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หมำยเหตุ สำรบัญ 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
16 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
21 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
22 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
23 ประมาณการหน้ีสินจากการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 
24 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
27 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
28 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29 คดีความหรือการฟ้องร้อง 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
31 ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัหลุมฝังกลบ 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร
เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริการบ าบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 234 หมู่ 4 ต าบลโนนหมากเค็ง อ  าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ 27160 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  20.92  
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซ้ือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 12 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) และยงัข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ห้ามซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าวจนกวา่ปัญหาดงักล่าวจะหมดไป 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศช่ือหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือ
กลบัมาซ้ือขาย (Resume stage) ซ่ึงบริษทัไดรั้บการขยายเวลาออกไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และให้บริษทั
ลา้งขาดทุนสะสมตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัไม่สามารถมีคุณสมบติัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

นโยบายการบญัชี และวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้งกับการถือปฎิบติัใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาถือปฎิบติั 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

สญัญาเช่า 2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee 
accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการ
ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

2.3 สกลุเงินที่ใช้การด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกั 
พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
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2.4 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

2.4.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  13  14  16 และ 17 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ 
 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 

 

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการ 

 ตดับญัชีและการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึน

 ของเงินเดือน  อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน 
 อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 24 ประมาณการหน้ีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ และ 
 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูก
 ฟ้องร้อง 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 จากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ท าให้มีความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการ กลุ่มบริษทั/บริษทั ไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVIC-19”) มีดงัน้ี 

 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษัท/บริษัทเลือกพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild 
Approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน และไม่น าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เก่ียวกับ
สถานการณ์ COVIC-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 

 

2.4.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้
ในการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิด
การโอนข้ึน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 เคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019  (“COVID-19”) 
 

จากท่ีต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บผลกระทบพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

1.  ควำมเส่ียงและผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือไดรั้บผลกระทบโควิด-19 ลูกคา้บางรายจ าเป็นตอ้ง
ลดการผลิตหรือบางรายจ าเป็นตอ้งหยุดการผลิตชั่วคราว มีผลท าให้กากอุตสาหกรรมท่ีตอ้งส่งก าจดัหรือ
บ าบดัมีปริมาณลดลงอย่างมากส่งผลให้บริษทัมีรายไดล้ดลง ประกอบกบับริษทัยงัคงมีภาระค่าใชจ่้ายคงท่ี 
เช่น ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ค่าเช่าเคร่ืองจกัร เป็นตน้ จึงท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวดหกเดือนขาดทุนจ านวน 4.24 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลก าไร 20.31 ลา้นบาท 

 

2.  ผลกระทบต่อแหล่งเงนิทุนและสภำพคล่องที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด และใช้กระแสเงินสดสุทธิจากเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมว้า่บริษทัไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 
ท าให้บริษทัมีรายไดล้ดลงและผลการด าเนินงานขาดทุน แต่กลุ่มบริษทัยงัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอและยงัมี
กระแสเงินสดท่ีดี เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในรูบของสลากออมสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 
75 ลา้นบาท ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดง่้ายในกรณีท่ีตอ้งใชฉุ้กเฉินและเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย 

 

3.  ผลกระทบต่องบกำรเงนิ 

ผูป้ระกอบการจ านวนมากไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจจากรายไดท่ี้ลดลง ลูกหน้ีอาจขาดสภาพคล่อง
ท าให้จ่ายช าระหน้ีล่าช้า หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ี อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกหน้ีคงคา้งเกิน
ก าหนดช าระทางฝ่ายติดตามหน้ียงัคงสามารถติดตามทวงถามลูกคา้ไดแ้ละมีก าหนดวนันดัช าระเงิน 

 

ดงันั้น การด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัจากสภาวะการณ์ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบนัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจหลายๆ ดา้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเร่ิมดี
ข้ึนตามล าดบั มีผลท าให้โรงงานลูกคา้ทยอยเปิดด าเนินงานไดต้ามปกติ บริษทัคาดว่าผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทักจ็ะดีข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 

4 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ดงัน้ี 
 

4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยาม
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ 
รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง ซ่ึงการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดง
ถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วน
การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

บริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการ 
ถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุงกบัก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลกระทบสะสม สรุปไดด้งัน้ี 

 

   งบกำรเงินรวม 

 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

  
รายการปรับปรุง 

  
ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,937  3,937 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,499  (195)  2,304 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

  
705 

  
705 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,217  3,217 
ขาดทุนสะสม (679,107)  (180)  (679,287) 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

  
รายการปรับปรุง 

  
ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,937  3,937 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,799  (195)  1,604 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

  
705 

  
705 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,217  3,217 
ขาดทุนสะสม (714,125)  (180)  (714,305) 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่า
ท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญา
เช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบำท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,709  6,209 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,421)  (1,102) 
หกั สญัญาบริการ (608)  (427) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (758)  (758) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัคร้ังแรก 

 
3,922 

  
3,922 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 3,922  3,922 
    

จดัประเภทเป็น :    
   ส่วนท่ีหมุนเวียน 705  705 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,217  3,217 
รวม 3,922  3,922 
 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบำท) 
ท่ีดิน 1,234  1,234 
อาคาร 2,703  2,703 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 3,937  3,937 
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5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
 

การจดัประเภทรายการและวัดมลูค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัด
จ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ี
การคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั และลูกหน้ีตามสญัญา
เช่า ซ่ึงบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 17 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก โดยไม่
ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
กับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วน
เพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้คร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากับ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
สญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญักบั 
กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผู้ถือหุ้นของบริษทั   

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

บริษทัย่อย   

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
(ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่งช าระบญัชี) 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
  เมทเทิล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
(ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่งช าระบญัชี) 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัย่อย
(บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) 
จ ากดั) ร้อยละ 20 
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 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั   
7. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถื้อ

หุน้ร่วมกนั 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนัและผู้บริหำรส ำคัญ   
8. คุณยทุธนา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 
9. คุณธนากร  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 
10. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันกับผู ้บริหารส าคัญ  (ได้

 ลาออกวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แลว้) 
11. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุ 

 ท่ีคดัแยก 
ราคาตามใบแจง้หน้ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ ราคาตามใบแจง้หน้ี 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 

 เงินเดือน โบนสั และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

26 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือผูบ้ริหารส าคญัหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
รำยได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  544  731 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุ 
ท่ีคดัแยก 

