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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,753 33,953 11,937 29,750 

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6, 7 23,821 38,322 21,065 33,673 

รายไดค้า่บริการคา้งรับ 6,925 16,959 6,925 16,959 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 8 8,191 8,316 6,811 7,329 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 6     -        -    10,700 12,000 

สินคา้คงเหลือ 9 2,786 1,643 863 469 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 15,205 45,205 10,205 40,205 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 22,814 20,184 22,810 20,182 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 93,495 164,582 91,316 160,567 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 60,000 40,000 60,000 40,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 75     -    75     -    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 12     -        -    62,165 62,165 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 71,048 37,952 71,048 37,952 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 385,475 398,445 286,439 295,850 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 15 4,800     -    4,800     -    

สิทธิการใชค้วามช านาญทางเทคนิค 6     -        -        -        -    

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ทรัพยสิ์น 16, 28     -        -        -        -    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 1,132 297 1,129 294 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 3,979 2,499 3,279 1,799 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 526,509 479,193 488,935 438,060 

รวมสินทรัพย์ 620,004 643,775 580,251 598,627 

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 728 1,227 728 1,227 

เจา้หน้ีการคา้ 19 91,229             91,744 90,006 90,100 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 20 9,546               12,161 9,292 11,890 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 13,901 19,977 8,656 14,209 

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,922 11,162 9,922 11,162 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 4, 21 820     -    820     -    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อนคา้งจ่าย 64 133 64 133 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและคา่ปรับฯ 24 190 190     -        -    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 126,400 136,594 119,488 128,721 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4, 21 3,700     -    3,700     -    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 22 10,899 10,227 8,064 7,470 

ประมาณการหน้ีสินจากการปิดและปรับปรุง

หลุมฝังกลบ 23 20,432 34,141 20,432 34,141 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและคา่ปรับฯ 7, 24, 29 10,036 9,856 10,036 9,856 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 45,067 54,224 42,232 51,467 

รวมหนีสิ้น 171,467 190,818 161,720 180,188 

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25
ทุนจดทะเบียน 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,417,564 1,417,564 1,417,564 1,417,564 

ส่วนต ่ากว่ามูลคา่หุ้นสามญั (285,000) (285,000) (285,000) (285,000)

ขาดทุนสะสม (683,511) (679,107) (714,033) (714,125)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 449,053 453,457 418,531 418,439 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (516) (500)     -        -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 448,537 452,957 418,531 418,439 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 620,004 643,775 580,251 598,627 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 6 7,037 6,797 -                      -    

รายไดจ้ากการให้บริการ 6 40,318 65,355 40,862 66,086 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก 6 396 645 648 430 

รายไดอ่ื้น 304 255 290 218 

รวมรำยได้ 48,055 73,052 41,800 66,734 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 38,065 47,359 31,713 40,784 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,322 3,294 2,268 3,263 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 11,499 11,720 9,602 9,694 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 104     -    104     -    

รวมค่ำใช้จ่ำย 51,990 62,373 43,687 53,741 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (3,935) 10,679 (1,887) 12,993 

รายไดท้างการเงิน 6 30 76 122 218 

ตน้ทุนทางการเงิน 417 24 384 (9)

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 1,184     -    1,184     -    

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 814 94 88 22 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (2,324) 10,825 (877) 13,242 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18     -    3,322     -    3,322 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (2,324) 7,503 (877) 9,920 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด     -        -        -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (2,324) 7,503 (877) 9,920 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :-

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 22     -    26     -    15 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     -        -        -        -    

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษีเงินได้     -    26     -    15 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (2,324) 7,529 (877) 9,935 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,317) 7,511 (877) 9,920 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7) (8)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (2,324) 7,503 (877) 9,920 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,317) 7,537 (877) 9,935 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7) (8)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (2,324) 7,529 (877) 9,935 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)

ขั้นพ้ืนฐาน 26 (0.0011) 0.0037 (0.0004) 0.0049 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 6 15,646 20,861     -        -    

รายไดจ้ากการให้บริการ 6 92,604 123,200 93,864 125,217 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก 6 1,769 3,719 1,847 3,228 

รายไดอ่ื้น 1,029 645 864 513 

รวมรำยได้ 111,048 148,425 96,575 128,958 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 83,568 94,237 68,420 78,510 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 5,685 5,840 5,600 5,778 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 23,975 24,559 19,771 20,574 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 304 285 304 285 

รวมค่ำใช้จ่ำย 113,532 124,921 94,095 105,147 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (2,484) 23,504 2,480 23,811 

รายไดท้างการเงิน 6 111 78 320 399 

ตน้ทุนทางการเงิน 516 76 451 11 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 1,184     -    1,184     -    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั) 7 2,535 (126) 3,261 47 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (4,240) 23,632 272 24,152 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18     -    3,322     -    3,322 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (4,240) 20,310 272 20,830 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :-

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 22     -    26     -    15 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     -        -        -        -    

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษีเงินได้     -    26     -    15 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (4,240) 20,336 272 20,845 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (4,224) 20,326 272 20,830 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (16) (16)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (4,240) 20,310 272 20,830 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (4,224) 20,352 272 20,845 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (16) (16)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (4,240) 20,336 272 20,845 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)

