่วนร้อยละ 30 ซึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท

- ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้งัประมาณการหนีสินค่าปรับและ

ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน

9,000,000 บาท

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29

25 ทุนเรือนหุ้น

ราคาตาม 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2

มูลค่าหุ้น จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วนัตน้งวด

- หุน้สามญั 0.70 2,100,000 1,470,000 2,100,000 1,470,000

ณ วันสินงวด

- หุ้นสามัญ 0.70 2,100,000 1,470,000 2,100,000 1,470,000

ทุนทีออกและชําระแล้ว

ณ วนัตน้งวด

- หุน้สามญั 0.70 2,025,092 1,417,564 2,025,092 1,417,564

ณ วันสินงวด

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



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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26 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม 63 และ 2 คาํนวณโดยการ

หารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเป็นของส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่าย

แลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั แสดงไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(พันบาท/พันหุ้น)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดทีเป็นส่วนของ

ผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทั (ขนัพืนฐาน) (1,907) 12,815 1,149 10,910

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

(ขนัพนืฐาน) 2,025,092 2,025,092 2,025,092 2,025,092

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) (0.0009) 0.0063 0.0006 0.0054

27 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ข้อมลูตามส่วนงานทีรายงาน

ส่วนงาน

บริการฝังกลบ

ส่วนงานผลิตและ

ขายผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนงานอืนๆ

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วันที 31 มีนาคม

รายไดจ้ากลูกคา้

- ภายนอก 54 58 9 14 - 4 63 76

- ระหวา่งส่วนงาน 1 1 - - - - 1 1

รายได้ 55 59 9 14 - 4 64 77

ตดัรายการระหวา่งกนั (1) (1) - - - - (1) (1)

รายได้รวม 54 58 9 14 - 4 63 76

กําไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน

ก่อนหักภาษี (หลังตัด

รายการระหว่างกัน) - 11 (2) 2 - - (2) 13
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ส่วนงาน

บริการฝังกลบ

ส่วนงานผลิตและ

ขายผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนงานอืนๆ

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ตามส่วนงานทีรายงาน

ณ วันที 31 มีนาคม/

31 ธันวาคม (หลังตัด

รายการระหว่างกัน) 596 599 42 45 - - 638 644

หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน

ณ วันที 31 มีนาคม/

31 ธันวาคม (หลังตัด

รายการระหว่างกัน) 177 180 5 6 5 5 187 191

การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม

2563 2562

(ล้านบาท)

กําไรหรือขาดทุน

รวมกาํไรจากส่วนงานทีรายงาน (2) 13

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (2) 13

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

31 มีนาคม

2563

31 ธันวาคม

2562

31 มีนาคม

2562

31 ธันวาคม

2562

(ล้านบาท)

สินทรัพย์

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานทีรายงาน 262 246 322 303

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 376 398 275 296

สินทรัพย์รวม 638 644 597 599
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28 ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน

31 มีนาคม 63

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)

ภาระผกูพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 9.05 9.05

อาคารและระบบบาํบดันาํเสีย 1.11 1.11

อุปกรณ์โรงงาน 2.28 2.28

รวม 12.44 12.44

ภาระผกูพันจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว

ภายในระยะเวลาหนึงปี 2.57 1.44

หลงัจาก  ปี แต่ไม่เกิน  ปี 0.11 0.11

รวม 2.68 1.55

ภาระผกูพันอืนๆ

คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้ 6.17 6.17

หนงัสือคาํประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะ 9.11 9.11

สัญญาการให้บริการปรึกษาทางการเงินและปรึกษาอืน 0.80 0.80

รวม 16.08 16.08

ณ วนัที มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนั ดงันี

เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซือเครืองจกัรกบับริษทัแห่งหนึง เพือซือเครืองจกัรเตากลนั

นาํมนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87

ลา้นบาท จนถึง ณ วนัที  มีนาคม 2563 ยงัไม่มีความคืบหนา้
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29 คดีความหรือการฟ้องร้อง