 
- 

 
 

 
- 

  
253 

  
- 

ดอกเบ้ียรับ -  -  94  151 
ค่ำใช้จ่ำย        
บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าบริการ 31  49  29  42 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่า 195  195  195  195 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน -  256  -  256 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,053  4,893  3,905  4,174 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 43  216  43  216 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 5,096  5,109  3,948  4,390 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

27 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
รำยได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,327  2,017 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุ 
ท่ีคดัแยก 

 
- 

  
- 

  
253 

  
- 

ดอกเบ้ียรับ -  -  213  331 
ค่ำใช้จ่ำย        
บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าบริการ 62  306  58  299 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่า 390  390  390  390 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน -  424  -  424 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 9,889  10,135  7,990  8,691 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 87  253  87  253 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 9,976  10,388  8,077  8,944 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 

ลกูหน้ีการค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์ 
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
1,691 

 
1,094 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (632)  - 
สุทธิ -  -  1,059  1,094 
 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  114  114 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
199 

 
106 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
286 

  
286 

รวม -  -  599  506 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (599)  (506) 
สุทธิ -  -  -  - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

29 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  3,592  3,592 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
47 

  
47 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
295 

  
295 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
977 

  
1,059 

รวม -  -  4,911  4,993 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (3,934)  (3,934) 
สุทธิ -  -  977  1,059 

รวม -  -  5,510  5,499 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,533)  (4,440) 
สุทธิ -  -  977  1,059 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  72 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  93  173 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

30 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
  (พันบำท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั  33,628  33,628 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั  2,314  2,314 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  37,652  37,652 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั  10,700  12,000 
รวม  84,294  85,594 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (73,594)  (73,594) 
สุทธิ  10,700  12,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562 
                                                    (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  85,594  92,094   
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  2,500  - 
ลดลงระหวา่งงวด  (3,800)  (4,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  84,294  88,094 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

31 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 

สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
Begemann Holding B.V. 85,408  85,408  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (85,408)  (85,408)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 

        

เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั        

ผูบ้ริหารส าคญั 513  440  455  438 
        

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย– กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัย่อย        
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

 
 
 
- 

 
405 

 
405 

 

การค ้าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการค ้ าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือค ้ าประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัท่ี 11 
กันยายน 2549) จ านวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพ่ือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจ านวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37 
ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

32 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2562 ดงัน้ี 
 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง หรือประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์ับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย เพ่ือเป็นท่ีตั้ ง
ส านักงานใหญ่ของบริษทั ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 45,000 
บาท และมีเงินประกนัการเช่าจ านวน 135,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสญัญา  
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน จ านวน 3 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 97 ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส่วน
ขยายห้องประชุมส านกังานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 60,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คน เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 40,000 บาท และไดล้าออกวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ว่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันอีก 1 คน โดยให้รับผิดชอบด้านการขนส่ง 
ปฏิบัติการโรงงาน ทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงงาน โดยมีอตัราจ้าง 50,000 บาทต่อเดือน และปรับเป็น 
100,000 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คนเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด ในอตัราค่าจา้ง
รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 25,000 บาท 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,691  1,094 
กิจการอ่ืน        
- ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย
 จ ากดั (มหาชน) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

- ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจ 
 เมน้ท ์ จ ากดั 59,384 

 

59,384 

 

59,384 

 

59,384 
- ลูกหน้ีรายอ่ืนๆ 30,317  42,283  26,502  36,540 
รวมลูกหน้ีกิจการอ่ืน 147,926  159,892  144,111  154,149 
รวม 147,926  159,892  145,802  155,243 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (124,105)  (121,570)  (124,737)  (121,570) 
สุทธิ 23,821  38,322  21,065  33,673 

    

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 

 

 

 

 

 

 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (812)  (94)  (180)  (94) 
 (812)  (94)  (180)  (94) 
        

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 

 

 

 

 

 

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 2,561  191  3,194  191 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (26)  (317)  (26)  (317) 

 2,535  (126)  3,168  (126) 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 18,609  27,218  15,493  22,848 
คา้งช าระเกินก าหนด:-        
 1 – 3 เดือน 7,409  10,879  7,825  10,600 
 3 – 6 เดือน 141  450  717  450 
 6 – 12 เดือน 447  886  447  886 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,711  2,850  3,711  2,850 
รวม 11,708  15,065  12,700  14,786 
ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
 (มหาชน) (คา้งช าระเกินก าหนด) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 59,384 

 
59,384 

 
59,384 

 
59,384 

รวมทั้งส้ิน 147,926  159,892  145,802  155,243 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (124,105)  (121,570)  (124,737)  (121,570) 
สุทธิ 23,821  38,322  21,065  33,673 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดจ านวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาผ่อนช าระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีดงักล่าวคา้งช าระ
เกินก าหนด ท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ รวมทั้งมีอดีตผูถื้อหุน้ของ
ลูกหน้ีเป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั้น บริษทัได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็ม
จ านวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

35 

8 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,511  5,499 
กิจการอ่ืน ๆ 8,291  8,416  5,933  6,370 
รวม 8,291  8,416  11,444  11,869 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (100)  (100)  (4,633)  (4,540) 
สุทธิ 8,191  8,316  6,811  7,329 

    

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน –กิจกำรอ่ืน ๆ        
ลูกหน้ีอ่ืน 127  58  123  48 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,230  1,053  1,075  934 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,964  1,681  -  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 4,354  4,466  4,209  4,333 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 209  695  164  649 
เงินมดัจ า 100  100  100  100 
อ่ืน ๆ 307  363  262  306 
รวม 8,291  8,416  5,933  6,370 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,538  261  -  - 
วตัถุดิบ 373  967  -  - 
สารเคมีและวสัดุอ่ืนๆ 901  507  863  469 
รวม 2,812  1,735  863  469 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (26)  (92)  -  - 
สุทธิ 2,786  1,643  863  469 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (361)  614  -  - 

ส าหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (65)  859  -  - 
 

10 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 205  205  205  205 
สลากออมสินพิเศษ 75,000  85,000  70,000  80,000 
รวม 75,205  85,205  70,205  80,205 
        

จดัประเภทเป็น :        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 15,205  45,205  10,205  40,205 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 60,000  40,000  60,000  40,000 
รวม 75,205  85,205  70,205  80,205 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสลากออมสินพิเศษระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
สลากออมสินพิเศษ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,000  55,000  80,000  50,000 
ซ้ือระหวา่งงวด 30,000  -  30,000  - 
ขายระหวา่งงวด (40,000)  -  (40,000)  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 75,000  55,000  70,000  50,000 
 

