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

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 

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 จงัหวดัสระแกว้ตั้งอยู่เลขท่ี 234 หมู่ 4 ต าบลโนนหมากเค็ง อ  าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ 27160 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี และเจนวิทยาโรจน ์  28.27  
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซ้ือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 11 
 

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

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศช่ือหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือ
กลบัมาซ้ือขาย (Resume stage) ซ่ึงบริษทัไดรั้บการขยายเวลาออกไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และให้บริษทั
ลา้งขาดทุนสะสมตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัไม่สามารถมีคุณสมบติัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆเพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

นโยบายการบัญชี และวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบติัใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เวน้แต่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบติั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัท่ีมีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้ งน้ี การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัท/บริษัทได้เลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงท าให้
กิจการไม่ตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี การผ่อนปรนในทาง
ปฏิบติัดงักล่าวใหใ้ชก้บักรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าก่อให้เกิดส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกว่าส่ิง
ตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงทนัที การลดลงใดๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียง
การจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
เก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการผ่อนปรนดงักล่าวกบัการยินยอมลดค่าเช่าของสัญญาเช่าอาคาร และสัญญา
เช่าท่ีดิน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดค่าเช่าในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท และ 
12,000 บาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด  
 

นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

2.3 สกลุเงินที่ใช้การด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกั 
พนับาท/ลา้นบาทเวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.4 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2.4.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 11 12 13 และ 14 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ 
 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 
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2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการ 

 ตดับญัชีและการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึน

 ของเงินเดือนอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 
 อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 24 ประมาณการห น้ี สินจากการปิดและปรับป รุง 
 หลุมฝังกลบ และประมาณการหน้ีสินจากคดีความ
 และค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูก
 ฟ้องร้อง 

 

2.4.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้
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 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิด
การโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”) 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั พอสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. ควำมเส่ียงและผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือไดรั้บผลกระทบโควิด-19 ลูกคา้บางรายจ าเป็นตอ้ง
ลดการผลิตหรือบางรายจ าเป็นตอ้งหยุดการผลิตชั่วคราว มีผลท าให้กากอุตสาหกรรมท่ีตอ้งส่งก าจดัหรือ
บ าบดัมีปริมาณลดลงอย่างมากส่งผลให้บริษทัมีรายไดล้ดลง ประกอบกบับริษทัยงัคงมีภาระค่าใชจ่้ายคงท่ี 
เช่น ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ค่าเช่าเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

 

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงนิทุนและสภำพคล่องที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทั/บริษทัมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และใช้กระแสเงินสดสุทธิจาก
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมว้่ากลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บ
ผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้บริษทัมีรายไดล้ดลงและผลการด าเนินงานลดลง แต่กลุ่มบริษทั/บริษทัยงัมี
สภาพคล่องท่ีเพียงพอและยงัมีกระแสเงินสดท่ีดี เน่ืองจากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีการลงทุนในรูปของสลาก 
ออมสินและสลากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 60 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดง่้ายในกรณีท่ีตอ้งใชฉุ้กเฉินและเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย 

 

3. ผลกระทบต่องบกำรเงนิ 
ผูป้ระกอบการจ านวนมากไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจจากรายไดท่ี้ลดลง ลูกหน้ีอาจขาดสภาพคล่อง
ท าใหจ่้ายช าระหน้ีล่าชา้ หรือไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี อยา่งไรก็ตาม กลุ่มลูกหน้ีคงคา้งเกินก าหนด
ช าระทางฝ่ายติดตามหน้ียงัคงสามารถติดตามทวงถามลูกคา้ไดแ้ละมีก าหนดวนันดัช าระเงิน 

 

ดังนั้ น  การด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท /บริษัทอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว
อย่างต่อเน่ือง และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงกลุ่มบริษัท/บริษทัคาดว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษัทก็จะดีข้ึน
ตามล าดบัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง  
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การถือปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ในกรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

5 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 
(ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทัยอ่ย) 

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

บริษทัร่วม   
7. บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง 

 จ ากดั 
ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 30 
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 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั   
8. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จ ากดั ไทย เป็นบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีกรรมการและ 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
9. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและ 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนัและผู้บริหำรส ำคัญ   
10. คุณยทุธนา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 
11. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันกับผู ้บริหารส าคัญ (ได้

ลาออกวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แลว้) 
12. 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 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและ 

 เศษวสัดุท่ีคดัแยก 
ราคาตามสญัญา หรือราคาตามใบแจง้หน้ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ ราคาตามใบแจง้หน้ี 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน ราคาตามใบแจง้หน้ี 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ 

 แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 
 เงินเดือน โบนสั และอ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือผูบ้ริหารส าคัญหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
รำยได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  2,626 2 544 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและ 

เศษวสัดุท่ีคดัแยก 
 

- 
  

- 
  
1,226 

  
253 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  94 

ค่ำใช้จ่ำย        
บริษทัย่อย        
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  7  - 
บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าบริการ 31  31  29  29 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนอ่ืนและค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ 6  29  6  29 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,458  5,053  4,703  3,905 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 111  43  111  43 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 
 ผู้บริหำรส ำคัญ 

 
5,575 

  
5,125 

  
4,820 

  
3,977 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
รำยได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  5,210 2 1,327 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและ 

เศษวสัดุท่ีคดัแยก 
 

- 
  

- 
  

2,266 
  

253 
ดอกเบ้ียรับ -  -  -  213 
ค่ำใช้จ่ำย        
บริษทัย่อย        
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  7  - 
บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าบริการ 62  62  58  58 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน 7  -  7  - 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนอ่ืนและค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ 13  59  13  59 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10,298  9,889  8,790  7,990 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 221  87  221  87 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 
 ผู้บริหำรส ำคัญ 

 
10,532 

  
10,035 

  
9,024 

  
8,136 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์        
 เมทเทิล จ ากดั -  -  3,699  4,442 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

 
(23) 

 
(174) 

รวม -  -  3,676  4,268 
    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน     a  
โอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

  
(117) 

  
- 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน     a  
โอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

  
(151) 

  
- 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
ลกูหน้ีอื่น        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั (*) -  -  114  114 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค        
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั (*) -  -  338  243 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี         
 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (*) -  -  286  286 
ลกูหน้ีอื่น        
อดีตผูบ้ริหาร 50  50  50  50 
ค่ำเบีย้ประกันอุบัติเหตุจ่ำยล่วงหน้ำ        
กรรมการหรือผูบ้ริหาร 26  18  26  16 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62  -  58  - 
        

ดอกเบี้ยค้างรับ        
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 
รวม 138  68  4,806  4,643 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

  
(4,672) 

  
(4,577) 

สุทธิ 138  68  134  66 
 

(*) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแลว้ 
  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  27  - 
 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  95  - 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
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 -  -  -  250 
รวม -  -  73,594  73,844 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- 
 

- 
 

(73,594) 
 

(73,594) 
สุทธิ -  -  -  250 
 

(*) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแลว้ 
  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  73,844  85,594 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  -  -  2,500 
ลดลงระหวา่งงวด -  -  (250)  (3,800) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  73,594  84,294 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 
 

สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
Begemann Holding B.V. 85,408  85,408  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (85,408)  (85,408)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     30 มิถุนายน
2564 

 31 ธนัวาคม 
2563 

   (พันบำท) 
ผูบ้ริหารส าคญั     3,001  3,625 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 

บริษทัร่วม        

บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง จ ากดั 300  300  300  300 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ผูบ้ริหารส าคญั 64  572  64  558 

รวม 364  872  364  858 
 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 

บริษทัย่อย        
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

 
 

 
- 

 
405 

 
405 

บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม        
แอนด ์เมทเทิล จ ากดั -  -  7  - 

รวม -  -  412  405 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 

บริษทัย่อย        
บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม  
แอนด ์เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

 
 
- 

 
9,000 

 
- 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  -  9,000  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  9,000  - 

 

หนี้สินตามสัญญาเช่า – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าในอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบำท) 
ผูบ้ริหารส าคญั 3,510  441  3,069  3,900  538  3,362 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ผูบ้ริหารส าคญั 7,054  6,947  5,594  5,487 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค ้าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการค ้ าประกันแก่ธนาคารในการออกหนังสือค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญา (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 
 

 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ท่ีมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากก าหนด 
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท 

 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2563 มีดงัน้ี 

 