ณ วนัที 3  มีนาคม 2563 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงันี

หมายเลขคดี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี

· คดีดาํที 2483/2553

คดีแดงที 174/2554

· คดีดาํที 1787-1794/2555

คดีแดงที 872-879/2555

อดีตกรรมการ

และอดีต

พนกังาน

บริษทั และ

บริษทัยอ่ย

(บริษทั

โปรเฟสชนัแนล

เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั)

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกียวกบัการ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี

คําสั งให้บ ริษัทและบ ริษัทย่อยจ่ายชําระ

ค่าเสียหายให้แก่โจทก ์พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี จนถึง  ณ  วัน ที  1

มีนาคม 2563 มียอดเงินตน้คงเหลือเป็นจาํนวน

รวม 0.67 ล้านบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณ

การห นี สิ น จําน วน 0.50 ล้าน บ าท  และ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.17 ลา้นบาท) ต่อมา

เมือวนัที 11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าทีบังคับคดี

ได้นําหมายมาบังคับคดีเพือดําเนินการยึด

ทรัพย์ แต่บริษัทย่อยขอเจรจากับโจทก์ก่อน

เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงงดการยึดทรัพยสิ์นไว้

· คดีดาํที 636/2562 อดีตพนกังาน บริษทัยอ่ย

(บริษทั

โปรเฟสชนัแนล

เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั)

(จาํเลยที 1) และ

กรรมการบริษทั

ยอ่ย 3 ท่าน

(จาํเลยที 2-4)

และเมือวนัที 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อย

และกรรมการบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องคดีอาญา

ในข้อห าห รือฐ านความผิ ด โก ง เจ้าห นี

เนืองจากบริษทัย่อยและกรรมการบริษทัย่อย

ไดย้า้ยทีตงัสํานกังานพร้อมขนยา้ยทรัพยสิ์นที

โจทก์อาจยึดมาขายทอดตลาดเพือนําเงินมา

ชาํระหนีตามคาํพิพากษาหลบหนีไปดว้ย จึงมี

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี ซึงศาลนัดไต่สวน

มูลฟ้องวนัที 27 พฤษภาคม 2562 และมีคาํสัง

ให้ประทับรับฟ้องโจทก์ไว ้ซึงคดีไม่สามารถ

ตกลงกันได  ้และศาลได้สืบพยานโจทก์และ

จาํเลยแลว้ และเมือวนัที  พฤศจิกายน 

ศาลชนัตน้พิพากษายกฟ้องโจทก ์ต่อมาวนัที 2

มกราคม 2563 โจทก์ยืนอุทธรณ์คําพิพากษา

และบริษทัไดย้ืนคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาล จนถึง

ว ันที 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการ

พิจารณายงัไม่ทราบผล
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หมายเลขคดี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี

· คดีดาํที 315/2555

คดีแดงที 1353/2555

· คดีดาํที 530/2554 และ

339/2555

คดีแดงที 1676/2554 และ

17222/2555

บริษทั

พี ที นครินทร์

จาํกดั

บริษทัยอ่ย

(บริษทั

โปรเฟสชนัแนล

เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั)

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเกียวกับการเช่าทรัพย์

ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี

แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม

ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็นจาํนวน 0.60

ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10

ล้านบาท  ภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2555

ส่วนทีเหลืออีกจํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง

ผ่อนชําระเป็นงวด  งวดละ 0.06 ล้านบาท

ภายในวนัสินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ

(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีที 2 ศาลมีคําสังให้

บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก ์เป็นจาํนวน 1.10

ล้านบาท  พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี

ซึง ณ  วันที 1 มีนาคม 2563 มียอดเงินต้น

คงเหลือเป็นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท  ได้

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ต็มจาํนวนแลว้

· คดีดาํที 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส

คอนซอร์เตียม

(บริษทัมี

สัดส่วน

ร้อยละ 30)

ทอท. 1) เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี

เอส  คอนซอร์เตียม  ยืนฟ้องทอท . ต่อศาล

ปกครองกลาง เกียวกับการผิดสัญญาและผิด

นัดชาํระหนีค่าจา้งตามสัญญา ตงัแต่งวดที 44

(งวด วัน ที 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวัน ที 14

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวนัที 1

กนัยายน 2559 ถึงวนัที 14 กนัยายน 2559) รวม

77 งวด ด้วยเหตุผลทีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์

เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง

ทังสิน 194,083,474.04 บาท  (รวมภาษีมูลค่า

เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้

ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสัง ดงันี
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หมายเลขคดี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี

·ให้ทอท.ชาํระค่าจา้งตามสัญญาสําหรับงวด

ที 44 (งวดวนัที 15 เมษายน2553 ถึงวนัที 14

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวนัที 1

กันยายน 2559 ถึงวนัที 14 กันยายน 2559)

รวม 77 งวด พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ

7.5 ต่อปีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระในแต่

ละงวดจนถึงว ันฟ้อง รวมเป็นเงินทังสิน

238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม)

ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย

ถูกตอ้งครบถว้น

·ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5

ต่อปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก

วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระ

จนเสร็จสิน

·ให้ทอท.คืนหนังสือคําประกันให้แก่กลุ่ม

เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็นเงิน

50,373,871 บาท  พร้อมดอกเบียในอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าว

นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.

จะชาํระจนเสร็จสิน

·ขอให้ศาลปกครองมีคาํสังคืนค่าธรรมเนียม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม

ร วม เป็ น ทุ นท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง จํ าน วน

288,501,256.49 บาท

2) เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง

ชันต้น  ได้มีค ําสั งไม่รับคําฟ้องในส่วนที

เกียวกับค่าจ้างงวดที 44 (ครบกําหนดชําระ

เมือวนัที 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที 59 (ครบ

กําหนดชําระเมือวันที 30 ตุลาคม 2554)ไว้

พิจารณา (ซึงมีทุนทรัพยร์วม จาํนวน
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51,605,839.93 บาท ) เนืองจากเป็นการยืน

ฟ้องเมือพน้กาํหนดห้าปีนับแต่วนัทีรู้ถึงเหตุ

แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัทีรู้

ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ที

ฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท

3) เมือวนัที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส

คอนซอร์เตียมได้ยืนอุทธรณ์คําสังไม่รับคํา

ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล

พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาทีไม่

รับคําฟ้ องใน ส่วนที เกียวข้องกับ ค่ าจ้าง

งวดที 44 ถึงงวดที 59

4) เมือวันที 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง

สูงสุดมีคําสังยืนตามคําสังของศาลปกครอง

ชนัตน้ทีไม่รับคาํฟ้องในส่วนทีเกียวกบัค่าจา้ง

งวดที 44ถึงงวดที 59 ไว้พิ จารณาและคืน

ค่าธรรมเนียมศาล จาํนวน 51,606 บาท ให้แก่

ผูฟ้้องคดีทงัสาม ดงันนั จนถึงวนัที 31 มีนาคม

2560 บริษัทมีลูกหนีทีค้างชําระงวดที 44-59

เป็นจาํนวน 10.82 ลา้นบาท ทีหมดอายุความ

ในการเรียกเกบ็หนี

5) เมือวนัที 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง

กลางมีคาํสังให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม

ทําคําให้การแก้ฟ้องแย้ง ต่อมาเมือวันที 28

กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส  คอนซอร์

เตียม ยืนคาํใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง

กลางแลว้

6) เมือวันที 5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง

กล างมี ห ม ายแจ้งและศาลมี คําสั ง เรี ยก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เข้ามาเป็น

ผูร้้องสอดในคดีนี

จนถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2563 คดีอยูร่ะหว่าง

พิจารณายงัไม่ทราบผล
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· คดีดาํที พ 3781/2560 อดีตกรรมการ

หรือ

ผูบ้ริหารเดิม

(คุณสินเสถียร

เอียมพูลทรัพย)์

บริษทั · เมือวัน ที 2 กันยายน 2560 บริษัทได้รับ

หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ

หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอียมพูล

ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ืนฟ้องบริษทัเมือวนัที

11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด

ตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหนี จาก

การทีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน

บริษัทเพือชําระหนีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ

จํากัด  (มห าชน )  เมื อ วัน ที 20 แล ะ 21

ธั น ว า ค ม 2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จํ า น ว น

11,784,640 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 6.5

ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

และบังคับให้บริษทัรับผิดชําระเงินจาํนวน

15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ

7.5 ต่อปี  ของต้น เงินจํานวน 11,784,640

บาท จนกว่าชาํระเสร็จสินครบถว้น และให้

บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร รม เนี ยม แล ะ

ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี

· ต่อมาเมือวนัที 26 กนัยายน 2560 บริษัทได้

ยืนคําให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท

ขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของ

โจทก์ทังสินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์นํา

ความระคนปนเท็จมาแกล้งฟ้องบริษัทให้

ได้รับความเสียหายเพือหวงัประโยชน์ทีมิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันนั บริษทั