11 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
  (พันบำท) 
วิธีราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  - 
เพ่ิมข้ึน     75  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน     75  - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง จ ากดั) มีสัดส่วนความ
เป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงประกอบธุรกิจรับจา้งจดัเก็บ ขนยา้ย และท าลายของเหลว เจล สเปรย ์วสัดุหรือ
สารเคมีทุกชนิด ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
  (พันบำท) 
วิธีราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     445,085  445,085 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน     445,085  445,085 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (382,920)  (445,085) 
สุทธิ     62,165  - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ลกัษณะ ประเทศท่ี  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ 
 ธุรกิจ กิจการ 

จดัตั้ง 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
    (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท)  (พันบำท) 
บริษทัย่อย                       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ  ากดั(**) อยูร่ะหวา่ง 

การช าระบญัชี 
ไทย  100  100  10  10  7,000  7,000  7,000  7,000  -  - 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ  ากดั  
 
 
 

จ าหน่ายสินคา้
ประเภทวตัถุดิบ
อลูมิเนียม เศษ

วตัถุดิบอลูมิเนียม 
และโลหะทุกชนิด 

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

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี
 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(**) 

อยูร่ะหวา่ง 
การช าระบญัชี 

ไทย  100 
 

 100 
 

 
200 

 
 

200 
 

 
200,000 

 
 

200,000 
 

 
200,000 

 
 
200,000 

 
 

- 
 

 
- 
 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 
(บีเอม็ที-เอเชีย) จ  ากดั(*) 
 

ยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด าเนินงาน 
เชิงพาณิชย ์

ไทย  80 
 

 80 
 
 

 3  3  68,085  68,085  68,085  68,085  - 
 

 - 
 

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

* ยงัไม่เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการด าเนินงานไม่เป็นสาระส าคญั 

** จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 37,952  15,976  37,952  15,976 
การโอนเขา้ 33,096  16,583  33,096  16,583 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 71,048  32,559  71,048  32,559 
 

14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 398,445  320,932  295,850  270,523 
การซ้ือ – ราคาทุน 38,123  18,382  36,798  18,243 
การจ าหน่าย (17)  (8)  (17)  (8) 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,184  -  1,184  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (33,096)  (16,583)  (33,096)  (16,583) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (410)  -  (410)  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (18,754)  (14,314)  (13,870)  (12,440) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 385,475  308,409  286,439  259,735 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบำท) 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
3,937 

  
3,937 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,300  1,300 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (437)  (437) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 4,800  4,800 
 

16 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สิน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 

โครงการกลัน่น ้ามนัจากพลาสติก 80,000  80,000  80,000  80,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ (80,000)  (80,000)  (80,000)  (80,000) 
สุทธิ -  -  - - - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 297  437  294  426 
ซ้ือ – ราคาทุน 490  -  490  - 
โอนจากงานระหวา่งท า 410  -  410  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (65)  (25)  (65)  (24) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 1,132  412  1,129  402 
 

18 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม

2562 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  107  109  99  100 
ยอดขาดทุนยกไป 15  1  11  - 
รวม 122  110  110  100 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึงปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้นและก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชนพ์นกังานซ่ึงบริษทัและบริษทั
ยอ่ยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่
วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว  
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2563   2562 

 
2563   2562 

 
(พันบำท) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 

 
3,322 

 
- 

 
3,322 

        
 

19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
กิจการอ่ืน ๆ        
- เจา้หน้ีบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน 
  เมน้ท ์แคร์ จ ากดั 

 
56,473 

  
56,473 

  
56,473 

  
56,473 

- เจา้หน้ีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
  แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
8,159 

  
8,159 

  
8,159 

  
8,159 

- เจา้หน้ีรายอ่ืนๆ 26,597  27,112  25,374  25,468 
รวม 91,229  91,744  90,006  90,100 
 

20 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 513  440  455  438 
กิจการอ่ืน ๆ 9,033  11,721  8,837  11,452 
รวม 9,546  12,161  9,292  11,890 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 

เจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน – กิจกำรอ่ืน ๆ        
เจา้หน้ีอ่ืน 5,838  7,419  5,688  7,207 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 55  439  55  439 
เงินรับล่วงหนา้ 157  18  157  18 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 431  575  385  575 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 367  1,372  367  1,317 
เงินมดัจ า 1,505  1,505  1,505  1,505 
อ่ืน ๆ 680  393  680  391 
รวม 9,033  11,721  8,837  11,452 
 

21 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 2563 
 มูลค่าอนาคต 

ของจ านวนเงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  
 (พันบำท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,024  204  820  
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,139  439  3,700  
รวม 5,163  643  4,520  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารส านกังานและยานพาหนะ จ านวน 3 สัญญา มีระยะเวลา 4 - 10 ปี 
ก าหนดจ่ายช าระทุกเดือน 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 10,899  10,227  8,064  7,470 
รวม 10,899  10,227  8,064  7,470 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ        
 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,227  6,890  7,470  4,654 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีต -  848  -  617 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 616  355  550  304 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 56  52  44  40 
 672  1,255  594  961 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผลก าไรจากการประมาณการ        
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (26)  -  (15) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำร 
 ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 

 
10,899 

  
8,119 

  
8,064 

  
5,600 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.61 - 1.71 1.61 - 1.71 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 - 5.50 5.00 - 5.50 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 - 28.65* 2.39 - 28.65* 
อตัรามรณะ 105 ของ TMO 2017** 105 ของ TMO 2017** 
อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
  

* ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
 

23 ประมำณกำรหนีสิ้นจำกกำรปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

  (พันบำท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ  20,432  24,141 
ประมาณการหน้ีสินการปรับปรุงหลุมฝังกลบ  -  10,000 
รวม  20,432  34,141 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
  (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  34,141  22,020 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  1,959  - 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน  (15,668)  (554) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  20,432  21,466 
 

24 ประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดคีวำมและค่ำปรับฯ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบำท) 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,226  1,046  1,036  856 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ
 ไม่ปฏิบติัตามสัญญาฯ 9,000  9,000  9,000  9,000 
รวม 10,226  10,046  10,036  9,856 

ส่วนท่ีหมุนเวียน 190  190  -  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 10,036  9,856  10,036  9,856 
รวม 10,226  10,046  10,036  9,856 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

