บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเหตุ สำรบัญ
1
ข้อมูลทัว่ ไป
2
เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
3
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)
4
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
5
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
ลูกหนี้การค้า
7
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
8
สิ นค้าคงเหลือ
9
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
10
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
12
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
15
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
16
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
17
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
18
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19
เจ้าหนี้การค้า
20
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
21
หนี้สินตามสัญญาเช่า
22
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
23
ประมาณการหนี้สินจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
24
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ
25
ทุนเรื อนหุน้
26
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
27
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
28
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
29
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
30
เครื่ องมือทางการเงิน
31
ข้อมูลอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนสานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
มีศูนย์บริ การบาบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 4 ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้วในระหว่างงวดได้แก่
นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี และเจนวิทยาโรจน์

(ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว)
28.27

บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารกาจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้วที่ อนั ตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทั้งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล และน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื้ อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 11
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยน พร้ อมขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) และยังขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้ อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยจึ งประกาศชื่ อหลักทรั พย์ของบริ ษทั เข้าสู่ ช่วงดาเนิ นการให้มีคุณ สมบัติเพื่ อ
กลับมาซื้ อขาย (Resume stage) ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการขยายเวลาออกไปจนถึ งวันที่ 31 มี นาคม 2565 และให้บริ ษทั
ล้างขาดทุ นสะสมตามที่ ได้แจ้งต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หากบริ ษทั ไม่สามารถมี คุณสมบัติภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยจะพิ จารณาเพิ กถอนหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
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2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชี ไทยฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิ นนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงิ นประจาปี แต่ เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้วดังนั้น
การอ่านงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการบัญ ชี และวิธีการคานวณที่ ใช้ในงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ มี ค วามสอดคล้องกับการถื อปฏิ บตั ิ ใน
งบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เว้นแต่ ที่กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถือปฏิบตั ิ
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิ บตั ิที่มีผล
บังคับ ใช้ต้ ังแต่ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ การถื อ ปฏิ บัติ ด ังกล่ าวไม่ มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ได้เลื อ กปฏิ บัติ ต ามการผ่ อ นปรนเกี่ ย วกับ การยิ น ยอมลดค่ า เช่ า ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ซึ่ งทาให้
กิจการไม่ตอ้ งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่ าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ าหรื อไม่ ทั้งนี้ การผ่อนปรนในทาง
ปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ใช้กบั กรณี การยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้อ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่ าก่อให้เกิ ดสิ่ งตอบแทนสาหรับสัญญาเช่ าหลังปรับปรุ งมีจานวนเกื อบเท่าเดิ มหรื อน้อยกว่าสิ่ ง
ตอบแทนสาหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงทันที การลดลงใดๆ ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ากระทบเพียง
การจ่ายชาระซึ่ งเดิ มครบกาหนดในหรื อก่ อนวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 เท่ านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ
เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นของสัญญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามการผ่อนปรนดังกล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าของสัญญาเช่ าอาคาร และสัญญา
เช่าที่ดิน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5) ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และได้รับรู ้ผลกระทบ
ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงการจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าที่ เกิ ดขึ้ นจากการยินยอมลดค่ าเช่ าในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุ น ส าหรั บ งวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 เป็ นจ านวนเงิ น 6,000 บาท และ
12,000 บาท ตามลาดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสมต้นงวด
นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปัจจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
2.3

สกุลเงินที่ใช้ การดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ด เศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น เพื่ อให้แ สดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาทเว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างอื่น

2.4 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการ
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานหลายประการซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงาน
จานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สาคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญ ของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถื อปฏิ บัติ
เช่นเดียวกันในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.4.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อจานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 11 12 13 และ 14

การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
 ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ ที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจานวนเงินที่ รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 24

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ภาษี เงิ น ได้ข องปี ปั จ จุ บั น และภาษี เงิ น ได้ร อการ
ตัดบัญชีและการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
ข้อสมมติ ฐานเกี่ ยวกับอัตราคิ ดลด อัตราการเพิ่ มขึ้ น
ของเงิ น เดื อ นอัต ราการหมุ น เวี ย นของพนัก งาน
อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ
ประมาณ การหนี้ สิ นจากการปิ ดและปรั บ ปรุ ง
หลุมฝังกลบ และประมาณการหนี้ สินจากคดีความ
และค่าปรับฯ
ประมาณการหนี้ สิ นที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นจากการถู ก
ฟ้องร้อง

2.4.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมที่ แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิ ด
การโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
3

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เครื่ องมือทางการเงิน

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (“COVID-19”)
การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เหตุ การณ์ ด ังกล่ าวส่ งผล
กระทบในเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ควำมเสี่ ยงและผลกระทบต่ อกำรดำเนินธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อได้รับผลกระทบโควิด-19 ลูกค้าบางรายจาเป็ นต้อง
ลดการผลิ ตหรื อบางรายจาเป็ นต้องหยุดการผลิตชั่วคราว มีผลทาให้กากอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งส่ งกาจัดหรื อ
บาบัดมีปริ มาณลดลงอย่างมากส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้ลดลง ประกอบกับบริ ษทั ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่
เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่ องจักร เป็ นต้น
2. ผลกระทบต่ อแหล่ งเงินทุนและสภำพคล่ องที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน
โครงสร้ างเงิ นทุ นของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มาจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และใช้กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ จาก
เงิ นทุ นหมุนเวี ยนของกิ จการที่ มีอยู่อย่างจากัด ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ถึ งแม้ว่ากลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด -19 ทาให้บริ ษทั มีรายได้ลดลงและผลการดาเนิ นงานลดลง แต่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ยังมี
สภาพคล่องที่ เพี ยงพอและยังมี กระแสเงิ นสดที่ ดี เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี การลงทุ นในรู ปของสลาก
ออมสิ นและสลากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 60 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท
ตามลาดับ ที่สามารถแปลงสภาพเป็ นเงินสดได้ง่ายในกรณี ที่ตอ้ งใช้ฉุกเฉิ นและเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อย
3. ผลกระทบต่ องบกำรเงิน
ผูป้ ระกอบการจานวนมากได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจจากรายได้ที่ลดลง ลูกหนี้อาจขาดสภาพคล่อง
ทาให้จ่ายชาระหนี้ ล่าช้า หรื อไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกหนี้ คงค้างเกินกาหนด
ชาระทางฝ่ ายติดตามหนี้ยงั คงสามารถติดตามทวงถามลูกค้าได้และมีกาหนดวันนัดชาระเงิน
ดัง นั้ น การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษั ท อาจน ามาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ที่ฝ่ายบริ หารจะต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว
อย่างต่อเนื่ อง และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ นอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งกลุ่ม บริ ษ ัท/บริ ษ ทั คาดว่าผลการดาเนิ น งานของกลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษ ัท ก็จะดี ข้ ึ น
ตามลาดับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
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4

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญและวิธีการคานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงิ นส าหรั บปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้น การถื อ ปฏิ บัติ ตามการผ่อนปรนในทางปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ในกรณี การยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลโดยตรง
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั ผูบ้ ริ หารสาคัญ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน และมีรายการระหว่างกันที่ มีนัยสาคัญกับ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในระหว่างงวด มีดงั นี้
ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ผู้ถือหุ้นของบริษทั
1. UOB Kay Hian Private Limited
บริษทั ย่ อย
2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
6. Begemann Holding B.V.

