บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเหตุ สำรบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
เครื่ องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2562
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนสานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
มีศูนย์บริ หารการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 5 ตาบลห้วยโจด อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการเตรี ยมการที่จะย้ายศูนย์บริ หารการจัดการฯ ดังกล่าวมาอยู่ที่ที่ต้ งั
โครงการ “ศูนย์บริ การบาบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งตั้งอยู่ เลขที่ 234 หมู่ 4 ตาบลโนนหมากเค็ง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้วในระหว่างงวด ได้แก่
(ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว)
18.48

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารกาจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้วที่ อนั ตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทั้งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล และน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื้ อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้

ชื่ อกิจกำร
1. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
รับกาจัดสิ่ งปฏิกลู และ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(หยุดดาเนินธุรกิจ)

ประเทศที่
กิจกำร
จัดตั้ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2561
2562
100
100
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2

ประเทศที่
กิจกำร
จัดตั้ง
ไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2561
2562
100
100

ชื่ อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

2. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด

จาหน่ายสิ นค้าประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด

3. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด

ซื้ อขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะ ผลิตและให้บริ การแปร
รู ปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็ นพลังงาน
น้ ามัน และเชื้อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และน้ ามัน
(หยุดดาเนินธุรกิจ)

ไทย

100

100

4. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

(ยังไม่ได้เริ่ มดาเนิน
งานเชิงพาณิ ชย์)

ไทย

80

80

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงิ นนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงิ นประจาปี แต่ เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่หลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ ง
ใหม่มาถือปฏิบตั ิดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อนโยบาย วิธีการคานวณ และผลการดาเนิ นงานหรื อ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ทั้งจานวนเงินและช่วงเวลาที่
รับรู ้ โดยรายได้จะรับรู ้เมื่อ (หรื อ ณ ขณะที่) กิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของ
รายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คื อ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้
จำกสั ญญำที่ ท ำกับลูกค้ ำ (“TFRS 15”) มาถื อปฏิ บัติ เป็ นครั้ งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รำยได้
(“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจานวนเงินที่สะท้อน
ถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการ
ส่ งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง ในขณะที่ TAS 18
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มี
นัยสาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และรับรู ้รายได้จากการให้บริ การตามขั้นความสาเร็ จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที่ มีนัยสาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น และโปรด
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
ซึ่ งกลุ่ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ไม่ไ ด้นามาใช้ใ นการจัด ทางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ น้ ี อาจเกี่ ยวข้องกับการด าเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ัท/บริ ษ ทั และ
ถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ปรับปรุ งใหม่ต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
17
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ทั้งนี้ สาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563

เครื่ องมือทางการเงิน

2563

สัญญาเช่า

2563

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563
2563
2563

* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เหล่า นี้ ใ ห้ข อ้ กาหนดเกี่ ย วกับ นิ ย ามสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี ของอนุพนั ธ์
และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกาลังพิ จารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจากการถื อปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 ได้น าเสนอวิ ธี ก ารบัญ ชี เดี ย วส าหรั บ ผู เ้ ช่ า (Single lessee
accounting model) โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ที่แสดงถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงที่เช่าและ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ แสดงถึ งภาระผูกพันที่ ผูเ้ ช่ าต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่ า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้ รายการ
สาหรับสัญญาเช่ าระยะสั้นหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่ า ส่ วนการบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุ บนั เช่ น ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่ า
การเงินหรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกาลังพิ จารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจากการถื อปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2.3 สกุลเงินที่ใช้ การดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ด เศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น เพื่ อให้แ สดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างอื่น
2.4 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สาคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถือปฏิ บตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.4.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อจานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 10 11 12 และ 13

การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน

2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ ที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุให้
ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง จ านวนเงิ น ที่ รั บ รู ้ ในงบการเงิ น ซึ่ งประกอบด้ว ยหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาษี เงิ นได้ของปี ปั จจุบัน และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
และการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
ข้อสมมติ ฐานเกี่ ย วกับอัตราคิ ด ลด อัต ราการเพิ่ มขึ้ นของ
เงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
และอัตราทุพพลภาพ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 20
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

ประมาณการหนี้ สินการปิ ดหลุมฝังกลบ และประมาณการ
หนี้สินจากคดีความและจากค่าปรับฯ
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง

2.4.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมที่ แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิ ด
การโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เครื่ องมือทางการเงิน
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2.5 การใช้ เกณฑ์ การดาเนินงานต่ อเนื่อง
ดังที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีผลขาดทุน
สะสมเป็ นจานวน 772.25 ล้านบาท และ 792.60 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงินรวม และเป็ นจานวน 814.88
ล้านบาท และ 835.73 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนี้ สิน
หมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพ ย์หมุนเวียน เป็ นจานวน 18.87 ล้านบาท และ 5.82 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยสาม
แห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวน 82.62 ล้านบาท และ 82.31 ล้านบาท ตามลาดับ และได้หยุดดาเนินกิจการ
จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พร้อมขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และ
ระยะที่ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ และยังขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้าม
ซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้แจ้งให้บริ ษทั ปรับปรุ งแนวทางการดาเนิ นการของบริ ษทั ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่ อ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ส่งแนวทางการดาเนิ นการของบริ ษทั ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสื อถึงบริ ษทั แจ้งว่า เนื่ องจากปรากฏว่า
ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีค่ามากกว่าศูนย์ จึ งเห็ นว่าบริ ษทั ได้แก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้แล้ว ดังนั้น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงประกาศชื่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าสู่ ช่วงดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อ
ขาย (Resume stage) ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากบริ ษทั ไม่สามารถมีคุณสมบัติภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะพิจารณาเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
และขอให้บริ ษทั เร่ งปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จ และล้าง
ขาดทุ นสะสมตามที่ บริ ษทั ได้แจ้งต่ อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและเมื่ อวันที่ 20 มิ ถุนายน 2562 ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเปิ ดให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ถูก SP มานานเป็ นการชัว่ คราวระหว่างวันที่ 1 – 31
ก.ค. 2562 โดยให้ซ้ื อด้วยบัญชี Cash Balance และเมื่ อครบระยะเวลาดังกล่าว (คื อ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562
เป็ นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยขึ้นเครื่ องหมาย SP
จนกว่าบริ ษทั จะแก้ไขให้มีคุณ สมบัติครบถ้วนที่ จะกลับมาซื้ อขายได้ตามปกติ หรื อหากไม่สามารถดาเนิ นการ
แก้ไขได้ภายในเวลาที่ กาหนด ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยอาจจะพิ จารณาการเพิ กถอนหลักทรัพ ย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนนั้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
มีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่
หลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ถูกขึ้ น เครื่ อ งหมายห้ามซื้ อขาย และเข้าข่ ายอาจถู กเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จด
ทะเบียน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั โดยใช้
หลักเกณฑ์ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง โดยมีขอ้ สมมติฐานว่ากิ จการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ดังนั้น งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจึ งไม่ ได้รวมรายการปรั บปรุ งมู ลค่ าสิ นทรั พ ย์ และการจัด
ประเภทสิ นทรัพย์ และหนี้สินใหม่ซ่ ึ งอาจจาเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญและวิธีการคานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการรับรู ้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า ที่ระบุให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องรับรู ้รายได้เมื่อบริ ษทั ปฏิบตั ิ ตาม
ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น เช่น เมื่ออานาจควบคุมของสิ นค้าหรื อบริ การที่จะต้องปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั
มีการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยนโยบายการบัญชี ใหม่น้ ี ได้นามาแทนนโยบายการ
รับรู ้รายได้เดิม อย่างไรก็ตาม การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญเดี ยวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การ
เกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ

ลักษณะควำมสั มพันธ์

1. UOB Kay Hian Private Limited

สิ งคโปร์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 80

เมทเทิล จากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
6. Begemann Holding B.V.

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ

ลักษณะควำมสั มพันธ์

เนเธอร์แลนด์

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย)
จากัด) ร้อยละ 20

7. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

8. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

9. บริ ษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟปิ้ ง จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

10. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ ป จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

11. บริ ษทั เอแอล โซลูชนั่ จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ
ร่ วมกัน

12. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ

13. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ

14. คุณธนพงษ์ พวงปทุมานนท์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ
จนถึงวันที่ 6 สิ งหาคม 2561

15. ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ไทย

บุคคลที่มีอานาจ และความรับผิดชอบการ
วางแผนสัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่
ว่าจะทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อไม่)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
ซื้ ออุปกรณ์
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ 4 ต่อปี
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา
ตามใบแจ้งหนี้
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ตามสัญญาจ้าง
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการที่ ส าคัญ ส าหรั บ งวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และ 2561 กับ บุ ค คลหรื อ
ผูบ้ ริ หารสาคัญหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดสามเดือน
2562
2561
(พันบำท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ซื้ ออุปกรณ์
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่า
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น

-

49
195
256

-

731
151

1,580
157

57
349
20

42
-

57
20

135
150

195
256

135
150
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดสามเดือน
2562
2561
(พันบำท)

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

4,893
216
5,109

4,475
89
4,564

4,174
216
4,390

งบกำรเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
2562
2561

3,758
179
3,937

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดหกเดือน
2562
2561
(พันบำท)

รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ซื้ ออุปกรณ์
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่า
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

-

-

2,017
331

2,443
337

57
707
20

299
-

57
20

390
424

270
300

390
424

270
300

10,135
253
10,388

9,055
285
9,340

8,691
253
8,944

7,573
285
7,858

306
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบำท)

ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
รวม

-

-

1,246
1,246

987
987

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
ลูกหนีอ้ ื่น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบำท)

-

-

61

3

-

-

61

3

-

-

151
273
(273)
-

94
100
(100)
-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบำท)

-

-

3,592

3,592

-

-

47

47

-

-

295

295

-

-

872
4,806
(3,934)
872

747
4,681
(3,934)
747

-

-

5,079
(4,207)
872

งบกำรเงินรวม
2562
2561

4,781
(4,034)
747

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
หนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
หนี้สงสัยจะสู ญ

-

-

72

-

-

-

173

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

33,628

33,628

-

-

2,314

2,314

-

-

37,652

37,652

-

-

14,500
88,094
(73,594)
14,500

18,500
92,094
(73,594)
18,500

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
หนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
หนี้สงสัยจะสู ญ

-

-

-

150

-

-

-

360
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
92,094
93,206
1,360
(4,000)
(6,000)
88,094
88,566

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
สิทธิการใช้ ความชานาญทางเทคนิค
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น – บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

85,408
(85,408)
-

188

-

85,408
(85,408)
-

-

-

267

188

267

-

405

405
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การค้าประกัน
บริ ษทั มี ภาระการค้ าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อค้ าประกันการปฏิ บัติตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 11
กัน ยายน 2549) จ านวน 2 ฉบับ ให้กับ กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื่ อ รั บ จ้างบริ หารจัด การขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิ ดเป็ นจานวน 9.11 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลาดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวัน ที่ 29 เมษายน 2562 มี มติ อนุ มตั ิ และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2562 ในอัตราเท่ากับปี 2561
ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 มี มติ อนุ มตั ิ และกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2561 ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง หรื อประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
เมื่ อวัน ที่ 4 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ได้ท าสั ญ ญาเช่ าอาคารพาณิ ช ย์กับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกัน 1 ราย เพื่ อเป็ นที่ ต้ ัง
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั กาหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าจานวน 105,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่ าอีก 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราค่ าเช่ าเป็ น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจานวน 135,000 บาท
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน จานวน 3 แปลง มีเนื้ อที่รวม 97 ตารางวา เพื่อเป็ นพื้นที่ส่วน
ขยายห้องประชุ มสานักงานใหญ่กบั ประธานกรรมการบริ หาร กาหนดระยะเวลาเช่ า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจานวน 60,000 บาท
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2 คน เป็ นพนักงานขายและพนักงานฝ่ ายสารสนเทศและ
ฝ่ ายขายต่างประเทศในอัตราค่าจ้างรวมค่าใช้จ่ายอื่น เดือนละ 25,000 บาท ต่อคนต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2561
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกัน 1 ท่ าน (ต าแหน่ งพนักงานขาย) ได้ลาออกและเมื่ อวัน ที่ 1 กุ มภาพันธ์ 2562 บริ ษ ทั ปรั บ
ตาแหน่ งบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในอัตราค่ าจ้างรวมค่ าใช้จ่ายอื่ น เดื อนละ 40,000 บาท และ
ค่านายหน้าตามผลงาน
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
5

เงินลงทุนชั่วครำว
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2562
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
สลากออมสิ นพิเศษที่ครบกาหนด
รับชาระภายในหนึ่ งปี
รวม
6

204

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2561
2562
(พันบำท)
203
204

40,000
40,204

203

40,000
40,204

31 ธันวาคม
2561
203
203

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2562
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
- ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
- ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจ
เม้นท์ จากัด
- ลูกหนี้รายอื่นๆ
รวมลูกหนี้ กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2561
2562
(พันบำท)
1,246

31 ธันวาคม
2561
987

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
44,696
162,305
162,305
(120,838)
41,467

59,384
43,474
161,083
161,083
(120,964)
40,119

59,384
42,086
159,695
160,941
(120,838)
40,103

59,384
36,451
154,060
155,047
(120,964)
34,083
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถนุ ายน
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(94)
(94)