48 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (พันบำท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,046  1,234  9,000  9,000  10,046  10,234 
จ่ายช าระประมาณ

การหน้ีสิน 
 

 
- 

  
(837) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(837) 

เพ่ิมข้ึน  180  278  -  -  180  278 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  1,226  675  9,000  9,000  10,226  9,675 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (พันบำท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  856  1,044  9,000  9,000  9,856  10,044 
จ่ายช าระประมาณ

การหน้ีสิน 
 

 
- 

  
(837) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(837) 

เพ่ิมข้ึน  180  278  -  -  180  278 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  1,036  485  9,000  9,000  10,036  9,485 

 

 ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 9 ลา้นบาท :- 

 

- เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
ไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 
จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 620,500,000 บาท 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนังสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 
 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 288 ลา้นบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 
 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจ านวน 
9,000,000 บาท 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 

25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 รำคำตำม  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 มลูค่ำหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บำท)  (พันหุ้น/พันบำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัตน้งวด          
- หุน้สามญั 0.70  2,100,000  1,470,000  2,100,000  1,470,000 
ณ วนัส้ินงวด          
- หุ้นสำมญั 0.70  2,100,000  1,470,000  2,100,000  1,470,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว  
ณ วนัตน้งวด          
- หุน้สามญั 0.70  2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 
ณ วนัส้ินงวด          
- หุ้นสำมญั 0.70  2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท/พันหุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
(2,317) 

  
7,511 

  
(877) 

  
9,920 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) (0.0011)  0.0037  (0.0004)  0.0049 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท/พันหุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
(4,224) 

  
20,326 

  
272 

  
20,830 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) (0.0021)  0.0100  0.0001  0.0103 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 

ส่วนงำน 
บริกำรฝังกลบ 

 

ส่วนงำนผลติและ 
ขำยผลติภณัฑ์โลหะ 

 
ส่วนงำนอ่ืนๆ  

รวมส่วนงำน 
ทีร่ำยงำน 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562  2563  2562 

 
(ล้ำนบำท) 

            
    

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน 

 รายไดจ้ากลูกคา้ 
           

    

- ภายนอก 41 
 

66 
 

7 
 

7 
 

- 
 

-  48  73 

- ระหวา่งส่วนงาน 1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  1  1 

รายได ้ 42 
 

67 
 

7 
 

7 
 

- 
 

-  49  74 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1) 

 
(1) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  (1)  (1) 

รำยได้รวม 41 
 

66 
 

7 
 

7 
 

- 
 

-  48  73 

            
    

ก ำไร(ขำดทุน)ตำมส่วนงำนก่อน
หักภำษี (หลงัตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั) 1 

 
11 

 
(3) 

 
2 

 
- 

 
-  (2)  11 

 

            
    

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน 

 รายไดจ้ากลูกคา้ 
           

    

- ภายนอก 95 
 

128 
 

16 
 

21 
 

- 
 

-  111  149 

- ระหวา่งส่วนงาน 2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  2  2 

รายได ้ 97 
 

130 
 

16 
 

21 
 

- 
 

-  113  151 
ตดัรายการระหวา่งกนั (2) 

 
(2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  (2)  (2) 

รำยได้รวม 95 
 

128 
 

16 
 

21 
 

- 
 

-  111  149 

            
    

ก ำไร(ขำดทุน)ตำมส่วนงำนก่อน
หักภำษี (หลงัตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั) 1 

 
22 

 
(5) 

 
2 

 
- 

 
-  (4)  24 
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ส่วนงำน 
บริกำรฝังกลบ 

 

ส่วนงำนผลติและ 
ขำยผลติภณัฑ์โลหะ 

 
ส่วนงำนอ่ืนๆ  

รวมส่วนงำน 
ทีร่ำยงำน 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562  2563  2562 

 
(ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ตำมส่วนงำนทีร่ำยงำน 
           

    
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน/ 
 31 ธันวำคม (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 505 

 
599 

 
115 

 
45 

 
- 

 
-  620  644 

            
    

หนีสิ้นตำมส่วนงำนทีร่ำยงำน 
           

    
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน/ 
 31 ธันวำคม (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 160 

 
180 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5  171  191 

 

การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 
ส ำหรับงวดหกเดือน 

 
2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562 

 
(ล้ำนบำท) 

ก ำไรหรือขำดทุน 
       รวมก าไร(ขาดทุน)จากส่วนงานท่ีรายงาน (2)  11  (4)  24 

ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (2)  11  (4)  24 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

 

30 มิถุนายน 
2563 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
(ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ 
       รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 235 

 
246 

 
294 

 
303 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 385 
 

398 
 

286 
 

296 
สินทรัพย์รวม 620 

 
644 

 
580 

 
599 
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28 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  30 มถุินำยน 2563  
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 

  (ล้ำนบำท)  
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน      
อาคารและระบบบ าบดัน ้าเสีย  11.00  11.00  
รวม  11.00  11.00  

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว      
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  7.07  6.26  
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.10  0.10  
รวม  7.17  6.36  

ภาระผกูพนัอื่นๆ      
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้  11.90  11.90  
หนงัสือค ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะ  9.11  9.11  
สญัญาการใหบ้ริการปรึกษาทางการเงินและปรึกษาอ่ืน  0.15  0.15  
รวม  21.16  21.16  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่
น ้ ามนัจากพลาสติก จ านวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายช าระแลว้ จ านวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 
ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
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29 คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงัน้ี 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 2483/2553 
 คดีแดงท่ี 174/2554 
 คดีด าท่ี 1787-1794/2555 
 คดีแดงท่ี 872-879/2555 

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
ค าสั่ งให้บ ริษัทและบ ริษัทย่อยจ่ายช าระ
ค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี  จนถึง ณ  วัน ท่ี  31
มีนาคม 2563 มียอดเงินตน้คงเหลือเป็นจ านวน
รวม 0.67 ล้านบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณ
การห น้ี สิ น จ าน วน  0.50 ล้าน บ าท  แล ะ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จ านวน 0.17 ลา้นบาท) ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าท่ีบังคบัคดี
ได้น าหมายมาบังคับคดีเพ่ือด าเนินการยึด
ทรัพย์ แต่บริษัทย่อยขอเจรจากับโจทก์ก่อน 
เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงงดการยึดทรัพยสิ์นไว ้

 คดีด าท่ี 636/2562 อดีตพนกังาน บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

(จ าเลยท่ี 1) และ
กรรมการบริษทั
ยอ่ย 3 ท่าน 
(จ าเลยท่ี 2-4) 

และเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อย
และกรรมการบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ในข้อห าห รือฐ านความผิ ด โกง เจ้าห น้ี 
เน่ืองจากบริษทัย่อยและกรรมการบริษทัย่อย 
ไดย้า้ยท่ีตั้งส านกังานพร้อมขนยา้ยทรัพยสิ์นท่ี
โจทก์อาจยึดมาขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมา
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาหลบหนีไปดว้ย จึงมี
ความผิดฐานโกงเจ้าหน้ี ซ่ึงศาลนัดไต่สวน 
มูลฟ้องวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และมีค าสั่ง
ให้ประทบัรับฟ้องโจทก์ไว ้ซ่ึงคดีไม่สามารถ
ตกลงกันได ้และศาลไดสื้บพยานโจทก์และ
จ าเลยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก ์ต่อมาวนัท่ี 2 
มกราคม 2563 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา
และบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาล จนถึง
วัน ท่ี  14  สิ งห าคม  2563 อยู่ ระหว่ างการ
พิจารณายงัไม่ทราบผล 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 315/2555 
 คดีแดงท่ี 1353/2555 
 คดีด าท่ี 530/2554 และ 
 339/2555 
 คดีแดงท่ี 1676/2554 และ 
 17222/2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัย่อยตกลงท าสัญญาประนีประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายช าระเป็นจ านวน 0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจ านวน 0.10 
ล้านบาท ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีค าสั่งให้
บริษทัย่อยช าระเงินแก่โจทก ์เป็นจ านวน 1.10 
ล้านบาท พ ร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อ ปี  
ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มียอดเงินต้น
คงเหลือเป็นจ านวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

 คดีด าท่ี 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 
(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์เตียม ยื่น ฟ้องทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เก่ียวกับการผิดสัญญาและผิด
นดัช าระหน้ีค่าจา้งตามสัญญา ตั้งแต่งวดท่ี 44 
(งวด วัน ท่ี  15 เม ษ ายน  2553 ถึ งวัน ท่ี  14 
พฤษภาคม  2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 
กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) รวม
77 งวด ดว้ยเหตุผลท่ีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง 
ทั้ งส้ิน 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 
เพ่ิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้
ศาลโปรดมีค าพากษาหรือค าสัง่ ดงัน้ี 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

    ใหท้อท.ช าระค่าจา้งตามสัญญาส าหรับงวด
ท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน2553 ถึงวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 
กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2559) 
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระในแต่
ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย
ถูกตอ้งครบถว้น 

 ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของจ านวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก
วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะช าระ
จนเสร็จส้ิน 

 ให้ทอท.คืนหนังสือค ้ าประกันให้แก่กลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็นเงิน 
50,373,871 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินดังกล่าว
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.
จะช าระจนเสร็จส้ิน 

 ขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ร วม เป็ น ทุ นท รัพ ย์ ท่ี ยื่ น ฟ้ อ ง  จ าน วน
288,501,256.49 บาท 

2) เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ นต้น  ได้มีค าสั่ งไม่ รับค าฟ้องในส่วน ท่ี
เก่ียวกับค่าจ้างงวดท่ี 44 (ครบก าหนดช าระ 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59 (ครบ
ก าหนดช าระเม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม จ านวน 
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   51,605,839.93 บาท) เน่ืองจากเป็นการยื่น
ฟ้องเม่ือพน้ก าหนดห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ท่ี
ฟ้อง จ านวน 236,895,416.56 บาท 
3) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่
รับค าฟ้ องใน ส่วน ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ค่ าจ้าง 
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 
4) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน้ท่ีไม่รับค าฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง
งวดท่ี  44ถึงงวดท่ี  59 ไว้พิ จารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้้องคดีทั้งสาม ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีค้างช าระงวดท่ี 44-59 
เป็นจ านวน 10.82 ลา้นบาท ท่ีหมดอายุความ
ในการเรียกเกบ็หน้ี 
5) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีค าสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ท าค าให้การแก้ฟ้องแยง้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง
กลางแลว้ 
6) เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมีหม ายแจ้งและศาล มี ค าสั่ ง เรี ยก
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 
ผูร้้องสอดในคดีน้ี 
จนถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณายงัไม่ทราบผล 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

58 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี พ 3781/2560 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(คุณสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์  

บริษทั  เม่ือวัน ท่ี  2 กันยายน  2560 บ ริษัทได้รับ
หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ
หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูล
ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด
ตวัการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหน้ี จาก
การท่ีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน
บริษทัเพ่ือช าระหน้ีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด  (มห าชน ) เม่ื อ วัน ท่ี  20 แ ละ  21 
ธั น ว า ค ม  2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จ า น ว น 
11,784,640 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบงัคบัให้บริษทัรับผิดช าระเงินจ านวน 
15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อ ปี  ของต้น เงินจ านวน 11,784,640 
บาท จนกว่าช าระเสร็จส้ินครบถว้น และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร รม เนี ยม แล ะ 
ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้
ยื่นค าให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท
ขอใหก้ารปฏิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของ
โจทก์ทั้ งส้ินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์น า
ความระคนปนเท็จมาแกลง้ฟ้องบริษัทให้
ได้รับความเสียหายเพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทั
ขอให้ศาลไดพิ้จารณาพิพากษายกฟ้องและ
ให้ โจท ย์ช าระ ค่ าฤช าธรรม เนี ยมและ 
ค่าทนายความ 
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    ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 
บริหารของบริษทั: 
อนัเน่ืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร
เดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ ยื่นฟ้อง
บริษทัให้ช าระหน้ีเงินกูโ้ดย อา้งว่าได้ออก
เงินทดรองจ่ายแทนบริษทัเพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) นั้นซ่ึงฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เช่ือว่า
บริษัทได้น าเงินทั้ งหมดจากการขายพ้ืนท่ี
ส านักงานของบริษัทไปช าระหน้ีให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 
24 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลกัฐานท่ี
โจทก์น ามาแสดงแนบทา้ยค าฟ้องนั้นยงัไม่
สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต
กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันั้นฝ่ายบริหาร
ขอปฏิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของโจทก์
ทั้ ง ส้ิน  ไม่ เป็นความจริง และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 
2560 ไดมี้มติว่าปฏิเสธการรับรู้ภาระหน้ีสิน
ตามค าฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ท่ี
ปรึกษากฎหมายด าเนินการยื่นคดัคา้นปฏิเสธ
ภาระหน้ีตามค าฟ้องของโจทกด์งักล่าว 