บริษทั ร่ วม
7. บริ ษทั กิจการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง
จากัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

เนเธอร์แลนด์

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชาระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชาระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 80
(ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่ เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้เลิกบริ ษทั ย่อย)
เป็ นบริ ษทั อื่นที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
(บริ ษ ัท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค(บี เอ็ ม ที -เอเชี ย )
จากัด) ร้อยละ 20
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 30
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ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ

บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
8. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จากัด

ไทย

9. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกันและผู้บริหำรสำคัญ
10. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์
11. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

ไทย
ไทย

12. ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์

เป็ นบริ ษ ัท อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน โดยมี ก รรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ
เป็ นบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ ผู ้บ ริ หารส าคัญ (ได้
ลาออกวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ว)
บุ คคลที่ มีอานาจ และความรั บผิด ชอบการวางแผน
สั่งการ และควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้งนี้ รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
ซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองสานักงาน
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ
แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา หรื อราคาตามใบแจ้งหนี้ซ่ ึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราร้อยละ 4 ต่อปี
อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ตามสัญญาจ้าง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อ ผูบ้ ริ ห ารส าคัญ หรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ส าหรั บ งวดสามเดื อนและหกเดื อ น
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
รำยได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ดอกเบี้ยรับ
ค่ ำใช้ จ่ำย
บริษทั ย่ อย
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนอื่นและค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสำคัญ

-

-

2,626

2 544

-

-

1,226
-

253
94

-

-

7

-

31

31

29

29

6

29

6

29

5,458
111

5,053
43

4,703
111

3,905
43

5,575

5,125

4,820

3,977
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดหกเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
รำยได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ดอกเบี้ยรับ
ค่ ำใช้ จ่ำย
บริษทั ย่ อย
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
ซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองสานักงาน
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนอื่นและค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสำคัญ

-

-

5,210

2 1,327

-

-

2,266
-

253
213

-

-

7

-

62

58
7

58
-

13

59

13

59

10,298
221

9,889
87

8,790
221

7,990
87

10,532

10,035

9,024

8,136

62
7

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

-

-

3,699

4,442

-

-

(23)
3,676

(174)
4,268

งบกำรเงินรวม
2564
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)
a

-

-

(117)

a

-

-

(151)

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
ลูกหนี้อื่น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด (*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด (*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (*)
ลูกหนี้อื่น
อดีตผูบ้ ริ หาร
ค่ ำเบีย้ ประกันอุบัติเหตุจ่ำยล่ วงหน้ ำ
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ค่ าใช้ จ่ายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด (*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด (*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (*)
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

-

-

114

114

-

-

338

243

-

-

286

286

50

50

50

50

26

18

26

16
-

62

-

58

-

-

3,592

3,592

-

-

47

47

138

68

295
4,806

295
4,643

138

68

(4,672)
134

(4,577)
66

(*) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

27

-

สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

95

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด (*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด (*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (*)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

-

-

33,628

33,628

-

-

2,314

2,314

-

-

37,652

37,652

-

-

73,594

250
73,844

-

-

-

-

(73,594)
-

(73,594)
250

(*) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)
73,844
85,594
2,500
(250)
(3,800)
73,594
84,294

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11
สิทธิการใช้ ความชานาญทางเทคนิค – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

85,408
(85,408)
-

85,408
(85,408)
-

-

-

สินทรั พย์ สิทธิการใช้ – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบำท)
3,001
3,625
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น – บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง จากัด

300

300

300

300

64

572

64

558

364

872

364

858

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด
รวม

-

-

405

-

-

7
412

405
405

เงินกู้ยมื ระยะสั้น– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด

-

-

9,000
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
9,000
9,000
-

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปัจจุบนั
มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปัจจุบนั
ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบี้ย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบี้ย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
(พันบำท)
3,510
441
3,069
3,900
538
3,362

ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงาน – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
7,054
6,947
5,594
5,487
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การค้าประกัน
บริ ษทั มี ภาระการค้ าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อค้ าประกันการปฏิ บัติตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 11
กัน ยายน 2549) จ านวน 2 ฉบับ ให้กับ กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื่ อ รั บ จ้างบริ หารจัด การขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิ ดเป็ นจานวน 9.11 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท) ตามลาดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ


ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ มีมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากกาหนด
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท



ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตั ิ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2563 มีดงั นี้
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ ยประชุ มตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง หรื อประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท

สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
เมื่ อวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัทท าสั ญ ญาซื้ อขายเศษอลู มิ เนี ย มกับ บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษ ัท เจที เอส
อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จากัด) โดยบริ ษทั ตกลงขายเศษอลูมิเนี ยมให้กบั บริ ษทั ย่อยในราคากิ โลกรั มละ 1 บาท
กาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้ต่อสัญญาใหม่สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
เมื่ อวัน ที่ 3 มกราคม 2561 บริ ษ ัท ได้ต่ อสั ญ ญาเช่ าอาคารพาณิ ช ย์กับ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องกัน 1 ราย เพื่ อเป็ นที่ ต้ ัง
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั กาหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท
และมีเงิ นประกันการเช่ าจานวน 135,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั จะได้รับคื นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2563 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 44,000 บาท
เมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ได้ทาสัญญาเช่ าที่ ดิ น จานวน 3 แปลง มี เนื้ อที่ รวม 97 ตารางวา เพื่ อเป็ นพื้ นที่
ส่ วนขยายห้องประชุมสานักงานใหญ่กบั ประธานกรรมการบริ หาร กาหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดื อนละ 20,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจานวน 60,000 บาท
ต่ อมาเมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั ได้ต่อสัญ ญาเช่ าอี ก 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่ าเช่ า
เดือนละ 19,000 บาท
30

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกัน 1 คน เป็ นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด ในอัตราค่าจ้าง
รวมค่าใช้จ่ายอื่น เดือนละ 25,000 บาท
6

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2564
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
- ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
- ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์
จากัด
- ลูกหนี้รายอื่นๆ
รวมลูกหนี้ กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2563
2564
(พันบำท)
3,699

31 ธันวาคม
2563
4,442

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
42,305
159,914
159,914

59,384
35,751
153,360
153,360

59,384
32,344
149,953
153,652

59,384
30,062
147,671
152,113

(122,084)
37,830

(123,766)
29,594

(122,107)
31,545

(123,940)
28,173

งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

(พันบำท)
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
(1,664)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(812)

(1,781)

(180)

สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
(1,682)
จะเกิดขึ้น (โอนกลับ)

2,535

(1,833)