(1,379)
(1,379)

(94)
(94)

(1,379)
(1,379)

191
(317)
(126)

616
(2,283)
(1,667)

191
(317)
(126)

616
(2,283)
(1,667)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2562
ลูกหนี้การค้า – รายอื่นๆ :ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ค้างชาระเกินกาหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) (ค้างชาระเกินกาหนด)
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จากัด
รวมทั้งสิ้ น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2561
2562
(พันบำท)

31 ธันวาคม
2561

25,586

28,949

23,247

22,388

15,823
70
670
2,547
19,110

10,953
407
974
2,191
14,525

16,798
70
670
2,547
20,085

11,478
407
974
2,191
15,050

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
162,305
(120,838)
41,467

59,384
161,083
(120,964)
40,119

59,384
160,941
(120,838)
40,103

59,384
155,047
(120,964)
34,083
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ การค้า-รายอื่ นๆ ที่ คา้ งชาระเกิ นกาหนด จานวน 19.11
ล้านบาท และ 14.53 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงิ นรวมและจานวน 20.09 ล้านบาท และ 15.05 ล้านบาท ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้ว จานวน 3.23 ล้ า นบาท และ 3.36 ล้ า นบาท
ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ การค้ารายบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ที่คา้ งชาระเกินกาหนดจานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญไว้เต็มจานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ การค้าตามสัญญาผ่อนชาระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จากัด จานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนี้ ดงั กล่าวค้างชาระ
เกินกาหนด ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดชาระหนี้ ตามสัญญาผ่อนชาระ รวมทั้งมีอดีตผูถ้ ือหุ น้ ของ
ลูกหนี้ เป็ นบุ คคลเดี ยวกับอดี ตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษ ทั ดังนั้น บริ ษ ทั ได้ต้ งั ค่ าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญไว้เต็ม
จานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
7

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2562
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,954
8,954
8,954

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่ น –กิจกำรอื่น ๆ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า

178
1,509
1,818
4,500

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2561
2562
(พันบำท)
5,079
8,476
6,656
8,476
11,735
(4,207)
8,476
7,528

73
1,163
1,737
4,396

20
1,331
4,381

31 ธันวาคม
2561
4,781
6,444
11,225
(4,034)
7,191

46
1,040
4,275
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2562
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจา
อื่น ๆ
รวม

412
100
437
8,954

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2561
2562
(พันบำท)
412
387
100
100
595
437
8,476
6,656

31 ธันวาคม
2561
387
100
596
6,444

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 บริ ษทั จ่ายเงินมัดจา จานวน 100,000 บาท ให้กบั บุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบเอกสาร
สิ ทธิ์ ในที่ดินแปลงที่บริ ษทั จะซื้ อ จานวนเนื้ อที่ประมาณ 48 ไร่ หากภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไม่แล้วเสร็ จ
บริ ษทั จะได้รับคื นเงิ นมัดจาดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็ นสิ้ นสุ ด
ภายในปี 2562
8

สิ นค้ ำคงเหลือ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบำท)
3,943
569
720
3,789
4,663
4,358
(909)
(50)
3,754
4,308
งบกำรเงินรวม
2562

2561
(พันบำท)

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

614

90

859

219
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,085
445,085
(445,085)
-

445,085
445,085
(445,085)
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้เลิกบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั เวสท์
เอ็กซ์เชนจ์ จากัด เนื่ องจากไม่ได้ดาเนิ นธุ รกิจใด และบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยีอินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด เนื่องจากมีภาระหนี้ สินจานวนมากและไม่สามารถฟื้ นฟูกิจการได้ ประกอบกับไม่ได้ดาเนินธุรกิจใด โดยให้
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กฏหมายกาหนด จนถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 ยังไม่ได้ดาเนินการ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละงวด มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
30 มิถุนายน
2562

31 ธันวาคม
2561

ทุนชาระแล้ว
30 มิถุนายน
2562

(ร้ อยละ)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด (*)
รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

การด้อยค่า

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

(ล้ ำนบำท)

ราคาทุน – สุ ทธิ

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

เงินปันผลรับ

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

31 ธันวาคม
2561

(พันบำท)

100

100

10

10

7,000

7,000

7,000

7,000

-

-

-

-

100

100

150

150

170,000

170,000

170,000

170,000

-

-

-

-

100

100

200

200

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

80

80

3
363

3
363

68,085
445,085

68,085
445,085

68,085
445,085

68,085
445,085

-

-

-

-

* ยังไม่เริ่ มดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และผลการดาเนินงานไม่เป็ นสาระสาคัญ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
10

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

สลากออมสิ นพิเศษ
หัก สลากออมสิ นพิเศษที่ครบกาหนดรับชาระ
ภายในหนึ่งปี
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
55,000
55,000
50,000
50,000
(40,000)
15,000

55,000

(40,000)
10,000

50,000

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
สลากออมสิ นพิเศษ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
11

55,000
55,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)

53,000
10,000
(8,000)
55,000

50,000
50,000

40,000
10,000
50,000

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
การซื้ อ จาหน่าย และโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดประเภทรายการจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ราคาตามบัญชีสุทธิ
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

15,976

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
15,976
15,976
15,976

16,583
32,559

15,976

16,583
32,559

15,976
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
12

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
การซื้ อ จาหน่าย และโอน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้ อและการโอนเข้า – ราคาทุน
การจาหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบัญชีสุทธิ
จัดประเภทรายการเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน - ราคาตามบัญชีสุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

13

320,932
18,382
(8)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
339,940
270,523
285,101
9,485
18,243
9,311
(9)
(8)
(4)

(16,583)
(14,314)
308,409

(15,976)
(14,059)
319,381

(15,976)
(11,405)
267,027

เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำทรัพย์ สิน
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2562
โครงการกลัน่ น้ ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
14

(16,583)
(12,440)
259,735

80,000
(80,000)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2561
2562
(พันบำท)
80,000
80,000
(80,000)
(80,000)
-

31 ธันวาคม
2561
80,000
(80,000)
- -

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
การซื้ อ จาหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

437
(25)
412

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
487
426
475
(25)
(24)
(24)
462
402
451
38

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
15

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ มิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำนบำท)
9
10
8
9
1
2
1
10
12
8
10

ขาดทุ นทางภาษี จะสิ้ นอายุในปี 2562 ถึ งปี 2566 ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี ที่ยงั ไม่สิ้ นอายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้นและกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าของผลประโยชน์พนักงานซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้ นจากกาไรก่อนภาษีเงิ นได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำนบำท)
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล

3,322

-

3,322

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
16

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
กิจการอื่น ๆ
- เจ้าหนี้บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จากัด
- เจ้าหนี้บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จากัด
- เจ้าหนี้รายอื่นๆ
รวม