 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั : 
แจง้ว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล โดยบริษทัยื่นค าใหก้ารไวแ้ลว้ ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดช้ีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน
วัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์ 2561 และสืบพยาน
บริษทัในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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    เม่ือวัน ท่ี  29 กุมภาพัน ธ์  2561 โจทก์ยื่น 
ค าร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตใหถ้อน
ฟ้องและจ าหน่ายคดีแลว้ 

 คดีด าท่ี อ3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(จ าเลยท่ี 1 

นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย ์
จ าเลยท่ี 2 

นายเกรียงไกร 
เลิศศิริสมัพนัธ์ 
และจ าเลยท่ี 3 
นายชาญชยั 
กาญจพนัธ์) 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องคดีอาญาจ าเลยทั้ ง 3 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน)โดยจ าเลยท่ี 2 และ 3 อาศัย
ความเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนบริษัท  ร่วมกับจ าเลยท่ี  1 จัดท าตั๋ว
สัญญาใช้เงินอนัเป็นเท็จ ท าให้บริษทัต้อง
รับผิดใช้เงินจ านวน 11.78 ล้านบาท แก่
จ าเลยท่ี  1 โดยอ้างว่าบริษัทได้กู ้เงินจาก
จ าเลยท่ี 1 ทั้งน้ี บริษทัขอให้ศาลออกหมาย
ไต่สวนมูลฟ้องจ าเลยมาพิจารณาพิพากษา
ลงโทษตามกฎหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวน
มูลฟ้องแล้วเห็นว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น
เอกสารท่ีแท้จริง กระท าโดยผูมี้อ  านาจใน
ขณะนั้น ไม่เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่าน 
ค าพิพากษายกฟ้อง 

 ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 
และ เม่ือวัน ท่ี  1  พฤษภาคม  2562 ศาล
อุทธรณ์เห็นพ้องด้วยค าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นท่ียกฟ้องโจทก์ ดงันั้น อุทธรณ์ของ
โจทกฟั์งไม่ข้ึน พิพากษายืน 

 ต่อมาท่ีป รึกษากฏหมายของบริษัทให้
ความเห็นว่าไม่สามารถยื่นฎีกาคัดค้านค า
พิพากษาไดเ้น่ืองจากเลยก าหนดระยะเวลา
การยื่นฏีกา และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 รับทราบ
ความเห็นของท่ีปรึกษากฏหมาย คดีเป็นอนั
ส้ินสุด 
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 คดีด าท่ี พ 4723/2560 บริษทั 
(“Pro”) 

บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
(“CW”) 

 เม่ือวันท่ี  6 ตุลาคม 2560 บริษัท  Pro เป็น
โจทกย์ื่นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา
จ้าง เรียกค่าเสียหาย ทุนท รัพย์จ านวน 
54,581,922 บาท ซ่ึงบริษัท  Pro ขอให้ศาล
ออกหมายเรียกตัวบริษทั CW มาพิจารณา
พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบริษทั CW จะช าระหน้ีให้บริษทั 
Pro เสร็จส้ิน และให้บริษัท CW ช าระค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน
บริษัท Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ใน
วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้
แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหน้ีตาม
ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระท่ี
ต้องช าระห น้ีให้บ ริษัท  CW อีกจ านวน 
44,773,637.88 บาท ตามค าให้การต่อศาล
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี
ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 
แลว้พบว่า บริษทั CW มีสภาพเป็นลูกหน้ี
ของบริษัท  Pro มาตั้ งแต่ ปี  2558 รวมทั้ ง
บริษัท Pro ได้ด าเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ
อดีตผู ้บริหารของบริษัท Pro 3 ท่านแล้ว 
ดงันั้น จึงเช่ือว่าบริษทั CW เป็นลูกหน้ีของ
บริษทั Pro จริง 
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    ค ดี เส ร็จ ส้ินการพิ จารณ า เม่ือวัน ท่ี  15 
สิ งหาคม 2561 ศาลพิพากษาตัด สินให้
บริษทัชนะคดี และให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมฤชาค่า
ทนายแก่โจทก ์

 เม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยื่น 
ค าร้องขอหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริษทัไดต้รวจทรัพยข์องจ าเลยทัว่ประเทศ
แล้วปรากฎว่าไม่มีทรัพย์สิน เห็นควรให้
ฟ้องจ าเลยลม้ละลาย 

 คดีด าท่ี พ. 908/2561 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์ 

บริษทั 
(จ าเลยท่ี 1) และ

ประธาน
กรรมการบริหาร 
(จ าเลยท่ี 2) 

 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูก
อดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม(นายสิน
เสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์(โจทก์) ฟ้องร้องต่อ
ศาลแพ่ งฐานความผิด  ตัวการตัวแทน - 
ขบัไล่-ติดตามเอาทรัพยคื์น-เรียกค่าเสียหาย 
จ านวนทุนทรัพย ์2,328,250 บาท เป็นตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 โดยศาลจงัหวดั
สระแก้วความแพ่ งก าหนดประเด็นข้อ
พิพาทวา่ 

- ท่ีดินพิพาทเป็นของโจทก ์
- ค่าเสียหายโดยศาลพิพากษาให้จ าเลยท่ี 1 
(บริษัท) และบริวารขนยา้ยทรัพย์สินและ
ออกไปจากท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนหมากเค็ง อ  าเภอวัฒนานคร 
จงัหวดัสระแกว้ และให้บริษทัปรับสภาพ
ท่ีดินพิพาทให้เรียบร้อยให้ใช้การไดดี้และ
ใหบ้ริษทัใชค่้าเสียหาย 150,000 บาท 
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   พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 

ดังก ล่ าวนับแ ต่วัน ฟ้ อง (ฟ้ องวัน ท่ี  21 
พฤศจิกายน 2561) เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ช าระเสร็จแก่โจทก์ และให้บริษัทช าระ 
ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 30,000 บาท 
นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทั และ
บริวารจะขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากท่ีดิน
พิพาทและใหย้กฟ้องโจทกส์ าหรับจ าเลยท่ี 2 

 เม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่น
อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