3,168
31

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2564
ลูกหนี้การค้า - รายอื่นๆ:ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ค้างชาระเกินกาหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมค้างชาระเกินกาหนด
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) (ค้างชาระเกินกาหนด)
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จากัด
(ค้างชาระเกินกาหนด)
รวมทั้งสิ้ น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2563
2564
(พันบำท)

31 ธันวาคม
2563

25,845

23,434

20,976

22,187

12,136
195
4,129
16,460

7,566
610
50
4,091
12,317

10,743
195
4,129
15,067

7,566
610
50
4,091
12,317

58,225

58,225

58,225

58,225

59,384
159,914

59,384
153,360

59,384
153,652

59,384
152,113

(122,084)
37,830

(123,766)
29,594

(122,107)
31,545

(123,940)
28,173

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ การค้ารายบริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ที่คา้ งชาระเกินกาหนดจานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญไว้เต็มจานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ การค้าตามสัญญาผ่อนชาระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมเนจเม้นท์ จากัด จานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนี้ ดงั กล่าวค้างชาระ
เกินกาหนดที่ ขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดชาระหนี้ ตามสัญญาผ่อนชาระ รวมทั้งมีอดีตผูถ้ ือหุ น้ ของ
ลูกหนี้ เป็ นบุคคลเดียวกับอดีตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เต็มจานวน
แล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
32

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2564
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่ น –กิจกำรอื่น ๆ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจา
อื่น ๆ
รวม

138
10,112
10,250

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2563
2564
(พันบำท)
68
4,806
7,850
9,490
7,918
14,296

31 ธันวาคม
2563
4,643
5,787
10,430

(100)
10,150

(100)
7,818

(4,772)
9,524

(4,677)
5,753

9
5,013
104
4,501
268
100
117
10,112

126
722
1,590
4,657
324
100
331
7,850

1
4,819
4,240
268
100
62
9,490

118
623

งบกำรเงินรวม

4,348
324
100
274
5,787

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563

2564
(พันบำท)

2563

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

27

-

สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

95

-

33

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สารเคมีและวัสดุอื่นๆ
รวม

917
530
1,896
3,343

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2563
2564
(พันบำท)
108
683
1,037
1,836
1,828
1,836

งบกำรเงินรวม
2563
2564

31 ธันวาคม
2563
956
956

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2564
(พันบำท)

สาหรั บงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
โอนกลับขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

-

(361)

-

-

สาหรั บงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
โอนกลับขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

-

(65)

-

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินอื่น
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินอื่นที่วดั มูลค่ ำ
ด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย :
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
สลากออมสิ นพิเศษ
สลากธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

206
46,000
14,000
60,206

206
60,000
60,206

206
43,000
7,000
50,206

206
60,000
60,206

สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นจัดประเภทเป็ น:
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
รวม

206
50,000
10,000
60,206

20,206
30,000
10,000
60,206

206
40,000
10,000
50,206

20,206
30,000
10,000
60,206

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
สลากออมสิ นพิเศษ :
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

60,000
6,000
(20,000)
46,000

85,000
30,000
(40,000)
75,000

60,000
3,000
(20,000)
43,000

80,000
30,000
(40,000)
70,000
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)

สลากธนาคารอาคารสงเคราะห์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

14,000
14,000

-

7,000
7,000

-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 สลากออมสิ นพิเศษจานวน 2 ฉบับ ยอดเงิน 10 ล้านบาท ใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
10

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

49
49

(พันบำท)
75
75

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีราคาทุน
2564
2563
75
75

75
75

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั กิจการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง จากัด) มีสัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งประกอบธุ รกิจรับจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และทาลายของเหลว เจล สเปรย์ วัสดุหรื อ
สารเคมีทุกชนิด ซึ่ งจนถึงวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์

36

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,085
445,085
(382,920)
62,165

445,085
445,085
(382,920)
62,165
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

บริษทั ย่อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด (**)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (**)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด (*)

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
(ร้ อยละ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

อยูร่ ะหว่าง
การชาระบัญชี

ไทย

100

100

10

10

7,000

7,000

7,000

7,000

จาหน่ายสิ นค้า
ประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษ
วัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด

ไทย

100

100

150

150

170,000

170,000

107,835

107,835

อยูร่ ะหว่าง
การชาระบัญชี

ไทย

100

100

200

200

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

ยังไม่ได้เริ่ ม
ดาเนินงาน
เชิงพาณิ ชย์

ไทย

80

80

3

3

68,085

68,085

68,085

68,085

-

-

363

363

445,085

445,085

382,920

382,920

รวม

การด้อยค่า
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบำท)

ราคาทุน – สุทธิ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

62,165

62,165

62,165

62,165

* ยังไม่เริ่ มดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์ ผลการดาเนินงานไม่เป็ นสาระสาคัญ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้เลิกกิจการ
** จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
สาหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย

38

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
12

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
การซื้ อ จาหน่าย และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้ อและการโอนเข้า-ราคาทุน
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

13

31,841
6,320
38,161

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบำท)
37,952
31,841
33,096
6,320
71,048
38,161

37,952
33,096
71,048

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
การซื้ อ จาหน่าย และโอน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้ อ – ราคาทุน
การจาหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

14

456,470
18,308
(138)
(15,661)
458,979

398,445
38,123
(17)
1,184
(33,096)
(410)
(18,754)
385,475

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)
358,678
295,850
17,938
36,798
(84)
(17)
1,184
(33,096)
(410)
(12,107)
(13,870)
364,425
286,439

สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน – ผูบ้ ริ หารสาคัญ
กิจการอื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
3,001
3,625
3,001
3,625
916
732
916
732
3,917
4,357
3,917
4,357
39

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)

มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขี้นระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
15

4,357
(440)
3,917

3,937
1,300
(437)
4,800

3,937
1,300
(437)
4,800

(440)
3,917

เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำทรัพย์ สิน
งบกำรเงินรวม

30 มิถุนายน
2564
โครงการกลัน่ น้ ามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
16

4,357

80,000
(80,000)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2563
2564
(พันบำท)
80,000
80,000
(80,000)
(80,000)
-

31 ธันวาคม
2563
80,000
(80,000)
-

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
การซื้ อ จาหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อ-ราคาทุน
โอนจากงานระหว่างทา
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

1,346
1,838
(231)
2,953

(พันบำท)
297
490
410
(65)
1,132

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,346
1,717
(230)
2,833

294
490
410
(65)
1,129
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
17

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจาและเงินประกัน
เงินวางศาล
รวม
18

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
2,540
2,540
1,840
1,840
640
640
640
640
3,180
3,180
2,480
2,480

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ มิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31ธันวาคม
30 มิถุนายน
31ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)
179
181
171
173
3
1
179
184
171
174

ขาดทุ นทางภาษี จะสิ้ นอายุในปี 2564 ถึ งปี 2568 ผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี ที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่ มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะมี กาไรทางภาษี เพี ยงพอที่ จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดื อนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
และ 2563 คานวณจากกาไรทางบัญชีปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
หรื อเป็ นรายจ่ายที่ตอ้ งห้ามในการคานวณภาษีเงินได้ ซึ่ งคานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2,467