ขอให้ศาลได้พิจารณาพิพากษายกฟ้องและ

ให้ โจท ย์ชํ าระ ค่ าฤช าธรรม เนี ยมและ

ค่าทนายความ
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·ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย

บริหารของบริษทั:

อนัเนืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร

เดิม (นายสินเสถียร เอียมพูลทรัพย)์ ยืนฟ้อง

บริษัทให้ชําระหนีเงินกูโ้ดย อ้างว่าได้ออก

เงินทดรองจ่ายแทนบริษทัเพือชาํระหนีให้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นนัซึงฝ่าย

บริหารไดพ้ิจารณาและตรวจสอบแลว้เชือว่า

บริษัทได้นําเงินทังหมดจากการขายพืนที

สํานักงานของบริษัทไปชําระหนีให้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทงันีตาม

มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที

 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลกัฐานที

โจทก์นํามาแสดงแนบท้ายคาํฟ้องนันยงัไม่

สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต

กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันนัฝ่ายบริหาร

ขอปฏิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของโจทก์

ทังสิน  ไม่ เป็นความจริง  และทีประชุม

คณะกรรมการบริษัท  เมือวันที 2 ตุลาคม

2560 ไดม้ีมติว่าปฏิเสธการรับรู้ภาระหนีสิน

ตามคําฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ที

ปรึกษากฎหมายดาํเนินการยืนคดัคา้นปฏิเสธ

ภาระหนีตามคาํฟ้องของโจทกด์งักล่าว

· ทีปรึกษากฎหมายของบริษทั :

แจ้งว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา

ของศาล โดยบริษทัยืนคาํให้การไวแ้ลว้ ศาล

เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้

งดชีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน

วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 และสืบพยาน

บริษทัในวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2561
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· เมือวัน ที 29 กุมภาพันธ์ 2561 โจทก์ยืน

คาํร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตใหถ้อน

ฟ้องและจาํหน่ายคดีแลว้

· คดีดาํที อ3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ

หรือ

ผูบ้ริหารเดิม

(จาํเลยที 1

นายสินเสถียร

เอียมพูลทรัพย์

จาํเลยที 2

นายเกรียงไกร

เลิศศิริสัมพนัธ์

และจาํเลยที 3

นายชาญชยั

กาญจพนัธ์)

· เมือวนัที 25 ธันวาคม2560 บริษทัเป็นโจทก์

ยืนฟ้องคดีอาญาจําเลยทัง 3 ราย ในข้อหา

ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัว

สัญญาใช้เงิน)โดยจําเลยที  และ  อาศัย

ความเป็นกรรมการผู ้มีอ ํานาจกระทําการ

แทนบริษัท  ร่วมกับจําเลยที 1 จัดทําตัว

สัญญาใช้เงินอันเป็นเท็จ ทําให้บริษัทต้อง

รับผิดใช้เงินจํานวน 11.78 ล้านบาท  แก่

จําเลยที   โดยอ้างว่าบริษัทได้กู ้เงินจาก

จาํเลยที  ทงันี บริษทัขอให้ศาลออกหมาย

ไต่สวนมูลฟ้องจาํเลยมาพิจารณาพิพากษา

ลงโทษตามกฎหมาย

· เมือวนัที 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวน

มูลฟ้องแล้วเห็นว่าตัวสัญญาใช้เงินเป็น

เอกสารทีแท้จริง กระทําโดยผูม้ีอาํนาจใน

ขณะนัน ไม่เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่าน

คาํพิพากษายกฟ้อง

· ต่อมาโจทก์ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
และ เมือวัน ที   พฤษภาคม   ศาล

