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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14,765 21,666        7,407          9,677          

ลูกหน้ีการคา้ 5, 6 34,752 30,010        31,989        34,481        

ค่าบริการท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 17,430 9,646          17,430 9,646          

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 7,613 7,592          6,830          6,884          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 5     -    -              -             -              

สินคา้คงเหลือ 8 8,647 11,241        3,103          6,286          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 53,206 30,206        48,206        30,206        

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 9,331 7,864          9,309          7,864          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 145,744 118,225 124,274 105,044 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 61,000 66,000 2,000 20,000

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5, 10     -        -    170,000 170,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 30,122 38,161 30,122 38,161

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 509,636 499,909 377,180 369,345

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 13 3,254 3,474 3,254 3,474

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 4,934 4,451 4,655 4,142

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 42,803 30,007 40,877 28,286        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 3,174 3,171 2,472 2,472

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 654,923 645,173 630,560 635,880 

รวมสินทรัพย์ 800,667 763,398 754,834 740,924 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3,359 2,589 3,359 2,589
เจา้หน้ีการคา้ 17 79,921 85,457 77,715 83,367
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 18 11,322 10,450 10,415 9,231
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 14,002 19,038 8,568 12,790
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,982 10,498 10,982 10,498
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -              -              -             2,000
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 5, 19 884 875 884 875

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 9,274 4,451     -        -    
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 19,503 17,350 12,077 11,699 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 149,247 150,708 124,000 133,049 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 19 2,176 2,401 2,176 2,401 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 5, 20 13,937 13,704 10,552 10,365 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนส าหรับ
การปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 21 21,225 21,225 21,225 21,225 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22, 27 10,316 10,316 10,126 10,126 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 47,654 47,646 44,079 44,117 

รวมหนีสิ้น 196,901 198,354 168,079 177,166 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 23
ทนุจดทะเบียน 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,417,564 1,417,564 1,417,564 1,417,564 
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั (285,000) (285,000) (285,000) (285,000)
ขาดทนุสะสม (528,798) (566,963) (545,809) (568,806)
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 603,766 565,601 586,755 563,758 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม     -    (557)     -        -    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 603,766 565,044 586,755 563,758 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 800,667 763,398 754,834 740,924 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 38,146 20,818     -        -    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 56,129 38,382 56,925 40,966 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก 5 1,635 527 4,486 1,439 

รายไดอ่ื้น 5 885 252 835 246 

รวมรำยได้ 96,795 59,979 62,246 42,651 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 5 48,821 35,212 37,972 29,059 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 2,465 2,445 2,222 2,331 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 14,322 12,767 11,231 10,886 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 921 54 378     -    

รวมค่ำใช้จ่ำย 66,529 50,478 51,803 42,276 

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 30,266 9,501 10,443 375 

รายไดท้างการเงิน 46 8 46 7 

ตน้ทนุทางการเงิน 5 (60) (68) (64) (68)

ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี

(กลบัรายการ) 6, 7 19 (18) 19 16 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 30,233 9,459 10,406 298 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 15 (7,932) 413 (12,591)     -    

ก ำไรส ำหรับงวด 38,165 9,046 22,997 298 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด     -        -        -        -    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 38,165 9,046 22,997 298 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,165 9,054 22,997 298 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม     -    (8)     -        -    

ก ำไรส ำหรับงวด 38,165 9,046 22,997 298 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,165 9,054 22,997 298 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม     -    (8)     -        -    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 38,165 9,046 22,997 298 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)

ขั้นพ้ืนฐาน 24 0.0188 0.0045 0.0114       0.0001        

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของส่วนไดเ้สีย
ทุนท่ีออก ส่วนต ่ำกว่ำ ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  ำนำจ รวม

หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้นสำมญั ขำดทุนสะสม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,417,564          (285,000)            (681,534)          451,030            (529)                  450,501            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร(ขำดทุน) -                     -                     9,054               9,054                (8)                      9,046                
   ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -     -                   -                    -                    

รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                     9,054               9,054                (8)                      9,046                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 1,417,564          (285,000)            (672,480)          460,084            (537)                  459,547            

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 1,417,564          (285,000)            (566,963)          565,601            (557)                  565,044            

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม-ช ำระบญัชี -                     -                     -                  -                   557                   557                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร -                     -                     38,165             38,165              -                    38,165              
   ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -     -                   -                    -                    

รวมก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                     38,165             38,165              -                    38,165              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 1,417,564          (285,000)            (528,798)          603,766            -                    603,766            

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 8



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุท่ีออก ส่วนต ่ำกว่ำ รวม
หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั ขำดทนุสะสม ส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,417,564             (285,000) (712,985) 419,579 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร -                        -     298 298 
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        -     -     -     
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        -                  298                     298 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 1,417,564             (285,000)         (712,687)             419,877            

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 1,417,564             (285,000) (568,806)             563,758            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร -                        -                  22,997                22,997              
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                  -     -                    
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        -                  22,997                22,997 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 1,417,564             (285,000)         (545,809)             586,755            

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

       หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 9



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับงวด 38,165       9,046          22,997       298             
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 19              (18)             19              16               
ค่ำเส่ือมรำคำ 10,143       7,928          7,364         6,190          
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 355            110             325            110             
ขำดทนุจำกกำรตดับญัชีอุปกรณ์ 542            54               -            -              
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 387            405             341            363             
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,564         349             378            349             
รำยไดท้ำงกำรเงิน (46)             (8)               (46)            (7)                
กำรยนิยอมลดค่ำเช่ำ (6)               (6)               (6)              (6)                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม-ช ำระบญัชี 557            -             -            -              

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 60              68               64              68               

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได้ (7,932)        413             (12,591)     -              
45,808       18,341        18,845       7,381          

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (4,761)        7,253          2,472         7,580          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22              (1,722)        53              (2,213)         
สินคำ้คงเหลือ 2,594         (1,680)        3,183         (130)            
ค่ำบริกำรท่ียงัไม่เรียกเก็บจำกลูกคำ้ (7,784)        (896)           (7,784)       (896)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -             2,100          -            2,100          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2)               -             -            -              
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (5,536)        697             (5,653)       804             
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 872            (889)           1,183         (618)            
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (5,041)        (4,766)        (4,219)       (4,192)         
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 484            (433)           484            (433)            
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (154)           -             (154)          -              
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,411)        (1,654)        -            (1,654)         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 25,091       16,351        8,410         7,729          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม วนัท่ี 31 มีนำคม

(พันบาท)
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม วนัท่ี 31 มีนำคม

(พันบาท)
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย (1,509)        (1,381)        (1,445)       (1,381)         
รับคืนภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย -             8,188          -            8,188          
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 23,582       23,158        6,965         14,536        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 1                147             49              147             
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -             -             -            250             
เงินสดรับจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน -             20,000        -            20,000        
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน (18,000)      (13,000)      -            (8,000)         
เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (12,153)      (10,274)      (6,940)       (10,187)       
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (838)           (1,451)        (838)          (1,451)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (30,990)      (4,578)        (7,729)       759 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย (13)             (13)             (26)            (13)              
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 770            (8,581)        770            (8,581)         
เงินสดจ่ำยเงินกูย้มืระยะสั้น -             -             (2,000)       -              
เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (250)           (250)           (250)          (250)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงิน 507            (8,844)        (1,506)       (8,844)         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (6,901)        9,736          (2,270)       6,451          

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 21,666       10,042        9,677         7,999          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 มนีำคม 14,765       19,778        7,407         14,450        

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

โอนอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุเป็นท่ีดิน 11, 12 8,039         -             8,039         -              
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