-

-

-

2,467

-

-

-

สาหรับงวดหกเดือน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
19

2,880

-

-

-

2,880

-

-

-

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
กิจการอื่น ๆ
- เจ้าหนี้บริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จากัด
- เจ้าหนี้บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จากัด
- เจ้าหนี้รายอื่นๆ
รวม

56,473

56,473

56,473

56,473

8,159
24,342
88,974

8,159
24,371
89,003

8,159
21,949
86,581

8,159
22,702
87,334
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
20

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
300
300
300
300
64
572
64
558
11,923
12,531
11,457
12,034
12,287
13,403
11,821
12,892

บริ ษทั ร่ วม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจกำรอื่น ๆ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม
21

7,416
441
180
478
441
2,967
11,923

6,468
2,426
15
769
178
2,675
12,531

7,033
441
180
408
441
2,954
11,457

6,036
2,426
15
704
178
2,675
12,034

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
จัดประเภทเป็ น :บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-ผูบ้ ริ หารสาคัญ
กิจการอื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าอนาคต
มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าอนาคต
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
(พันบำท)
1,024
168
856
1,024
186
838
3,116
4,140

273
441

2,843
3,699

3,627
4,651

352
538

3,275
4,113

3,510
630
4,140

441

3,069
630
3,699

3,900
751
4,651

538
538

3,362
751
4,113

441
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 4 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสานักงานและยานพาหนะ จานวน 3 สัญญา มี
ระยะเวลา 4-10 ปี กาหนดจ่ายชาระทุกเดือน
22

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบำท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
พนักงาน
รวม

7,054
6,706
13,760

6,947
6,004
12,951

5,594
4,960
10,554

5,487
4,341
9,828

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)

12,951

10,227

9,828

7,470

749
60
809

616
56
672

677
49
726

550
44
594

13,760

10,899

10,554

8,064
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรั บโครงกำรผลประโยชน์

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ร้ อยละ)
1.36 - 1.49
1.36 - 1.49
5.00-5.50
5.00-5.50
60
60
2.39-28.65*
2.39-28.65*
105 ของ TMO 2017** 105 ของ TMO 2017**
รวมไว้ในอัตรามรณะ
รวมไว้ในอัตรามรณะ

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

23

ประมำณกำรหนีส้ ิ นจำกกำรปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบำท)
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวม

21,225
21,225

21,718
21,718
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้ สินจากการปิ ดหลุมฝั งกลบ สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบำท)
21,718
34,141
1,959
(493)
(15,668)
21,225
20,432

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
24

ประมำณกำรหนีส้ ิ นจำกคดีควำมและค่ ำปรับฯ
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน :
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฯ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบำท)

1,316

1,316

1,126

1,126

9,000
10,316

9,000
10,316

9,000
10,126

9,000
10,126

รายการเคลื่ อนไหวของประมาณการหนี้ สิ นจากคดี ค วามและค่ าปรั บ ฯ ส าหรั บ งวดหกเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน มีดงั นี้
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน

1,316
1,316

1,046
180
1,226

งบกำรเงินรวม
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2564
2563
(พันบำท)
9,000
9,000
9,000
9,000

รวม
2564

2563

10,316
10,316

10,046
180
10,226
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน


1,126
1,126

856
180
1,036

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับฯ
2564
2563
(พันบำท)
9,000
9,000
9,000
9,000

รวม
2564

2563

10,126
10,126

9,856
180
10,036

ประมาณการหนี้ สินจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจานวน 9 ล้านบาท :- เมื่ อ วัน ที่ 8 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ หนังสื อ ขอสงวนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งค่ าปรั บ และค่ า เสี ย หายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิ ตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึ กข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติ มสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 620,500,000 บาท
- เมื่ อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มี หนังสื อขอปฏิ เสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงื่อนไขที่เสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุ ให้กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะ
ดาเนินการฟ้องร้องกับทอท. ต่อไป
- ตามหนังสื อของที่ ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม และบริ ษทั ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมี การปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจานวนเงิ นค่ าปรับจะเกิ นร้อยละ 10 ของวงเงิ น ก็
ดาเนิ นการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ่ งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 288 ล้านบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
25

ทุนเรื อนหุ้น
รำคำตำม
มูลค่ ำหุ้น
(บำท)

26

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(พันหุ้ น/พันบำท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสำมัญ

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

0.70

2,100,000

1,470,000

2,100,000

1,470,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสำมัญ

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

0.70

2,025,092

1,417,564

2,025,092

1,417,564

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 และ 2563
คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุ น) สาหรับงวดที่ เป็ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั และจานวนหุ ้น
สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
2564
2563
2564
2563
(พันบำท/พันหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท)

14,132

(2,317)

3,633

(877)

2,025,092
0.0070

2,025,092
(0.0011)

2,025,092
0.0018

2,025,092
(0.0004)
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับงวดหกเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
2564
2563
2564
2563
(พันบำท/พันหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท)
27

23,186

(4,224)

3,931

2,025,092
0.0114

2,025,092
(0.0021)

2,025,092
0.0019

272
2,025,092
0.01

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงำน
บริกำรฝังกลบ
2564
2563

ส่ วนงำนผลิตและ
ขำยผลิตภัณฑ์ โลหะ
ส่ วนงำนอื่นๆ
2564
2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)

รวมส่ วนงำน
ทีร่ ำยงำน
2564
2563

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

48
1

41
1

28
-

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

49
(1)

42
(1)

28
-

รำยได้ รวม

48

41

กำไร(ขำดทุน)ตำมส่ วนงำนก่อน
หักภำษี (หลังตัดรำยกำร
ระหว่ ำงกัน)

4

1

7

-

-

76
1

48
1

7

-

-

77
(1)

49
(1)

28

7

-

-

76

48

13

(3)

-

-

17

(2)

-
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนงำน
บริกำรฝังกลบ
2564
2563

ส่ วนงำนผลิตและ
ขำยผลิตภัณฑ์ โลหะ
ส่ วนงำนอื่นๆ
2564
2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)

รวมส่ วนงำน
ทีร่ ำยงำน
2564
2563

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รายได้จากลูกค้า
- ภายนอก
- ระหว่างส่วนงาน

86
5

95
2

50
-

16
-

-

-

136
5

111
2

รายได้
ตัดรายการระหว่างกัน

91
(5)

97
(2)

50
-

16
-

-

-

141
(5)

113
(2)

รำยได้ รวม

86

95

50

16

-

-

136

111

กำไร(ขำดทุน)ตำมส่ วนงำน
ก่ อนหักภำษี (หลังตัดรำยกำร
ระหว่ ำงกัน)

4

1

22

(5)

-

-

26

(4)

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

537

600

122

43

-

-

659

643

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

172

181

9

6

5

5

186

192
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สำหรับงวดหกเดือน
2564
2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)
กำไรหรื อขำดทุน
รวมกาไร(ขาดทุน)จากส่ วนงานที่รายงาน
ตัดรายการกาไรระหว่างส่ วนงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้