 เม่ือวันท่ี  16 มีนาคม 2563 เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีไดปิ้ดประกาศหมายบงัคบัคดี 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลงดบังคับค ดี และได้วางเงิน
ประกนัค่าเสียหาย จ านวน 900,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 บริษทัได้ฟัง
ค าสั่งทุเลาการบงัคบัคดีศาลอุทธรณ์ภาค 2 
ให้จ าเลยท่ี 1 วางเงินเป็นประกันจ านวน
ทั้งส้ิน 1,200,000 บาท เพ่ือใหไ้ดรั้บอนุญาต
ให้ ทุ เลาการบังคับค ดี ในระหว่ างการ
พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 2 และเม่ือ
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดว้างเงิน
เป็นประกนัท่ีศาลเรียบร้อยแลว้ 

 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 นัดฟังค าพิพากษา 
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 
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 คดีด าท่ี พ. 5321/2562 บริษทั ส. บุญ
รักษา จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ี
ฟ้องร้องเก่ียวกับการผิดสัญญาซ้ือขาย  
จ้างท าของ เรียกค่า เสี ยหาย ทุนท รัพย์
จ านวน 2,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้
ศ า ล บั ง คั บ จ า เล ย ช า ร ะ ห น้ี จ า น ว น 
2,335,969.59 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไป
จนกว่าจะช าระเสร็จ และศาลแพ่งนดัฟังค า
พิพากษา วนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 

 คดีด าท่ี พ. 5322/2562 บริษทั 
ทรีทรานส์ 

(๑๙๙๕) จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ี
ฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาว่าจา้งขนส่ง 
เรี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย  ทุ น ท รั พ ย์ จ า น ว น 
9 ,847,570.91 บาท โดยโจทก์ขอให้ศาล
บงัคบัจ าเลยช าระหน้ีจ านวน 9,847,570.91  
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จ  

 และศาลแพ่งนัดฟังค าพิพากษา วนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2563 ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะ
ค ดี  โ ด ย โ จท ก์ ติ ด ใ จห น้ี เก่ า จ าน วน 
5,681,533.29 บาท พร้อมดอกเบ้ียผิดนัด
เท่านั้น ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้ง
จ านวน 

 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

31 ข้อมูลอ่ืนเกีย่วกบัหลุมฝังกลบ 
 

หลมุฝังกลบ L6 
 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/1028 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ถึง
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสั่งให้บริษัท
ด าเนินการขนยา้ยขยะฯ ท่ีฝังอยู่นอกบริเวณหลุมฝังกลบ L6 ทั้งหมดออกไปท าการฝังกลบภายในบริเวณหลุม
ฝังกลบท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้แลว้ใหท้ าการปรับพ้ืนท่ีบริเวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม
ต่อไป ทั้งน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทัมีหนงัสือขออุทธรณ์ค าสั่งของส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ 
ตามหนังสือท่ี สก. 0033(2)/1028 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้
พิจารณาทบทวนค าสั่งของส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ดงักล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินการออกไปอีก 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดพิ้จารณาสั่งการ ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน 2563 เห็นควรใหย้กเลิกหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวฯ 

 

 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2563 บริษทัมีหนงัสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานและปฏิบติัใหถู้กตอ้งไปยงั
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ เพ่ือขอขยายระยะเวลาการด าเนินการดงักล่าวออกไปอีก 60 วนั 

 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/191 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุงโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฏหมาย และส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแก้ว พิจารณาแลว้จึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้บริษัท
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามค าสั่งจากเดิมเป็น ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ต่อมา
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดข้ยายระยะเวลาใหบ้ริษทัด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานเป็นให้
แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
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 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี้หนงัสือท่ี อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึงกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทัฯ เร่ือง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะการฝังกลบในหลุม L6 โดยอาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสั่งให้บริษทัหยุดประกอบ
กิจการโรงงานบางส่วน เฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็นการชัว่คราว 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่เป็นตน้ไป และใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ดงัน้ี 

1 ใหด้ าเนินการปิดคลุมฯ เม่ือเลิกใชห้ลุมฝังกลบ L6 ในบางบริเวณเป็นการชัว่คราว 

2 ใหด้ าเนินการก่อสร้างทางระบายน ้าฝนของหลุมฝังกลบ L6 

3 ใหด้ าเนินการบดอดักากของเสียของหลุมฝังกลบ L6 (ท่ีกองอยูใ่นโรงงาน) 

4 ใหด้ าเนินการท าแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสีย L6 ใหช้ดัเจน 

ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งเป็นตน้ไป ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 บริษทัมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอีก 2 เดือน  

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขโรงงานแก่กองบริหารจัดการ 
กากอุตสาหกรรมตามค าสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึงดงักล่าวขง้ตน้ ในขณะน้ีบริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าสัง่ดงักล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาขอ
เปิดประกอบกิจการโรงงานใชห้ลุมฝังกลบ L6 ท่ียงัไม่ทราบผล 

 

หลมุฝังกลบ L1 
 

 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดมี้หนงัสือท่ี สก. 0033(2)/76 ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2563 ถึงกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ใหป้รับปรุงแกไ้ขโรงงาน และปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายโดยอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสั่งให้บริษทัด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขอาคารพกักากของเสียอนัตราย อาคารปรับเสถียรกากของเสียอนัตราย และด าเนินการใชผ้า้พลาสติก 
คลุมปิดปากหลุมฝังกลบกากของเสียอนัตราย L1 โดยใหด้ าเนินการแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ส่งแผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามค าสั่งข้างต้นถึง
อุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้แลว้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัมีหนังสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานตามหนงัสือค าสั่งท่ี สก. 
0033(2)/76 ถึงอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้ว เพ่ือขอขยายเวลาการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเพ่ิมข้ึนอีกเป็น
ระยะเวลา 60 วนั ต่อมาส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดข้ยายระยะเวลาใหบ้ริษทัด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขโรงงานเป็นให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษทัได้
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

67 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 ดงัน้ี 
 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง หรือประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 
 