17

56,473

56,473

56,473

56,473

8,159
30,384
95,016

8,159
28,859
93,491

8,159
28,223
92,855

8,159
25,587
90,219

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจกำรอื่น ๆ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
188
267
188
267
8,809
11,064
8,585
10,797
8,997
11,331
8,773
11,064

4,196
916
174
351
999
2,173
8,809

3,212
4,164
19
467
1,072
2,130
11,064

4,035
916
174
351
936
2,173
8,585

2,999
4,164
19
416
1,072
2,127
10,797
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
รวม

8,119
8,119

6,890
6,890

5,600
5,600

4,654
4,654

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

6,890

5,425

848
355
52
1,255

-

(26)
8,119

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
4,654

4,088

617
304
40
961

322
34
356

-

(15)

-

5,829

5,600

4,444

361
43
404
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรั บโครงกำรผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(ร้ อยละ)
2.71 - 3.08
2.71 - 3.08
5.50
5.50
60
60
2.39 – 34.38 *
2.39 – 34.38 *
105 ของ TMO 2017 **
105 ของ TMO 2017 **
รวมไว้ในอัตรามรณะ
รวมไว้ในอัตรามรณะ

* ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่
ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติ ม หากลูกจ้างทางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ งในไตรมาสสอง ปี 2562 แล้ว
19

ประมำณกำรหนีส้ ิ นกำรปิ ดหลุมฝังกลบ
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบำท)
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวม

21,466
21,466

22,020
22,020
42

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบำท)
22,020
19,219
(554)
21,466
19,219

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชาระประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
20

ประมำณกำรหนีส้ ิ นจำกคดีควำมและค่ ำปรับฯ
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
หนี้สินที่ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวมทั้งสิ้น

675

1,234

485

1,044

9,000
9,675

9,000
10,234

9,000
9,485

9,000
10,044

รายการเคลื่ อนไหวของประมาณการหนี้ สิ นจากคดี ค วามและค่ าปรั บ ฯ ส าหรั บงวดหกเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(พันบำท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
1,234
2,821
9,000
9,000
10,234
11,821
จ่ายชาระประมาณ
การหนี้สิน
(837)
(1,916)
(837)
(1,916)
โอนกลับ
(409)
(409)
เพิ่มขึ้น
278
278
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
675
496
9,000
9,000
9,675
9,496
43

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2562
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชาระประมาณ
การหนี้สิน
โอนกลับ
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน


1,044

757

(837)
278
485

(316)
(135)
306

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2562
2561
(พันบำท)
9,000
9,000
9,000

9,000

รวม
2562

2561

10,044

9,757

(837)
278
9,485

(316)
(135)
9,306

ประมาณการหนี้ สินจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจานวน 9 ล้านบาท :- เมื่ อ วัน ที่ 8 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ หนังสื อ ขอสงวนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งค่ าปรั บ และค่ า เสี ย หายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิ ตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึ กข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติ มสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 620,500,000 บาท
- เมื่ อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มี หนังสื อขอปฏิ เสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงื่อนไขที่เสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุ ให้กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะ
ดาเนินการฟ้องร้องกับทอท. ต่อไป
- ตามหนังสื อของที่ ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมี การปรั บ ตามสัญ ญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจานวนเงิ น ค่ าปรั บ จะเกิ นร้ อยละ 10 ของวงเงิ น
ก็ดาเนิ นการบอกเลิ กสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ่ งวงเงิ นค่าจ้างตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 288 ล้านบาท
หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
21

ทุนเรื อนหุ้น
รำคำตำม
มูลค่ ำหุ้น
(บำท)

22

30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(พันหุ้ น/พันบำท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสำมัญ

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสำมัญ

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 คานวณโดย
การหารกาไรสาหรับงวดที่ เป็ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้ว
ระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2562
2561
2562
2561
(พันบำท/พันหุ้น)
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กำไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท)

7,511

9,988

20,326

10,438

2,025,092
0.004

2,025,092
0.005

2,025,092
0.010

2,025,092
0.005
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2562
2561
2562
2561
(พันบำท/พันหุ้น)
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กำไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท)
23

9,920

8,492

20,830

7,565

2,025,092
0.005

2,025,092
0.004

2,025,092
0.010

2,025,092
0.004

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงำน
บริกำรฝังกลบ
2562
2561

ส่ วนงำนผลิตและ
ขำยผลิตภัณฑ์ โลหะ
ส่ วนงำนอื่นๆ
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำนบำท)

รวมส่ วนงำน
ทีร่ ำยงำน
2562
2561

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน
รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน
รำยได้ รวม

66
1
67
(1)
66

52
1
53
(1)
52

7
7
7

14
14
14

-

-

73
1
74
(1)
73

กำไรตำมส่ วนงำนก่ อน
หักภำษี (หลังตัดรำยกำร
ระหว่ ำงกัน)

11

8

-

2

-

-

11

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน
รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน
รำยได้ รวม

128
2
130
(2)
128

93
2
95
(2)
93

21
21
21

27
27
27

-

-

149
2
151
(2)
149

66
1
67
(1)
66

10
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120
2
122
(2)
120

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนงำน
บริกำรฝังกลบ
2562
2561
กำไรตำมส่ วนงำนก่ อน
หักภำษี (หลังตัดรำยกำร
ระหว่ ำงกัน)

ส่ วนงำนผลิตและ
ขำยผลิตภัณฑ์ โลหะ
ส่ วนงำนอื่นๆ
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำนบำท)

22

6

2

4

-

สินทรัพย์ ตำมส่ วนงำนทีร่ ำยงำน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน/
31 ธันวำคม (หลังตัด
รำยกำรระหว่ ำงกัน)
462

439

69

75

-

หนีส้ ินตำมส่ วนงำนทีร่ ำยงำน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน/
31 ธันวำคม (หลังตัด
รำยกำรระหว่ ำงกัน)

154

6

17

161

-

5

รวมส่ วนงำน
ทีร่ ำยงำน
2562
2561

24

10

-

531

514

4

172

175

การกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สำหรับงวดหกเดือน
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำนบำท)
กำไรหรื อขำดทุน
รวมกาไรจากส่ วนงานที่รายงาน
ตัดรายการกาไรระหว่างส่ วนงาน
กำไรก่ อนภำษีเงินได้

11
11

9
9

24
24

10
10
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ล้ ำนบำท
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ รวม
24

223
308
531

193
321
514

219
260
479

189
271
460

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
30 มิถุนำยน 2562
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าและบริ การระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ภาระผูกพันอื่นๆ
ค้ าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะฯ
รวม

4

4

13

12

9
26

9
25

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อเครื่ องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่ อซื้ อเครื่ องจักรเตากลัน่
น้ ามันจากพลาสติก จานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชาระแล้ว จานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยังไม่มีความคืบหน้า
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
25