17
-

(2)
-

17

26
-

(2)

(4)
-

26

(4)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ รวม

200
459
659

187
456
643

240
364
604

241
359
600
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
28

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
30 มิถุนำยน 2564
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ที่ดิน
อาคาร
ระบบสาธารณู ปโภคและบ่อบาบัดน้ าเสี ย
ถนนทางเข้า-ออกของบริ ษทั ที่โรงงานสระแก้ว (เส้นทางใหม่ ช่วงที่ 2)
กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เตาหลอมอลูมิเนียม
รวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
- คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
- หนังสื อค้ าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะ
- สัญญาการให้บริ การปรึ กษาทางการเงินและปรึ กษาอื่น
- สัญญาว่าจ้างขนส่ งกากอุตสาหกรรม
- สัญญาบริ การอื่นๆ
รวม

4.54
40.64
7.26
7.89
1.03
1.80
1.60
64.76

4.54
40.64
7.26
7.89
1.03
1.80
63.16

5.78
0.03
5.81

5.46
0.03
5.49

3.45
9.11
1.90
3.23
1.23
18.92

3.45
9.11
1.90
3.23
0.74
18.43

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี้
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาว่าจ้างรถขนส่ งกากอุตสาหกรรมกับบริ ษทั อื่ นแห่ งหนึ่ ง (ผูร้ ับจ้าง)
เพื่อจ้างให้ขนส่ งกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กาหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญามีเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการรับประกันรายได้แก่ ผูร้ ับจ้างอย่างน้อย 170,000 บาทต่อเดื อน
(โดยคานวณเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) ในกรณี ที่ไม่ถึงตามที่กาหนด บริ ษทั ต้องชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดให้กบั ผูร้ ับจ้าง
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาจ้างขนส่ งกากอุตสาหกรรมกับบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง (ผูร้ ับจ้าง) เพื่อ
จ้างให้ขนส่ งกากอุตสาหกรรม กาหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยสัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันรายได้แก่ผรู ้ ับจ้างอย่างน้อย 510,000 บาทต่อเดือน (โดยคานวณ
เฉลี่ ยในรอบ 4 เดื อ น ส าหรั บเดื อนกันยายน 2563 ถึ งธันวาคม 2563 และเฉลี่ ยในรอบ 3 เดื อน ส าหรั บเดื อน
มกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564) ในกรณี ที่ไม่ถึงตามที่กาหนด บริ ษทั ต้องชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดให้กบั ผูร้ ับจ้าง
ดังนั้น จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั มีภาระค่าปรับการรับประกันรายได้ให้แก่ผูร้ ับจ้าง ซึ่ งบริ ษทั ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินไว้เต็มจานวนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
เมื่ อวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อเครื่ องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่ อซื้ อเครื่ องจักรเตากลัน่
น้ ามันจากพลาสติก จานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชาระแล้ว จานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87
ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยังไม่มีความคืบหน้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ย่อยมีฝนที
ุ่ ่ได้จากการบดและหลอม (ที่มีต้ งั แต่แรก) ซึ่ งสามารถนามาบดและ
หลอมได้อีกครั้งจะได้อลูมิเนียมประมาณ 8-10% ฝุ่ นที่เกิดขึ้นจะนาไปกาจัด ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีภาระค่ากาจัดฝุ่ นและ
มีรายได้จากการขายอลูมิเนียมดังกล่าวเมื่อนามาบดและหลอม
29

คดีควำมหรื อกำรฟ้ องร้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี้
หมำยเลขคดี


คดีดาที่ 2483/2553
คดีแดงที่ 174/2554



คดีดาที่ 1787-1794/2555
คดีแดงที่ 872-879/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
อดีตกรรมการ
และอดีต
พนักงาน

บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด)

รำยละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี่ ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาจ้างแรงงาน และศาลมี
ค าสั่ ง ให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยช าระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ถึ ง 15 ต่ อ ปี จนถึ ง ณ วัน ที่ 30
มิถุนาย 2564 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็ นจานวน
รวม 0.67 ล้า นบาท (ได้บัน ทึ กเป็ นประมาณ
การห นี้ สิ น จ าน วน 0.50 ล้ า น บ าท แล ะ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 0.17 ล้านบาท) ต่อมา
เมื่อวันที่ 11 ตุ ลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ บงั คับคดี
ได้น าหมายมาบั ง คั บ คดี เพื่ อ ด าเนิ น การยึ ด
ทรั พ ย์ แต่ บ ริ ษ ัท ย่อยขอเจรจากับโจทก์ก่อ น
เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดการยึดทรัพย์สินไว้
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี


คดีดาที่ 636/2562
คดีแดงที่ 7207/2562



คดีดาที่ 315/2555
คดีแดงที่ 1353/2555



คดีดาที่ 530/2554 และ
339/2555
คดีแดงที่ 1676/2554 และ
17222/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
อดีตพนักงาน

รำยละเอียดของคดี

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

และเมื่ อวัน ที่ 5 กุม ภาพัน ธ์ 2562 บริ ษ ัท ย่อ ย
และกรรมการบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดี อาญา
ใน ข้ อ ห าห รื อ ฐาน ค วามผิ ด โกงเจ้ า ห นี้
เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยและกรรมการบริ ษทั ย่อย
ได้ยา้ ยที่ต้ งั สานักงานพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที่
โจทก์อาจยึด มาขายทอดตลาดเพื่ อ น าเงิ นมา
ชาระหนี้ ตามคาพิพากษาหลบหนี ไปด้วย จึงมี
ความผิ ด ฐานโกงเจ้าหนี้ ซึ่ งศาลนัด ไต่ ส วน
มูลฟ้ องวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมี คาสั่ง
ให้ประทับรับฟ้ องโจทก์ไว้ ซึ่ งคดี ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ และศาลได้สื บพยานโจทก์และ
จาเลยแล้ว และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาวันที่ 2
มกราคม 2563 โจทก์ยื่นอุท ธรณ์ คาพิ พ ากษา
ของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ เลื่ อนนัดฟั ง
คาพิพากษาเป็ นวันที่ 18 สิ งหาคม 2564
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการเช่ าทรั พ ย์
ผิดสัญญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จากัด
โปรเฟสชัน่ แนล แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทาสัญญาประนี ประนอม
เวสต์ เทคโนโลยี ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชาระเป็ นจานวน 0.60
อินเตอร์เนชัน่ ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจานวน 0.10
แนล จากัด) ล้า นบาท ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที่ เหลื ออี ก จานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นช าระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้า นบาท
ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี้ ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ส่ วนคดี ที่ 2 ศาลมี ค าสั่ งให้
บริ ษทั ย่อยชาระเงินแก่โจทก์ เป็ นจานวน 1.10
ล้า นบาท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ซึ่ ง ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 มี ย อดเงิ น ต้น
คงเหลื อ เป็ นจ านวนรวม 3.60 ล้า นบาท ได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจานวนแล้ว
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี


คดีดาที่ 1810/2559

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
กลุม่ เอสพีเอส
ทอท.
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

รำยละเอียดของคดี
1) เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กลุ่ ม เอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื่ น ฟ้ อ งทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี่ ยวกับ การผิด สัญ ญาและผิ ด
นัดชาระหนี้ ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่งวดที่ 44
(งว ด วั น ที่ 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวั น ที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึ ง งวดที่ 120 (งวดวัน ที่ 1
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุ ผลที่ กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น ค่ า จ้า ง
ทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า
เพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาพากษาหรื อคาสัง่ ดังนี้
 ให้ทอท.ชาระค่ าจ้างตามสัญญาสาหรับงวด
ที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1
กันยายน 2559 ถึ งวัน ที่ 14 กัน ยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อ ง รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม )
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
 ให้ ทอท.ชดใช้ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้น ไป จนกว่า ทอท. จะช าระ
จนเสร็ จสิ้ น
 ให้ ทอท.คื น หนัง สื อ ค้ า ประกัน ให้แก่ ก ลุ่ ม
เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รา
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อปี ของจานวนเงิ น ดังกล่ า ว
นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชาระจนเสร็ จสิ้ น
55

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 ขอให้ศาลปกครองมี คาสั่งคื นค่ าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที่ ยื่ น ฟ้ อ ง จ าน วน
288,501,256.49 บาท
2) เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ น ต้ น ได้ มี ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าฟ้ อ งในส่ ว นที่
เกี่ ยวกับค่ าจ้างงวดที่ 44 (ครบกาหนดช าระ
เมื่ อ วัน ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2553) ถึ ง งวดที่ 59
(ครบกาหนดชาระเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554)
ไว้พิ จ ารณา (ซึ่ งมี ทุ น ทรั พ ย์ร วม จ านวน
51,605,839.93บาท) เนื่ องจากเป็ นการยื่ น
ฟ้ องเมื่ อพ้นกาหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ รู้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที่ รู้
ถึ งเหตุ แห่ งการฟ้ องคดี คงเหลื อทุ นทรั พ ย์ที่
ฟ้อง จานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์ เตี ยมได้ยื่ นอุ ท ธรณ์ ค าสั่งไม่ รับ ค า
ฟ้ อ งบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิ จารณาที่ ไม่
รั บ ค าฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 59
4) เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ด มี ค าสั่ งยื น ตามค าสั่ งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ ไม่รับคาฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ยวกับค่าจ้าง
งวดที่ 44 ถึ ง งวดที่ 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สาม ดังนั้น จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2560 บริ ษ ัท มี ลู ก หนี้ ที่ ค ้า งช าระงวดที่ 44-59
เป็ นจานวน 10.82 ล้านบาท ที่ ห มดอายุค วาม
ในการเรี ยกเก็บหนี้
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
5) เมื่ อวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมี คาสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม
ท าค าให้ ก ารแก้ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 28
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นคาให้การแก้ฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง
กลางแล้ว
6) เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมี ห ม ายแจ้ ง แ ละศาลมี ค าสั่ งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีน้ ี และธนาคารกรุ งไทยได้ยื่น
คาให้การต่อศาลปกครองกลางแล้ว
7) เมื่ อ วัน ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2561 ทอท.ได้ยื่ น
คาให้การเพิ่มเติ มและคัดค้านแก้คาฟ้ องมายัง
ศาลปกครองกลาง
8) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์ เตี ย ม ได้ยื่ น แก้ค าคัด ค้า นเพิ่ ม เติ ม
มายังศาลปกครองกลาง
9) เมื่ อวัน ที่ 11 มกราคม 2562 และวัน ที่ 10
มิถุนายน 2562 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม
ได้ยื่ น ค าโต้แ ย้ง คัด ค้า นมายัง ศาลปกครอง
กลางต ามที่ ได้ รั บ ส าเน าจากค าสั่ งศาล
ปกครอง
10) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ของ
สานักงานของศาลปกครองกลางแจ้งว่าคดีอยู่
ระหว่างการพิ จารณาของศาลปกครองกลาง
ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั คดี อยู่ระหว่างพิจารณาที่ ยงั
ไม่ทราบผล
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี


คดีดาที่ พ 4723/2560



คดีดาที่ ล 1978/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
บริ ษทั
(“Pro”)

บริ ษทั
เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์
จากัด
(“CW”)

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อ วัน ที่

6 ตุ ล าคม 2560 บริ ษั ท Pro เป็ น
โจทก์ยื่นฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยห าย ทุ น ทรั พ ย์ จ านวน
54,581,922 บาท ซึ่ งบริ ษัท Pro ขอให้ ศ าล
ออกหมายเรี ย กตัวบริ ษ ัท CW มาพิ จารณา
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชาระเงิ น
จานวน 54,581,922 บาท พร้ อมดอกเบี้ ย ใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชาระหนี้ ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จสิ้ น และให้บริ ษทั CW ชาระค่าฤชา
ธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทนบริ ษ ัท
Pro โดยศาลนัด สื บบริ ษ ัท CW ในวันที่ 3-4
กรกฎาคม 2561

 เมื่อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2560 บริ ษท
ั CW ได้

แจ้งข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ าไม่ ไ ด้มี ภ าระหนี้ ตาม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที่
ต้ อ งช าระหนี้ ให้ บ ริ ษั ท CW อี ก จ านวน
44,773,637.88 บาท ตามค าให้ ก ารต่ อ ศาล
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ ห ารมี

ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้ว พบว่า บริ ษ ัท CW มี ส ภาพเป็ นลู ก หนี้
ของบริ ษั ท Pro มาตั้ งแต่ ปี 2558 รวมทั้ ง
บริ ษ ัท Pro ได้ด าเนิ น การฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ
อดี ต ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท Pro 3 ท่ า นแล้ว
ดังนั้น จึ งเชื่ อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูกหนี้ ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี




โจทก์ /ผู้ร้อง

คดีดาที่ พ. 908/2561
อดีตกรรมการ
คดีแดงที่ พ. 582/2562
หรื อ
คดีดาที่ 309-310/2563
ผูบ้ ริ หารเดิม
คดีแดงที่ 2259-2260/2563 (นายสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์)