เร่ืองทำงเข้ำ-ออกของบริษทัที่โรงงำนสระแก้ว 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดแ้จง้วา่ถนนทางเขา้-ออก โรงงานสระแกว้ไดร้ะบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในรายงาน EIA เม่ือปี 2545 เป็นทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ และในปี 2549 โรงงาน
ของบริษทัถูกร้องเรียนเร่ืองการบุกรุกพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไดมี้การฟ้องศาล และคดีมีค าพิพากษา
ของศาลจงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม ้
พ.ศ.2484 แต่มิไดมี้การบงัคบัคดีจนถึงปัจจุบนั ในคดีดงักล่าวผูบ้ริหารชุดปัจจุบนั (เขา้มาบริหารเม่ือปี 2558 
ถึงปัจจุบนั)ไม่เคยรับทราบเร่ืองน้ีมาก่อน ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2549 เร่ืองดงักล่าวไม่มีขอ้มูลเปิดเผยหรือไม่ปรากฎ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในรายงานผูส้อบบญัชี หรือรายงานข่าวสารต่อผูถื้อหุน้ หรือในรายงาน
การประเมินทรัพยสิ์นรวมทั้งรายงานทางคดี ต่อมาในช่วงตน้ปี 2563 ไดมี้คนร้องเรียนใหก้รมป่าไมบ้งัคบัคดี
กบับริษทั โดยใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวกลบัคืนสู่กรมป่าไม ้ซ่ึงต่อมาเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดท้ าจดหมาย
สอบถามไปยงัผูอ้  านวยการส านักงานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี เร่ืองขอให้ตรวจสอบ
เสน้ทางสญัจรสาธารณะเขา้ออกโรงงาน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่บา้นหนองมะอึ หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนหมากเคง็ อ  าเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ เพ่ือขอทราบความชดัเจน 

 

 เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2563 ทางส านกังานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี ไดมี้จดหมาย ท่ี ทส 
1633.202/1504 แจง้ตอบกลบัมายงับริษทัว่าพ้ืนท่ีดงักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไดส่้งมอบพ้ืนท่ีให ้
ส.ป.ก ไปด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทางส.ป.ก ด าเนินการแลว้รวมถนนระยะทางไดป้ระมาณ 7 กิโลเมตร 
ยกเวน้ถนนระยะทางอีก 1.5 กิโลเมตร ยงัไม่ไดด้ าเนินการต่อ ดงันั้นพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงกลบัไปอยู่ในความดูแล
ของกรมป่าไมเ้ช่นเดิม 

 

 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมี้ประกาศเจา้พนกังานบงัคบัคดีมาปิดประกาศท่ีหนา้ทางเขา้ของบริษทั โดย
หมายบงัคบัคดีใหข้บัไล่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและบริวารพร้อมทั้งขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงเส้นทางหลกัจากถนนใหญ่ว่ิงเขา้มาประมาณ 7 กิโลเมตร
เป็นถนนของส.ป.ก. ซ่ึงใชไ้ดต้ามปกติ และเช่ือมต่อกบัถนนของกรมป่าไมก้ ้าก่ึงกบัเขต ส.ป.ก. 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เจา้พนักงานบงัคบัคดีไดอ่้านหมายบงัคบัคดี  ให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและ
บริวารออกจากพ้ืนท่ี และท าการขุดร่องถนนเพ่ือกั้นเขตแดน โดยใชร้ถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่องถนนใหญ่
ทางเขา้ออกโรงงาน ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถใชเ้สน้ทางขนส่งกากอุตสาหกรรมเขา้ไปบ าบดัในโรงงานได ้
 

 ผลกระทบจากการถูกปิดเสน้ทางเขา้-ออกโรงงานของบริษทั ท าให ้

1. บริษทัไม่สามารถน ากากอุตสาหกรรมเขา้ไปบ าบดัในหลุมฝังกลบในโรงงานได ้

2. ท าใหบ้ริษทัสูญเสียรายได ้

3. ท าใหคู่้คา้ของบริษทั (รถขนส่ง ผูรั้บเหมาช่วง คนงานรายวนั) ไดรั้บผลกระทบ และขนส่งบางรายมีการ
ก าหนดรายไดข้ั้นต ่า บริษทักต็อ้งชดเชยค่าขนส่งใหต้ามสญัญา 

4. พนกังานรายวนัท่ีมีหนา้ท่ีขนกาก (เหมาช่วง) ขาดรายได ้

5. ท าใหบ้ริษทั มีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนสูงข้ึน (ในการบ าบดักากและบ าบดัน ้าเสีย ไม่ใหมี้กล่ินเหมน็และไม่ให้
กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม) 

6. ท าใหลู้กคา้ชะลอการส่งกากมาบ าบดั และบริษทัสูญเสียโอกาสในการรับลูกคา้รายใหม่ 

7. ท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบในภาพลกัษณ์ของบริษทัต่อสาธารณชน 

8. อาจท าให้ลูกค้าไม่มีท่ีก าจดัหรือบ าบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง อาจน าไปท้ิงในท่ีต่างๆ  ท าให้
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

 แนวทางแกไ้ขของบริษทัจากการถูกปิดเสน้ทางเขา้-ออกโรงงานของบริษทั 

1. บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามปกติจนถึงปัจจุบนัน้ี ทั้งน้ีไดติ้ดต่อกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพ่ือส่งกาก
ไปบ าบดัตามท่ีพนัธมิตรฯ ไดรั้บใบอนุญาตบ าบดักากจากกรมโรงงาน 

2. บริษทัไดติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม ้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีของกรมป่าไมเ้ป็นเส้นคมนาคม และขณะเดียวกนัไดส้ ารวจหา
เสน้ทางใหม่รองรับควบคู่กนัไป 

3. บริษทัไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งต่อศาลจงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการ
พิจารณาของศาล 

4. บริษทัไดท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั (Supplier) ใหท้ราบแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นระยะ ๆ 

5. บริษทัยงัคงจ่ายค่าจา้งใหพ้นกังานของบริษทั และใหผ้ลประโยชนต่์าง ๆ ตามปกติ 

6. ฝ่ายบริหารคาดวา่จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว ซ่ึงคาดวา่ภายในไตรมาส 3/2563 
ต่อจากนั้นจะแจง้ข่าวใหผู้ถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหรั้บทราบต่อไป 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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33 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 2562 
  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบำท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มถุินำยน        

 
 

  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รำยได้            
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (84)  84  -  (84)  84  - 
ค่ำใช้จ่ำย            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (10)  10  -  62  (62)  - 
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึนฯ -  (94)  (94)  -  (22)  (22) 

รำยได้รวม (94)  -  (94)  (22)  -  (22) 
 

 

 2562 
  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบำท) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 มถุินำยน        

 
 

  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รำยได้            
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (317)  317  -  (317)  317  - 
ค่ำใช้จ่ำย            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 476  (191)  285  649  (364)  285 
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึนฯ -  (126)  (126)  -  47  47 

รำยได้รวม 159  -  159  332  -  332 
  