คดีควำมหรื อกำรฟ้ องร้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี้
หมำยเลขคดี
 คดีดาที่ 2483/2553
คดีแดงที่ 174/2554
 คดีดาที่ 1787-1794/2555
คดีแดงที่ 872-879/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน
(บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด)

รำยละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี่ ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
ค าสั่ ง ให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยช าระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ถึ ง 15 ต่ อ ปี จนถึ ง ณ วัน ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2562 มี ย อดเงิ น ต้ น คงเหลื อ เป็ น
จ านวนรวม 0.67 ล้า นบาท (ได้บั น ทึ ก เป็ น
ประมาณการหนี้ สิ น จ านวน 0.50 ล้า นบาท
และค่ าใช้จ่ายค้างจ่ าย จานวน 0.17 ล้านบาท)
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2561 เจ้า หน้ า ที่
บั ง คั บ ค ดี ได้ น าห ม าย ม าบั ง คั บ ค ดี เพื่ อ
ดาเนิ นการยึดทรัพย์ แต่บริ ษทั ย่อยขอเจรจากับ
โจทก์ก่อน เจ้าพนักงานบังคับคดี จึงงดการยึด
ทรัพย์สินไว้

 คดีดาที่ 636/2562

อดีตพนักงาน

และเมื่ อ วัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 บริ ษ ัท ย่อ ย
และกรรมการบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดี อาญา
ใน ข้ อ ห าห รื อ ฐ าน ค วาม ผิ ด โกงเจ้ า ห นี้
เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยและกรรมการบริ ษทั ย่อย
ได้ยา้ ยที่ต้ งั สานักงานพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที่
โจทก์อาจยึ ด มาขายทอดตลาดเพื่ อ น าเงิ น มา
ชาระหนี้ ตามคาพิพากษาหลบหนี ไปด้วย จึงมี
ความผิ ด ฐานโกงเจ้า หนี้ ซึ่ งศาลนัด ไต่ ส วน
มูลฟ้ องวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมี คาสั่ง
ให้ประทับรับฟ้องโจทก์ไว้

บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด)
(จาเลยที่ 1) และ
กรรมการบริ ษทั
ย่อย 3 ท่าน
(จาเลยที่ 2-4)

จนถึ ง วัน ที่ 5 สิ ง หาคม 2562 คดี อ ยู่ ร ะหว่ า ง
พิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี
 คดีดาที่ 315/2555
คดีแดงที่ 1353/2555
 คดีดาที่ 530/2554 และ
339/2555
คดีแดงที่ 1676/2554 และ
17222/2555

 คดีดาที่ 1810/2559

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จากัด
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด)

บริ ษ ัทย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ย วกับการเช่ าทรั พ ย์
ผิด สัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทาสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ ายชาระเป็ นจานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที่ เหลื ออี ก จานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นช าระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้ า นบาท
ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี้ ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ส่ วนคดี ที่ 2 ศาลมี ค าสั่ งให้
บริ ษทั ย่อยชาระเงินแก่โจทก์ เป็ นจานวน 1.10
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มี ยอดเงิ นต้นคงเหลื อ
เป็ นจานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้บันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจานวนแล้ว

กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม

1) เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กลุ่ ม เอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื่ น ฟ้ อ งทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี่ ยวกับ การผิด สัญ ญาและผิ ด
นัดชาระหนี้ ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่งวดที่ 44
(งว ด วั น ที่ 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวั น ที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึ ง งวดที่ 120 (งวดวัน ที่ 1
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุ ผลที่ กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น ค่ า จ้า ง
ทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า
เพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาพากษาหรื อคาสัง่ ดังนี้

(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

ทอท.
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
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หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 ให้ทอท.ชาระค่าจ้างตามสัญญาสาหรับงวด
ที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1
กันยายน 2559 ถึ งวัน ที่ 14 กัน ยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อ ง รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม )
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
 ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้น ไป จนกว่า ทอท. จะช าระ
จนเสร็ จสิ้ น
 ให้ทอท.คื น หนังสื อค้ าประกัน ให้แก่ กลุ่ ม
เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รา
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อปี ของจานวนเงิ น ดังกล่ า ว
นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชาระจนเสร็ จสิ้ น
 ขอให้ศาลปกครองมีคาสั่งคื นค่าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที่ ยื่ น ฟ้ อ ง จ าน วน
288,501,256.49 บาท
2) เมื่ อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ นต้ น ได้ มี ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าฟ้ องในส่ วนที่
เกี่ ย วกับ ค่ า จ้า งงวดที่ 44 (ครบก าหนดช าระ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที่ 59 (ครบ
ก าหนดช าระเมื่ อ วัน ที่ 30 ตุ ล าคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซึ่ งมีทุนทรัพย์รวม จานวน
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
51,605,839.93 บาท) เนื่ องจากเป็ นการยื่ น
ฟ้ องเมื่ อพ้นกาหนดห้าปี นับแต่ วนั ที่ รู้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที่ รู้
ถึ งเหตุ แ ห่ งการฟ้ องคดี คงเหลื อทุ นทรั พ ย์ที่
ฟ้อง จานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมื่ อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพี เอส
คอนซอร์ เตี ย มได้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งไม่ รั บ ค า
ฟ้ องบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิ จารณาเพิ กถอนกระบวนการพิ จารณาที่ ไม่
รั บ ค าฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 59
4) เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ด มี ค าสั่งยืน ตามค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ไม่รับคาฟ้ องในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าจ้าง
งวดที่ 44 ถึ ง งวดที่ 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้องคดีท้ งั สาม ดังนั้น จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2561 บริ ษ ัท มี ลูกหนี้ ที่ ค ้างช าระงวดที่ 44-59
เป็ นจานวน 10.82 ล้านบาท ที่ หมดอายุความ
ในการเรี ยกเก็บหนี้
5) เมื่ อวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมี คาสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม
ท าค าให้ ก ารแก้ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 28
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นคาให้การแก้ฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง
กลางแล้ว
6) เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมี ห ม ายแจ้ ง แ ละศาลมี ค าสั่ งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีน้ ี
จนถึ งวัน ที่ 5 สิ งหาคม 2562 คดี อ ยู่ ร ะหว่ า ง
พิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี
 คดีดาที่ พ 3781/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(คุณสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์)