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 คดี เสร็ จสิ้ นการพิ จารณ า เมื่ อ วั น ที่ 15
สิ งหาคม 2561 ศาลพิ พากษาตั ด สิ นให้
บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั CW ชาระเงิ น
จ านวน 54,581,922 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมฤชาค่ า
ทนายแก่โจทก์
 เมื่ อ วัน ที่ 10 มกราคม 2562 บริ ษัท ได้ยื่ น
คาร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
 เมื่ อวัน ที่ 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริ ษทั ได้ตรวจทรัพย์ของจาเลยทัว่ ประเทศ
แล้ว ปรากฎว่ า ไม่ มี ท รั พ ย์สิ น เห็ น ควรให้
ฟ้องจาเลยล้มละลาย
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ทนายความของ
บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องจาเลยล้มละลาย และเมื่ อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาพิ พากษาให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดซึ่ ง
จนถึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างกระบวนการของ
เจ้า พนัก งานพิท กั ษ์ท รัพ ย์ล งประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษาให้บริ ษทั CW ล้มละลาย
บริ ษทั
 เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษัท ถู ก
(จาเลยที่ 1) และ อดี ต กรรมการหรื อ ผู บ้ ริ ห ารเดิ ม (นายสิ น
ประธาน
เสถี ยร เอี่ยมพูลทรัพย์)(โจทก์) ฟ้ องร้องต่ อ
กรรมการบริ หาร ศาลแพ่ ง ฐานความผิ ด ตั ว การตั ว แทน(จาเลยที่ 2)
ขับไล่-ติ ดตามเอาทรัพย์คืน-เรี ยกค่าเสี ยหาย
จานวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็ นต้น
 เมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยศาลจังหวัด
สระแก้ ว ความแพ่ ง ก าหนดประเด็ น ข้ อ
พิพาทว่า
- ที่ดินพิพาทเป็ นของโจทก์
- ค่ า เสี ย หายโดยศาลพิ พ ากษาให้ จ าเลยที่ 1
(บริ ษทั ) และบริ วารขนย้ายทรัพย์สินและ
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
ออกไปจากที่ ดินที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หมู่ที่ 4
ต าบลโนนหมากเค็ ง อ าเภอวัฒ นานคร
จังหวัด สระแก้ว และให้บริ ษ ทั ปรั บ สภาพ
ที่ ดินพิ พ าทให้เรี ยบร้ อยให้ใช้การได้ดีและ
ให้บริ ษทั ใช้ค่าเสี ยหาย 150,000 บาท พร้อม
ดอ กเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ข องเงิ น ต้ น
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ ว ั น ฟ้ อง (ฟ้ องวั น ที่ 21
พฤศจิ ก ายน 2561) เป็ นต้น ไป จนกว่า จะ
ช าระเสร็ จ แก่ โ จทก์ และให้ บ ริ ษัท ช าระ
ค่ า เสี ย หายแก่ โ จทก์เดื อ นละ 30,000 บาท
นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั และ
บริ วารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ ดิน
พิพาทและให้ยกฟ้องโจทก์สาหรับจาเลยที่ 2
 เมื่ อ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท ได้ยื่ น
อุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
 เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 2563 เจ้า พนั ก งาน
บังคับคดีได้ปิดประกาศหมายบังคับคดี
 เมื่ อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษท
ั ยื่นคาร้อง
ขอให้ ศ าลงดบั ง คั บ คดี และได้ ว างเงิ น
ประกันค่าเสี ยหาย จานวน 900,000 บาท
 เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริ ษ ท
ั ได้ฟั ง
คาสั่งทุ เลาการบังคับคดี ศาลอุทธรณ์ ภาค 2
ให้ จ าเลยที่ 1 วางเงิ น เป็ นประกัน จ านวน
ทั้งสิ้ น 1,200,000 บาท เพื่อให้ได้รับอนุญาต
ให้ ทุ เลาการบั ง คั บ คดี ใน ระห ว่ า งการ
พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 2 และเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้วางเงิ น
เป็ นประกันที่ศาลเรี ยบร้อยแล้ว
 และวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค
2 พิ พากษาให้ยกฟ้ องโจทก์สาหรับจาเลยที่
1 และนอกจากที่ แก้ ใ ห้ เ ป็ นไปตามค า
พิพากษาศาลชั้นต้น
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)



หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

คดีดาที่ พ. 5321/2562
คดีแดงที่ พ. 3983/2563

บริ ษทั ส.
บุญรักษา จากัด

บริ ษทั

รำยละเอียดของคดี
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริ ษท
ั ได้รับคืน
เงินประกัน จานวน 2,100,000บาท
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โจทก์ได้ยื่นคา
ร้ องขออนุ ญ าตฎี ก าและฎี ก าต่ อ ศาล และ
วันที่ 5 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ยื่นคัดค้าน
คาร้องดังกล่าว จนถึงปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณายังไม่ทราบผล
 เมื่ อ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2562 บริ ษั ท ถู ก
เจ้าหนี้ ฟ้ อ งร้ องเกี่ ยวกับ การผิ ด สั ญ ญาซื้ อ
ขายจ้างทาของ เรี ยกค่ าเสี ยหาย ทุ นทรั พ ย์
จานวน 2,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้
ศ า ล บั ง คั บ จ า เล ย ช า ร ะ ห นี้ จ า น ว น
2,335,969.59 บาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่ วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
จน กว่ า จะช าระเส ร็ จและเมื่ วั น ที่ 26
สิ งหาคม 2563 ศาลแพ่งพิ พากษาให้โจทก์
ชนะคดี โดยช าระเงิ น จ านวน 1,254,810
บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยผิ ด นั ด ซึ่ งบริ ษัท ได้
บันทึกหนี้สินไว้แล้วทั้งจานวน
 ต่ อมาเมื่ อวันที่ 12 ตุ ลาคม 2563 บริ ษท
ั ได้

ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลแพ่ ง และศาลนัด ไกล่
เกลี่ ยในวันที่ 10 มิ ถุนายน 2564 แต่ บริ ษ ทั
มิ ได้ไปโดยเห็ นควรให้รอค าพิ พ ากษาชั้น
อุทธรณ์ ในคราวเดี ยว เนื่ องจากเป็ นคดี ที่มี
ลัก ษณะเดี ย วกับ คดี ด าที่ พ.5322/2562 ที่
ศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้พิ พ ากษากลับ ให้ ย กฟ้ อ ง
โจทก์
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)



หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

คดีดาที่ พ. 5322/2562
คดีแดงที่ พ. 3228/2563

บริ ษทั
ทรี ทรานส์
(๑๙๙๕) จากัด

บริ ษทั

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อ วัน ที่

30 กั น ยายน 2562 บริ ษั ท ถู ก
เจ้าหนี้ ฟ้องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาว่าจ้าง
ขนส่ ง เรี ย กค่ าเสี ย หาย ทุ น ทรั พ ย์จ านวน
9,847,570.91 บาท โดยโจทก์ ข อให้ ศ าล
บังคับจาเลยชาระหนี้ จานวน 9,847,570.91
บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต ราร้ อ ยละ 7.5
ต่ อปี นับ แต่ ว นั ฟ้ อ งเป็ นต้น ไปจนกว่า จะ
ชาระเสร็ จ

 เมื่ อ วัน ที่ 24 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท ได้ยื่ น

อุ ท ธรณ์ ต่ อศ าล แพ่ ง และเมื่ อ วั น ที่ 9
มิ ถุนายน 2564 ศาลอุทธรณ์ พิ พ ากษากลับ
ให้ยกฟ้องโจทก์
 ต่อมาเมื่ อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โจทก์ยื่น
ค าร้ อ งขออนุ ญ าตฎี ก าและฎี ก า จนถึ ง
ปั จจุ บัน คดี อยู่ระหว่างการพิ จารณายังไม่
ทราบผล