ขั้นพ้ืนฐาน 26 (0.0021) 0.0100 0.0001 0.0103 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

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

องคป์ระกอบอ่ืน

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั รวมส่วน ส่วนของส่วนไดเ้สีย

ทนุท่ีออก ส่วนต ่ำกวำ่ ส ำหรับโครงกำร ของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ ำนำจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้นสำมญั ขำดทนุสะสม ผลประโยชนพ์นกังำน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถินุำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 1,417,564      (285,000)         (792,599)          -                        339,965            (473)                    339,492           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ก ำไร(ขำดทนุ) -                 -                  20,326             -                        20,326              (16)                      20,310             

   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                  -     26                         26                     -                      26                    
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                 -                  20,326             26                         20,352              (16)                      20,336             
โอนไปขำดทุนสะสม 22 -                 -                  26                    (26)                        -                    -                      -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562 1,417,564      (285,000)         (772,247)          -                        360,317            (489)                    359,828           

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถินุำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 1,417,564      (285,000)         (679,107)          -                        453,457            (500)                    452,957           

ผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 4 -                 -                  (180) -                        (180)                  -                      (180)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 1,417,564      (285,000)         (679,287)          -                        453,277            (500)                    452,777           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        
ขำดทนุ -                 -                  (4,224)              -                        (4,224)               (16)                      (4,240)              

   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                  -                   -                        -                    -                      -                   
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                 -                  (4,224)              -                        (4,224)               (16)                      (4,240)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 1,417,564      (285,000)         (683,511)          -                        449,053            (516)                    448,537           

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั

ทุนท่ีออก ส่วนต ่ำกว่ำ ส ำหรับโครงกำร รวมส่วน
หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้นสำมญั ขำดทุนสะสม ผลประโยชน์พนกังำน ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 1,417,564             (285,000) (835,725) -     296,839 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร -                       -     20,830 -     20,830 
   ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                       -     -     15 15 
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                       -                       20,830                  15                           20,845 

โอนไปขำดทุนสะสม -                       -                       15                         (15)                         -     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 1,417,564             (285,000)               (814,880)               -                         317,684                  

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 1,417,564             (285,000) (714,125) -     418,439 

ผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 4 -                       -     (180) -     (180)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 1,417,564             (285,000)               (714,305)               -     418,259                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร -                       -     272 -                         272 
   ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                       -     -     -                         -     
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                       -                       272                       -                         272 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 1,417,564             (285,000)               (714,033)               -                         418,531                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

        หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (4,240)          20,310          272 20,830 

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)

เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสัยจะสูญ 2,561            191               3,287            364               

โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (26)                (317)              (26)                (317)              

โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น (1,184)          -                (1,184)          -                

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (โอนกลบั) (65)                859               -                -                

ค่ำเส่ือมรำคำ 19,191          14,314          14,307          12,440          

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 65                 25                 65                 24                 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 17                 7                   17                 7                   

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 672               1,255            594               961               

ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม 180               278               180               278               

ดอกเบ้ียรับ (111)              (78)                (320)              (399)              

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 516               76                 451               11                 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ -                3,322            -                3,322            

17,576          40,242          17,643          37,521          

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้ 11,966          (1,222)          9,441            (5,894)          

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (362)              (685)              (143)              (384)              

สินคำ้คงเหลือ (1,077)          (305)              (394)              -                

รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ 10,034          280               10,034          280               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,675)          2,513            (1,675)          499               

เจำ้หน้ีกำรคำ้ (515)              1,525            (94)                2,636            

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,614)          (2,332)          (2,598)          (2,291)          

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (6,477)          (2,887)          (5,889)          (2,307)          

ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ (1,240)          409               (1,240)          409               

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน วนัท่ี 30 มิถุนำยน

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรปิดหลุมฝังกลบ (15,668)        (554)              (15,668)        (554)              

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม -                (837)              -                (837)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 9,948            36,147          9,417            29,078          

จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย (2,699)          (3,581)          (2,697)          (3,580)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 7,249            32,566          6,720            25,498          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 597 283 888               273               

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกเงินลงทุนชัว่ครำว (1)                  1 (1)                  1                   

เงินสดรับจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -                -                3,800            4,000            

เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -                -                (2,500)          -                

เงินสดรับจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน 40,000          -                40,000          -                

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน (30,000)        -                (30,000)        -                

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (75)                -                (75)                -                

เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (36,165)        (18,382)        (34,840)        (18,243)        

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (490)              -                (490)              -                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (26,134)        (18,098)        (23,218)        (13,969)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (499)              17                 (499)              17                 

เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (816)              -                (816)              -                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมจัดหำเงนิ (1,315)          17                 (1,315)          17                 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (20,200)        14,485          (17,813)        11,546          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 33,953          31,070          29,750          27,995          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 13,753          45,555          11,937          39,541          

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชภ้ำยใตห้น้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,300            -                1,300            -                

ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกเป็น
ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 1,959            -                1,959            -                

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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