บริ ษทั

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อ วัน ที่ 2 กั น ยายน 2560 บริ ษั ท ได้ รั บ
หมายเรี ยกคดี แพ่งสามัญจากอดี ตกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารเดิ ม (นายสิ นเสถี ยร เอี่ ย มพู ล
ทรัพย์) (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั เมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2560 ข้อ หาหรื อฐานความผิ ด
ตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิ น -รั บ สภาพหนี้ จาก
การที่ โ จทก์ ไ ด้ อ อกเงิ น ทดรองจ่ า ยแทน
บริ ษ ทั เพื่ อช าระหนี้ ให้แ ก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จ ากั ด (ม ห าช น ) เมื่ อ วั น ที่ 20 แ ล ะ 21
ธั น ว า ค ม 2555 เป็ น เงิ น ต้ น จ า น ว น
11,784,640 บาท อัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 6.5
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้บริ ษทั รั บผิดชาระเงิ นจานวน
15,644,997.30 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ
7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น จ านวน 11,784,640
บาท จนกว่าชาระเสร็ จสิ้ นครบถ้วน และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าทนายความพร้อมค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
 ต่ อมาเมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริ ษ ทั ได้
ยื่นค าให้การแก้ค ดี ต่ อศาลแพ่ ง โดยบริ ษ ัท
ขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามคาฟ้องของ
โจทก์ท้ ังสิ้ น ว่ าไม่ เป็ นความจริ ง โจทก์น า
ความระคนปนเท็ จมาแกล้งฟ้ อ งบริ ษ ัท ให้
ได้รั บ ความเสี ย หายเพื่ อหวังประโยชน์ ที่ มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น บริ ษทั
ขอให้ศาลได้พิจารณาพิ พากษายกฟ้ องและ
ให้ โ จท ย์ ช าระค่ าฤช าธรรมเนี ยมและ
ค่าทนายความ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 ความเห็น คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั :
อัน เนื่ องมาจากอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ ห าร
เดิ ม (นายสิ นเสถี ยร เอี่ ยมพูลทรั พย์) ยื่นฟ้ อง
บริ ษทั ให้ชาระหนี้เงินกูโ้ ดย อ้างว่าได้ออกเงิน
ทดรองจ่ า ยแทนบริ ษ ัท เพื่ อ ช าระหนี้ ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) นั้นซึ่ งฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื่ อว่า
บริ ษัท ได้น าเงิ น ทั้ง หมดจากการขายพื้ น ที่
ส านั ก งานของบริ ษั ท ไปช าระหนี้ ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ตามมติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่
24 สิ ง หาคม 2555 ประกอบกับ หลัก ฐานที่
โจทก์นามาแสดงแนบท้ายค าฟ้ อ งนั้น ยังไม่
สามารถสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มี เงิ นกูย้ ืมจากอดี ต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิ ม ดังนั้นฝ่ ายบริ หาร
ขอปฏิ เสธความรับผิดตามคาฟ้ องของโจทก์
ทั้ งสิ้ น ไม่ เ ป็ นความจริ ง และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม
2560 ได้มีมติ ว่าปฏิ เสธการรั บรู ้ ภ าระหนี้ สิ น
ตามค าฟ้ อ งของโจทก์ และมอบหมายให้ ที่
ปรึ กษากฎหมายดาเนิ นการยื่นคัดค้านปฏิเสธ
ภาระหนี้ตามคาฟ้องของโจทก์ดงั กล่าว
 ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั :
แจ้งว่าคดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณา
ของศาล โดยบริ ษทั ยื่นคาให้การไว้แล้ว ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดชี้ สองสถาน โดยนัด สื บ พยานโจทก์ใ น
วัน ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และสื บพยาน
บริ ษทั ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

 คดีดาที่ อ 3905/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

บริ ษทั

อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(จาเลยที่ 1
นายสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์
จาเลยที่ 2
นายเกรี ยงไกร
เลิศศิริสมั พันธ์
และจาเลยที่ 3
นายชาญชัย
กาญจพันธ์)

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 โจทก์ ยื่ น
คาร้องขอถอนฟ้ อง และศาลอนุญาตให้ถอน
ฟ้องและจาหน่ายคดีแล้ว
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์
ยื่น ฟ้ องคดี อาญาจาเลยทั้ง 3 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว
สัญ ญาใช้เงิ น )โดยจาเลยที่ 2 และ 3 อาศัย
ความเป็ นกรรมการผู ม้ ี อ านาจกระท าการ
แทนบริ ษั ท ร่ วมกั บ จ าเลยที่ 1 จัด ท าตั๋ ว
สัญ ญาใช้เงิ นอันเป็ นเท็จ ทาให้บริ ษ ทั ต้อง
รั บ ผิ ด ใช้ เงิ น จ านวน 11.78 ล้า นบาท แก่
จ าเลยที่ 1 โดยอ้า งว่ า บริ ษัท ได้กู้เงิ น จาก
จาเลยที่ 1 ทั้งนี้ บริ ษทั ขอให้ศาลออกหมาย
ไต่ สวนมูลฟ้ องจาเลยมาพิ จารณาพิ พากษา
ลงโทษตามกฎหมาย
 เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่ ส วน
มู ล ฟ้ อ งแล้ว เห็ น ว่ า ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น เป็ น
เอกสารที่ แท้จริ ง กระทาโดยผูม้ ี อานาจใน
ขณะนั้น ไม่ เป็ นเอกสารปลอม จึ งได้อ่า น
คาพิพากษายกฟ้อง
 เมื่ อวั น ที่ 3 ตุ ลาคม 2561 บ ริ ษั ท ได้ ยื่ น
อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลอุ ท ธรณ์ จนถึ ง วั น ที่ 5
สิ งหาคม 2562 คดี อยู่ระหว่างพิ จารณาที่ ยงั
ไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี
 คดีดาที่ พ 4723/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
รำยละเอียดของคดี
บริ ษทั
บริ ษทั
 เมื่ อ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 บริ ษัท Pro เป็ น
(“Pro”)
เซ็นทรัล เวสต์
โจทก์ยื่นฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
แมนเนจเม้นท์
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ นทรั พ ย์ จ านวน
จากัด
54,581,922 บาท ซึ่ งบริ ษ ัท Pro ขอให้ ศ าล
(“CW”)
ออกหมายเรี ย กตัวบริ ษทั CW มาพิ จารณา
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชาระเงิ น
จานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี้ ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชาระหนี้ ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จ สิ้ น และให้ บ ริ ษัท CW ช าระค่ า
ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทน
บริ ษ ัท Pro โดยศาลนัด สื บ บริ ษ ัท CW ใน
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริ ษทั CW ได้
แจ้งข้อมู ลเพิ่ ม เติ มว่าไม่ ไ ด้มีภ าระหนี้ ต าม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที่
ต้ อ งช าระหนี้ ให้ บ ริ ษั ท CW อี ก จ านวน
44,773,637.88 บาท ตามค าให้ ก ารต่ อ ศาล
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารมี
ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้วพบว่า บริ ษ ทั CW มี ส ภาพเป็ นลู ก หนี้
ของบริ ษั ท Pro มาตั้ งแต่ ปี 2558 รวมทั้ ง
บริ ษ ัท Pro ได้ด าเนิ น การฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ
อดี ต ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท Pro 3 ท่ า นแล้ว
ดังนั้น จึ งเชื่ อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูกหนี้ ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