คดีดาที่ พ. 967/2563

บริ ษทั

นายเกรี ยงไกร
กับพวก 3 คน

 เรี ย กคื น ทรั พ ย์ (โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ )

ทุนทรัพย์ที่ฟ้องจานวน 89.72 ล้านบาท ซึ่ ง
เดื อนมีนาคม 2564 ได้สืบพยานโจทก์และ
จาเลยเรี ยบร้อยแล้ว
 เมื่ อ วัน ที่

14 พฤษภาคม 2564 ศาลแพ่ ง
พิ พ ากษายกฟ้ อ ง จนถึ งปั จจุ บัน บริ ษ ัท อยู่
ระหว่างการยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลายื่น
อุทธรณ์
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)



หมำยเลขคดี
คดีดาที่ 423/2551
คดีแดงที่ 622/2551



คดีดาที่ 795/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
พนักงานอัยการ นายวุฒิโชติ
จังหวัดสระแก้ว (ผูร้ ้องขอ)
บริ ษทั
(จาเลยที่ 1
นายคามินต์
(จาเลยที่ 2)

บริ ษทั

1. นายสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์
2. นายเกรี ยงไกร
เลิศศิริสมั พันธ์
3. นางสาวรติยา
สังข์ดว้ ง
4. นายสมสิ ทธิ์
มูลสถาน

รำยละเอียดของคดี
 ข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้และ
ความผิ ด ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าสงวน
แห่ งชาติโดยผูร้ ้องขอได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้าน
ค าสั่ งศาลชั้น ต้น เมื่ อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม
2563 ที่ ได้อ่านแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2563 และวันที่ 6 สิ งหาคม 2563
 เมื่ อ วัน ที่ 28 กั น ยายน 2563 ศาลจัง หวัด
สระแก้ว ได้ส่ งส านวนไปยังศาลอุ ทธรณ์
ภาค 2 เพื่ อพิจารณาและมีคาสั่งรับอุทธรณ์
ของผูร้ ้องขอและจาเลยที่ 1 แล้ว
 วันที่ 15 มี นาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ ภาค 2
พิพากษาตามศาลชั้นต้นให้ยกคาร้อง
 ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 8 เมษายน 2564 ผู ้ร้ อ งขอ
และจาเลยที่ 1 ได้ยื่นคาร้องขออนุ ญาตฎี กา
และฎี กาต่ อศาล ให้พิ พากษากลับและเพิ ก
ถอนการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน 2564 ศาลจั ง หวัด
สระแก้วรับคาร้องขออนุ ญาตฎี กาและฎี กา
ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั รอหมายนัดฟั งคาพิพากษา
หรื อคาสัง่ ของศาลฎีกา
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริ ษท
ั เป็ นโจทก์
ฟ้ องร้องจาเลย 4 คน ฐานความผิดเป็ นอดี ต
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบ
ใน การด าเนิ น งาน ข อ งนิ ติ บุ ค ค ลที่ มี
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
ร่ วมกันกระทาหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เป็ นเท็จ หรื อไม่ลงข้อความสาคัญในบัญชี
ห รื อ เอ กส ารข อ งบ ริ ษั ท ท าบั ญ ชี ไม่
ครบ ถ้ ว น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ เ ป็ นปั จจุ บั น
หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง เพื่อลวงบุคคล
ใดๆ ร่ วมกันปลอม และใช้ตวั๋ เงินปลอม
 ศาลอาญ านั ด พิ จารณ าคดี เ พื่ อไต่ ส วน
มูลฟ้องในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมำยเลขคดี


คดีดาที่ พ. 1055/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

บุคคล
กรรมการบริ ษทั
ธรรมดา 8 คน
9 คน

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2564 บุ ค คลธรรมดา 8

คน เป็ นโจทก์ ยื่ น ฟ้ องต่ อ ศาลแพ่ ง ฐาน
ความผิ ด เกี่ ย วกับ พระราชบั ญ ญัติ บ ริ ษัท
มหาชนโดยเรี ยกค่ าเสี ยหายเป็ นทุ นทรั พ ย์
117.79 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก
- การขายทรัพย์สินแล้วละเว้นการลงบัญชี
- การถอนฟ้ อ งคดี ป ลอมและใช้เอกสาร
ปลอมจานวน 4 บริ ษทั
- การแก้ไขปัญหาทางเข้า-ออกของโรงงาน
ของบริ ษทั
- ร่ วมกั น บริ หารจั ด การจนเป็ นเหตุ ใ ห้
บริ ษั ท ต้ อ งเสี ยค่ า ที่ ปรึ กษากฏหมาย
ปี 2561-2562
- ร่ วมกันอนุมตั ิให้บริ ษทั ซื้ อที่ดิน 33 ไร่ 40
ตารางวา
โดยขอให้ ศ าลออกหมายเรี ยกจ าเลยมา
พิจารณาพิพากษา และบังคับจาเลยตามคา
ขอฟ้ องเพื่ อ ให้ ร่ วมกัน ช าระเงิ น 117.79
ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ร่ ว มกัน ช าระค่ า ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า
ทนายความ และให้จาเลยทั้ง 9 คน ออกจาก
การเป็ นกรรมการบริ ษทั และแต่งตั้งใหม่
 ศาลเลื่อนนัดชี้ สองสถาน และกาหนดแนว

ทางการดาเนิ นคดี หรื อสื บพยานโจทก์เป็ น
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 คดีดาที่ พ. 2808/2564

นายชนะ
พวงปทุมานนท์
กับพวก
รวม 6 คน

บริ ษทั

 เมื่ อ วัน ที่

8 มิ ถุ น ายน 2564 นายชนะ พวง
ปทุ มานนท์ และพวกรวม 6 คน เป็ นโจทก์
ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลแพ่ ง ขอเพิ ก ถอนมติ ที่
ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564
ซึ่ งศาลนัดไต่ ส วนคาร้ องวันที่ 6 กันยายน
2564
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บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิ น
ลูกหนี้และเจ้าหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมที่มีดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

31

ข้ อมูลอื่น


สานักงานอุต สาหกรรมจังหวัด สระแก้วได้มีหนังสื อที่ สก. 0033(2)/379 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึ ง
กรรมการบริ ษัท ฯ เรื่ อง ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขโรงงาน โดยอาศัย อ านาจตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ งแห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคาสัง่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ทาการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน
2. ให้มีมาตรการป้ องกันการปนเปื้ อนในดิ นและน้ าใต้ดินต้องไม่ สู งกว่าเกณฑ์การปนเปื้ อนในดิ น และ
น้ าใต้ดิน
ทั้งนี้ให้ดาเนินการและจัดส่ งเอกสารให้ถูกต้องภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2564



ต่ อมาเมื่ อวันที่ 21 มิ ถุนายน 2564 บริ ษทั ได้ขออนุ ญาตขยายเวลาปรั บปรุ งแก้ไขเรื่ องดังกล่าว ออกไปอี ก
2 เดื อน และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว อนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่
31 สิ งหาคม 2564

65