อุทธรณ์เห็นพ้องด้วยคําพิพากษาของศาล

ชนัต้นทียกฟ้องโจทก์ ดังนัน อุทธรณ์ของ

โจทกฟั์งไม่ขึน พิพากษายืน

· ต่อมาทีป รึกษากฏหมายของบ ริษัทให้
ความเห็นว่าไม่สามารถยืนฎีกาคัดค้านคํา

พิพากษาได้เนืองจากเลยกาํหนดระยะเวลา

การยืนฏีกา และทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมือวนัที 2 เมษายน 2563 รับทราบ

ความเห็นของทีปรึกษากฏหมาย คดีเป็นอนั

สินสุด
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· คดีดาํที พ 4723/2560 บริษทั

(“Pro”)

บริษทั

เซ็นทรัล เวสต์

แมนเนจเมน้ท์

จาํกดั

(“CW”)

· เมือวันที 6 ตุลาคม 2560 บริษัท Pro เป็น

โจทกย์ืนฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา

จ้าง  เรียกค่ าเสียหาย  ทุนทรัพย์จํานวน

54,581,922 บาท ซึงบริษัท Pro ขอให้ศาล

ออกหมายเรียกตัวบริษัท CW มาพิจารณา

พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ชาํระเงิน

จาํนวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้

ไปจนกว่าบริษทั CW จะชาํระหนีให้บริษทั

Pro เสร็จสิน  และให้บริษัท CW ชําระค่า

ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน

บริษัท Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ใน

วนัที 3-4 กรกฎาคม 2561

· เมือวนัที 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้

แจ้งข้อมูลเพิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหนีตาม

ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระที

ต้องชําระหนีให้บ ริษัท CW อีกจํานวน

44,773,637.88 บาท ตามคําให้การต่อศาล

เมือวนัที 21 พฤศจิกายน 2560

·คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี

ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ

แล้วพบว่า บริษัท CW มีสภาพเป็นลูกหนี

ของบริษัท Pro มาตังแต่ปี 2558 รวมทัง

บริษัท Pro ได้ดําเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ

อดีตผู ้บริหารของบริษัท Pro 3 ท่านแล้ว

ดงันนั จึงเชือว่าบริษทั CW เป็นลูกหนีของ

บริษทั Pro จริง
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·ค ดี เส ร็จสินการพิ จารณ า  เมื อวัน ที 15

สิ งหาคม 2561 ศาลพิพ ากษาตัด สินให้

บริษทัชนะคดี และให้บริษทั CW ชาํระเงิน

จํานวน 54,581,922 บาท  พร้อมดอกเบีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมฤชาค่า

ทนายแก่โจทก์

· เมือวันที 10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยืน

คาํร้องขอหมายตงัเจา้พนกังานบงัคบัคดี

· เมือวนัที 6 มกราคม 2563 ทนายความของ

บริษทัไดต้รวจทรัพยข์องจาํเลยทวัประเทศ

แล้วปรากฎว่าไม่มีทรัพย์สิน เห็นควรให้

ฟ้องจาํเลยลม้ละลาย

· คดีดาํที พ. 908/2561 อดีตกรรมการ

หรือ

ผูบ้ริหารเดิม

(นายสินเสถียร

เอียมพูลทรัพย)์

บริษทั

(จาํเลยที 1) และ

ประธาน

กรรมการบริหาร

(จาํเลยที 2)

· เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูก

อดีตกรรมการหรือผู ้บริหารเดิม(นายสิน

เสถียร เอียมพูลทรัพย)์(โจทก์) ฟ้องร้องต่อ

ศาลแพ่ งฐานความผิด  ตัวการตัวแทน -

ขบัไล่-ติดตามเอาทรัพยค์ืน-เรียกค่าเสียหาย

จาํนวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็นตน้

· เมือวนัที  กนัยายน  โดยศาลจงัหวดั

สระแก้วความแพ่ งกําหนดประเด็นข้อ

พิพาทวา่

- ทีดินพิพาทเป็นของโจทก์

- ค่าเสียหายโดยศาลพิพากษาให้จําเลยที 

(บริษัท) และบริวารขนยา้ยทรัพย์สินและ

ออกไปจากทีดินทีไม่มีเอกสารสิทธิ หมู่ที 

ตําบลโนนหมากเค็ ง  อําเภอวัฒนานคร

จังหวดัสระแกว้ และให้บริษัทปรับสภาพ

ทีดินพิพาทให้เรียบร้อยให้ใช้การได้ดีและ

ให้บริษทัใชค่้าเสียหาย ,000 บาท
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หมายเลขคดี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี

พร้อมดอกเบียร้อยละ .  ต่อปีของเงินต้น

ดังก ล่ าวนับแ ต่วัน ฟ้ อง  (ฟ้ องวัน ที  

พฤศจิกายน  ) เป็นต้นไป จนกว่าจะ

ชําระเสร็จแก่โจทก์ และให้บริษัทชําระ

ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ,000 บาท

นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทั และ

บริวารจะขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากทีดิน

พิพาทและให้ยกฟ้องโจทกส์าํหรับจาํเลยที 

· เมือวันที 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยืน

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชนัตน้

· เมือวันที   มีนาคม   เจ้าพนักงาน

บงัคบัคดีไดปิ้ดประกาศหมายบงัคบัคดี

· เมือวนัที 31 มีนาคม  บริษทัยืนคาํร้อง

ขอให้ ศาลงดบังคับค ดีและได้วางเงิน

ประกนัค่าเสียหาย จาํนวน ,  บาท

· จนถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลทียงัไม่ทราบผล

· คดีดาํที พ. /2562 บริษทั ส. บุญ

รักษา จาํกดั

บริษทั · เมือวนัที  กนัยายน  บริษทัถูกเจา้หนี

ฟ้องร้องเกียวกับการผิดสัญญาซือขาย

จ้างทําของ  เรียกค่ าเสี ยหาย  ทุนทรัพย์

จาํนวน ,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้

ศ า ล บั ง คั บ จํ า เล ย ชํ า ร ะ ห นี จํ า น ว น

2,335,969.59 บาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ .  ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะชําระเส ร็จ  และศาลแพ่ งนัด

สืบพยานโจทก์และจาํเลย ในวนัที 8 - 19

มิถุนายน 2563
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หมายเลขคดี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี

· คดีดาํที พ. /2562 บริษทั

ทรีทรานส์

(๑๙๙๕) จาํกดั

บริษทั · เมือวนัที  กนัยายน  บริษทัถูกเจา้หนี

ฟ้องร้องเกียวกบัการผิดสัญญาว่าจา้งขนส่ง

เรี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย  ทุ น ท รั พ ย์ จํ า น ว น

9 ,847,570.91 บาท  โดยโจทก์ขอให้ศาล

บังคบัจาํเลยชําระหนีจาํนวน ,847,570.91

บาท  พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ  .

ต่อปี  นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ

ชาํระเสร็จ

·และศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์และจาํเลย
ในวนัที 24 - 26 มิถุนายน 2563

30 เครืองมือทางการเงิน

เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการ

เงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ ดงันี

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน

ลูกหนีและเจา้หนี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมทีมีดอกเบียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

ตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม
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31 ข้อมูลอืนเกียวกับหลุมฝังกลบ

หลุมฝังกลบ L6

· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสือที  สก. 0033(2)/1028 ลงวันที  ตุลาคม  ถึง

กรรมการผูจ้ ัดการบริษัทฯ เรือง ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย

อาํนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. โดยมีคําสังให้บริษัท

ดาํเนินการขนยา้ยขยะฯ ทีฝังอยู่นอกบริเวณหลุมฝังกลบ L6 ทงัหมดออกไปทาํการฝังกลบภายในบริเวณหลุม

ฝังกลบทีไดร้ับอนุญาตไว ้แลว้ให้ทาํการปรับพืนทีบริเวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม

ต่อไป ทงันีให้แลว้เสร็จภายในวนัที  มกราคม 

· เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทัมีหนังสือขออุทธรณ์คาํสังของสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้

ตามหนังสือที สก. 0033(2)/1028 ลงวนัที  ตุลาคม ไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้

พิจารณาทบทวนคาํสังของสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ดังกล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ

ดาํเนินการออกไปอีก 90 วนั นับจากวนัทีไดพ้ิจารณาสังการ ต่อมาทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 2