 คดีดาที่ 6841/2561
คดีแดงที่ 3275/2561
 คดีดาที่ 6842/2561
คดีแดงที่ 3274/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

อดีตพนักงาน

บริ ษทั

รำยละเอียดของคดี
 คดี เสร็ จสิ้ นการพิ จารณ า เมื่ อ วั น ที่ 15
สิ งหาคม 2561 ศาลพิ พากษาตั ด สิ นให้
บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั CW ชาระเงิ น
จ านวน 54,581,922 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมฤชาค่ า
ทนายแก่โจทก์
 เมื่ อ วัน ที่ 10 มกราคม 2562 บริ ษัท ได้ยื่ น
คาร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่ ง
จนถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 อยู่ระหว่างการ
สื บทรัพย์
 เมื่ อวัน ที่ 22 สิ งหาคม 2561 บริ ษ ัท ถู กอดี ต
พนั ก งาน 2 ราย (โจทก์ ) ฟ้ อ งร้ อ งต่ อ ศาล
แรงงานกลาง เกี่ ย วกับ การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
สัญญาจ้างแรงงาน
 เมื่ อ วัน ที่ 21 กั น ยายน 2561 บริ ษั ท และ
โ จ ท ก์ ทั้ ง 2 ร า ย ต ก ล ง ท า สั ญ ญ า
ประนี ป ระนอมต่ อ หน้าศาลให้บ ริ ษ ัท จ่ า ย
ชาระเงินภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็ น
จานวนรวม 725,000 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัดเป็ นต้นไป
(บริ ษ ทั ได้บ ันทึ กประมาณการหนี้ สิ นเป็ น
จานวน 0.73 ล้านบาท)
 เมื่ อ วัน ที่ 26 กัน ยายน 2561 บริ ษัท ได้ยื่ น
ค าร้ อ งขอเพิ กถอนสั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความฉบับ ลงวัน ที่ 21 กัน ยายน 2561
แต่ศาลมีคาสัง่ ยกคาร้องของบริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อวันที่ 9 ตุ ลาคม 2561 โจทก์ที่ 2 ได้ร้อง
ขอให้ศาลบังคับคดี และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2561 ศาลได้ออกหมายแจ้งการอายัด สิ ท ธิ
เรี ยกร้องในบัญชี เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน 558,363 บาท และ
เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2561 และวันที่ 25
ธันวาคม 2561 ธนาคารได้นาส่ งเงิ นให้กับ
เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็ นจานวน 558,363
บาทและ 179,063 บาท ตามลาดับ
 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ยื่นอุทธรณ์
คัด ค้า นค าพิ พ ากษาของศาลที่ มี ค าสั่ ง ยก
คาร้องของบริ ษทั
 เมื่ อวันที่ 31 ตุ ลาคม 2561 ศาลไต่ ส วนแล้ว
และนั ด ฟั ง ค าสั่ ง ในวัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน
2561 อนึ่ ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริ ษทั
ได้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้งด
การจ่ า ยเงิ น ที่ โ จทก์ ที่ 2 ขอให้ อ ายัด ตาม
สัญ ญายอมไว้ก่อนจนกว่าจะมี คาพิ พ ากษา
ของศาลอุทธรณ์
 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สานักงานบังคับ
คดี ได้จ่ายเงิ นให้แก่ โจทก์ที่ 2 แล้ว จานวน
557,007 บาท และมีหนังสื อให้บริ ษทั รับคืน
เงิ น คงเหลื อ จ านวน 1,356 บาท ซึ่ งบริ ษ ัท
ได้รับแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดังนั้น
คดีระหว่างบริ ษทั กับโจทก์ที่ 2 นี้ ถือเป็ นอัน
สิ้ นสุ ด
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

 คดีดาที่ พ. 908/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อวัน ที่ 4 มิ ถุน ายน 2562 ศาลอุทธรณ์ ให้
เพิกถอนข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอ ม ค ว าม ล งวั น ที่ 21 กั น ย าย น 2561
ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ โจทก์ ที่ 1 บางส่ วน
นอกนั้ นให้ เป็ นไปตามค าพิ พ ากษาศาล
แรงงานกลาง จนถึ งวันที่ 5 สิ งหาคม 2562
อยูร่ ะหว่างพิจารณา

อดีตกรรมการ
บริ ษทั
 เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษัท ถู ก
หรื อ
(จาเลยที่ 1) และ อดี ต กรรมการหรื อ ผู บ้ ริ ห ารเดิ ม (นายสิ น
ผูบ้ ริ หารเดิม
ประธาน
เสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) (โจทก์) ฟ้ องร้องต่อ
(นายสิ นเสถียร กรรมการบริ หาร ศาลแพ่ ง ฐานความผิ ด ตั ว การตั ว แทนเอี่ยมพูลทรัพย์) (จาเลยที่ 2)
ขับไล่-ติ ดตามเอาทรัพย์คืน-เรี ยกค่าเสี ยหาย
จานวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็ นต้น
 จนถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 คดี อยู่ระหว่าง
พิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล
กรมสรรพากร

บริ ษทั กับ
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สานักงานตาราจ
กรรมการ 3 ราย แห่ งชาติ อ อกหมายเรี ย กผู ต้ ้อ งหา (บริ ษ ัท
และกรรมการ 3 ราย) ด้วยเหตุ ที่ ไม่ ปฏิ บ ัติ
ตามค าสั่ ง อายัด ตามประมวลรั ษ ฎากร
เกี่ ยวกับกรณี ที่กรมสรรพากรแจ้งให้บริ ษทั
อายัดทรัพย์สินของผูค้ า้ งภาษี อากร (บริ ษทั
ซี อี โ อ บอดี้ การ์ ด (ประเทศไทย) จ ากัด )
จ าน วน 305,512.60 บ าท และน าส่ งให้
กรมสรรพากร
 เมื่ อ วั น ที่ 29 เม ษ าย น 2562 ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรมการบ ริ ษั ท มี มติ ให้ แต่ งตั้ ง
ทนายความดาเนิ นการสื บหาข้อเท็จจริ งว่า
เป็ นหนี้ จ านวนเท่ า ไร และมี ภ าระที่ ต ้อ ง
ชาระหนี้หรื อไม่
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 จนถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 อยู่ระหว่างการ
ด าเนิ น การ และวัน ที่ 19 สิ งหาคม 2562
พนักงานอัยการนัดจาเลยฟั งคาสั่งว่าจะส่ ง
ฟ้องหรื อไม่

