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

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับงวด 10,422             15,085             7,565 11,575 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสยัจะสูญ 616                  8,041               976                 8,041               
โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,283)              (3,409)             (2,283)             (3,409)              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 41                    60                    -                  -                   
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (โอนกลบั) 219                  (84)                  -                  -                   
ค่ำเส่ือมรำคำ 14,059             14,308             11,405            11,645             
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 25                    2                      24                   1                      
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 9                      144                  4                     144                  
โอนกลบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (2,078)              -                  (1,032)             -                   
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน -                   (4)                    -                  (4)                     
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 404                  369                  356                 329                  
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (409)                 -                  (135)                -                   
ดอกเบ้ียรับ (49)                   (116)                (364)                (77)                   

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 88                    1,637               24                   224                  
21,064             36,033             16,540            28,469             

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (4,236)              10,297             (3,154)             12,674             
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 557                  395                  628                 482                  
สินคำ้คงเหลือ (262)                 (968)                -                  -                   
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ (2,481)              5,547               (2,481)             5,559               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (31)                   (2,936)             (31)                  (2,936)              
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 3,114               (4,932)             2,682              (6,668)              
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (337)                 (207)                (435)                (134)                 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (2,101)              (11,054)           (1,495)             (9,431)              
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 373                  (568)                373                 (568)                 
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน -                   (158)                -                  (158)                 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

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

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบ -                   (14)                  -                  (14)                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (1,916)              (300)                (316)                (300)                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 13,744             31,135             12,311            26,975             
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย (2,533)              (3,751)             (2,532)             (3,716)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 11,211             27,384             9,779              23,259             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 50 124                  108 110                  
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว -                   29,951             -                  29,951             
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                  6,000              -                   
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                  (1,360)             -                   
เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 8,000               -                  -                  -                   
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (10,000)            (63,000)           (10,000)           (60,000)            
เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (9,485)              (7,630)             (9,311)             (7,579)              
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ -                   37                    -                  37                    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (11,435)            (40,518) (14,563) (37,481)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย (7,000)              -                  -                  -                   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (1,548)              (995)                (1,879)             (961)                 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (8,548)              (995)                (1,879)             (961)                 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (8,772)              (14,129)           (6,663)             (15,183)            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 26,689             44,946             22,030            39,799             
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 17,917             30,817             15,367            24,616             

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

ประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกใน

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 20 -                   808                  -                  808                  

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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