เมษษยน 2563 เห็นควรให้ยกเลิกหนังสืออุทธรณ์ดงักล่าวฯ

· เมือวนัที 22 มกราคม 2563 บริษทัมีหนังสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานและปฏิบติัให้ถูกตอ้งไปยงั

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ เพือขอขยายระยะเวลาการดาํเนินการดงักล่าวออกไปอีก 60 วนั

· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือที สก. 0033(2)/191 ลงวนัที 0 กุมภาพันธ์ 3 ถึง

กรรมการผูจ้ ัดการบริษัทฯ เรือง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุงโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฏหมาย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้ว พิจารณาแลว้จึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้บริษัท

ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคําสังจากเดิมเป็น ให้แล ้วเสร็จภายในวนัที 31 มีนาคม 2563 ต่อมา

สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดข้ยายระยะเวลาให้บริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานเป็นให้

แลว้เสร็จภายในวนัที 15 พฤษภาคม 2563 ซึงจนถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2563 บริษทัได้ดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้

· กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดม้ีหนงัสือที อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 3 ถึงกรรมการผูจ้ดัการ

บริษทัฯ เรือง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะการฝังกลบในหลุม L6 โดยอาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 39 วรรคหนึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. โดยมีคาํสังให้บริษทัหยุดประกอบ

กิจการโรงงานบางส่วน เฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็นการชวัคราว

นบัตงัแต่วนัทีไดร้ับคาํสังเป็นตน้ไป และให้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ดงันี
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1 ให้ดาํเนินการปิดคลุมฯ เมือเลิกใชห้ลุมฝังกลบ L6 ในบางบริเวณเป็นการชวัคราว

2 ให้ดาํเนินการก่อสร้างทางระบายนาํฝนของหลุมฝังกลบ L6

3 ให้ดาํเนินการบดอดักากของเสียของหลุมฝังกลบ L6 (ทีกองอยูใ่นโรงงาน)

4 ให้ดาํเนินการทาํแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสีย L6 ให้ชดัเจน

ทงันี ให้ดาํเนินการตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 ให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นับตงัแต่วนัทีไดร้ับคาํสังเป็นตน้ไป ต่อมา

เมือวนัที 28 เมษายน 2563 บริษทัมีหนังสือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอีก 2 เดือน

หลุมฝังกลบ L1

· สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดม้ีหนงัสือที สก. 0033(2)/76 ลงวนัที 17 มกราคม 3 ถึงกรรมการ

ผูจ้ดัการบริษทัฯ เรือง ให้ปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายโดยอาศยัอาํนาจตามความ

ในมาตรา 37 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. โดยมีคาํสังให้บริษัทดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขอาคารพกักากของเสียอนัตราย อาคารปรับเสถียรกากของเสียอนัตราย และดาํเนินการใช้ผา้พลาสติก

คลุมปิดปากหลุมฝังกลบกากของเสียอนัตราย L1 โดยให้ดาํเนินการแลว้เสร็จภายในวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563

· เมือวนัที 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ส่งแผนการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคําสังข้างต้นถึง

อุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้แลว้

· เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัมีหนังสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานตามหนังสือคาํสังที สก.

0033(2)/76 ถึงอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้ว เพือขอขยายเวลาการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเพิมขึนอีกเป็น

ระยะเวลา 60 วนั ต่อมาสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดข้ยายระยะเวลาให้บริษทัดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขโรงงานเป็นให้แลว้เสร็จภายในวนัที 15 พฤษภาคม 2563 ซึงจนถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2563 บริษทัได้

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้

32 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  ไดม้ีการจดั

ประเภทใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

มีนาคม 



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 63 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

60

2562

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

ก่อนจดั

ประเภทใหม่

จดัประเภท

ใหม่

หลงัจดั

ประเภทใหม่

ก่อนจดั

ประเภทใหม่

จดัประเภท

ใหม่

หลงัจดั

ประเภทใหม่

(พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้

โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (233) 233 - (233) 233 -

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายอืน 486 (201) 285 587 (302) 285

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) - (32) (32) - 69 69

ค่าใช้จ่ายรวม 253 - 253 354 - 354