 คดีดาที่ พ. 2739/2562

ผูถ้ ือหุน้ 1 ราย
(นางสาวสมพิศ
ภูผิวเงิน)

บริ ษทั

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ถูกผูถ้ ือ
หุ ้น 1 ราย เป็ นโจทก์ฟ้ องร้ อ งต่ อ ศาลแพ่ ง
ขอให้ เ พิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 ที่ ได้ประชุ มไปเมื่ อ
วันที่ 29 เมษายน 2562 เนื่ องจากการลงมติ
ที่ประชุ มไม่ชอบด้วยกฏหมาย อีกทั้งยังเป็ น
การโต้แย้งสิ ทธิ ของโจทก์ในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
ทาให้โจทก์เสี ยหาย
 จนถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 คดี อยู่ระหว่าง
พิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล

กำรกล่ ำวโทษอดีตกรรมกำรและผู้บริหำรเดิมของบริษทั
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดี ต
กรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก 4 ราย ของบริ ษ ทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดี พิเศษ กรณี กระทาการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทาบัญชี
ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี
2552 เกี่ ยวกับรายการเงินให้กูย้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงิ นลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื้ อ
เครื่ องจักรใช้ในโครงการกลัน่ น้ ามันจากขยะพลาสติ ก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 วันที่ 1 ตุลาคม
2558 สานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผู จ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หาร
ชุดใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯ ได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดีพิเศษ
แล้ว และเมื่ อตุลาคม 2558 ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่ของบริ ษทั ได้นาส่ งเอกสารหลักฐานเท่ าที่ ตรวจค้นได้ให้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
 เมื่ อวันที่ 20 มกราคม 2560 สานักงานคดี การเงิ นการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่) จัดส่ งต้นฉบับหนังสื อสัญ ญาเงิ นกูร้ ะหว่างบริ ษ ทั กับบุ ค คลต่ างๆ ที่
เกี่ ยวข้องจานวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั ทา ผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุ มตั ิ รายการบัญชี ผูอ้ นุ มตั ิ
รายการจ่ ายเงิ น และผูร้ ั บ เงิ น ในใบส าคัญ จ่ ายและใบส าคัญ รั บ ของบริ ษ ัท งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2549 ถึ ง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ได้นาส่ งเอกสารหลักฐานให้กบั กรม
สอบสวนคดีพิเศษแล้ว
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด (“เจทีเอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคา
พร้อมนาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถี ยร เอี่ยมพูลทรัพย์ กับพวกได้จดั ให้
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“PRO”) ทาสัญญาซื้ อหุน้ ของบริ ษทั เจทีเอส
จากผูถ้ ือหุ น้ 9 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2550 ซึ่ งไม่เป็ นความจริ ง เพื่อนาหลักฐานการซื้ อหุ น้ ไปลงบัญชี ของ
PRO อันเป็ นเท็จ
 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม2561 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้แจ้งว่าการสอบสวนได้
สิ้ นสุ ดแล้ว และอธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาทั้ง 4 ราย
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบว่า:
- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พนักงานอัยการคดีพิเศษได้แจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าไม่ฟ้องคดี
- เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2561 อธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งไปยังอัยการคดีพิเศษว่าไม่แย้งคาสัง่ ของ
พนักงานอัยการคดีพิเศษที่สงั่ ไม่ฟ้อง
- เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 พนักงานอัยการคดีพิเศษมีคาสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
- เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลต. ได้ทาหนังสื อสอบถามไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษว่าเหตุใดจึ ง
ไม่สงั่ ฟ้องคดี
- หากคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการกระทาของอดีตผูบ้ ริ หารกับพวกก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
แล้ว บริ ษทั ก็มีสิทธิ นาคดีดงั กล่าวมาฟ้องต่อศาลได้เองภายในอายุความ
 ต่อมาสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหนังสื อลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริ ษทั ว่าพนักงานสอบสวนคดี พิเศษมีความเห็ นสั่งฟ้ อง แต่ พนักงานอัยการพิ เศษฝ่ ายคดี พิเศษ 4 มี
คาสั่งไม่ฟ้องผูต้ อ้ งหาทั้งสี่ ราย และต่อมาอธิ บดี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่แย้ง
ค าสั่ งไม่ ฟ้ อ งของพนัก งานอัย การคดี พิ เศษ คดี น้ ี จึ งเป็ นคดี ที่ มีค าสั่ งเด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี ตามประมวล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 147 ซึ่ งห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ ยวกับบุคคลนั้นในเรื่ องเดียวกัน
นั้นอี ก เว้นแต่ จะได้พ ยานหลักฐานใหม่อนั ส าคัญ แก่ คดี ซ่ ึ งน่ าจะทาให้ศาลลงโทษผูต้ อ้ งหานั้นได้ ด้วย
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าว สานักงาน ก.ล.ต. จึ งไม่สามารถดาเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนใน
เรื่ องเดียวกันนี้ กบั ผูต้ อ้ งหาทั้งสี่ รายในคดีดงั กล่าวได้อีก เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานใหม่อนั สาคัญใน
คดี ที่มีน้ าหนักมากพอที่ จะทาให้ศาลลงโทษผูต้ อ้ งหาทั้งสี่ รายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามมาตรา
147 ดังกล่าวเป็ นเรื่ องห้ามการสอบสวนบุคคลนั้นในเรื่ องเดียวกันนั้นอีกในคดีที่มีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
แต่ ไม่ ทาให้คดี อ าญาระงับ ผูเ้ สี ยหายยังคงมี สิ ทธิ นาคดี น้ ันมาฟ้ องด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 34 ภายในอายุความ ดังนั้น หากบริ ษทั ท่านเห็นว่าบริ ษทั ท่านได้รับความเสี ยหาย
จากการกระทาของกลุ่มผูต้ อ้ งหาทั้งสี่ รายดังกล่าว บริ ษทั ท่านมีสิทธิ นาคดีดงั กล่าวมาฟ้ องต่อศาลได้เองตาม
ข้อกฎหมายข้างต้นภายในอายุความ
 ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ประกอบกับที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมด้วยระยะเวลาที่ เหลืออยู่มีจากัด (ซึ่ งได้หมดอายุความ
แล้ว) และเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการปรับปรุ งรายการบัญชี ที่อาจมีผลต่ อ
เรื่ องดังกล่าวให้เรี ยบร้อยในงวดปี บัญชี 2562
26

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
การกาหนดมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึง
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
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เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้วา่ จ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 คน เป็ นผูจ้ ดั การขนส่ ง ในอัตราค่าจ้างเดือนละ
50,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ) ได้ซ้ื อหุ ้น
ของบริ ษทั เพิ่มอีก จานวน 49,349,600 หุน้

62