- 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 10 พฤษภาคม 2563 บริษัทท าสัญญาซ้ือขายเศษอลูมิเนียมกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท เจทีเอส 
อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากดั) โดยบริษทัตกลงขายเศษอลูมิเนียมให้กบับริษทัย่อยในราคากิโลกรัมละ 1 บาท 
ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 ไดต่้อสัญญาใหม่ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย เพ่ือเป็นท่ีตั้ ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท 
และมีเงินประกนัการเช่าจ านวน 135,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 
2563 บริษทัไดต่้อสญัญาเช่าอีก 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 44,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 บริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน จ านวน 3 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 97 ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี 
ส่วนขยายหอ้งประชุมส านกังานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 60,000 บาท 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 บริษทัได้ต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราค่าเช่า 
เดือนละ 19,000 บาท 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คน เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด ในอตัราค่าจา้ง
รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 25,000 บาท 
 

6 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,699  4,442 
กิจการอ่ืน        
- ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย
 จ ากดั (มหาชน) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

- ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์
 จ ากดั 59,384 

 

59,384 

 

59,384 

 

59,384 
- ลูกหน้ีรายอ่ืนๆ 42,305  35,751  32,344  30,062 
รวมลูกหน้ีกิจการอ่ืน 159,914  153,360  149,953  147,671 
รวม 159,914  153,360  153,652  152,113 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (122,084) 

 
(123,766) 

 
(122,107) 

 
(123,940) 

สุทธิ 37,830  29,594  31,545  28,173 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,664) 

 
(812) 

 
(1,781) 

 
(180) 

       

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,682) 

 
2,535 

 
(1,833) 

 
3,168 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 (พันบำท) 
ลูกหน้ีการคา้ - รายอ่ืนๆ:-        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 25,845  23,434  20,976  22,187 
คา้งช าระเกินก าหนด:-        

 1 – 3 เดือน 12,136  7,566  10,743  7,566 
 3 – 6 เดือน 195  610  195  610 
 6 – 12 เดือน -  50  -  50 
 มากกวา่ 12 เดือน 4,129  4,091  4,129  4,091 
รวมคา้งช าระเกินก าหนด 16,460  12,317  15,067  12,317 

ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
 (มหาชน) (คา้งช าระเกินก าหนด) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 (คา้งช าระเกินก าหนด) 59,384 

 

59,384 

 

59,384 

 

59,384 
รวมทั้งส้ิน 159,914  153,360  153,652  152,113 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (122,084) 

 
(123,766) 

 
(122,107) 

 
(123,940) 

สุทธิ 37,830  29,594  31,545  28,173 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดจ านวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาผ่อนช าระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีดงักล่าวคา้งช าระ
เกินก าหนดท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ รวมทั้งมีอดีตผูถื้อหุน้ของ
ลูกหน้ีเป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั้น บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ต็มจ านวน
แลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138  68  4,806  4,643 
กิจการอ่ืน ๆ 10,112  7,850  9,490  5,787 
รวม 10,250  7,918  14,296  10,430 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (100) 

 

(100) 
 

(4,772) 

 

(4,677) 
สุทธิ 10,150  7,818  9,524  5,753 

        

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน –กิจกำรอ่ืน ๆ        
ลูกหน้ีอ่ืน 9  126  1  118 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 5,013  722  4,819  623 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 104  1,590  -  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 4,501  4,657  4,240  4,348 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 268  324  268  324 
เงินมดัจ า 100  100  100  100 
อ่ืน ๆ 117  331  62  274 
รวม 10,112  7,850  9,490  5,787 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  27  - 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 

 
 

 
 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  95  - 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 917  108  -  - 
วตัถุดิบ 530  683  -  - 
สารเคมีและวสัดุอ่ืนๆ 1,896  1,037  1,836  956 
รวม 3,343  1,828  1,836  956 

    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ส าหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
โอนกลบัขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ -  (361)  -  - 

       

ส าหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน       
โอนกลบัขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ -  (65)  -  - 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืนที่วดัมูลค่ำ 
 ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย : 

       

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 206  206  206  206 
สลากออมสินพิเศษ 46,000  60,000  43,000  60,000 
สลากธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 14,000  -  7,000  - 
รวม 60,206  60,206  50,206  60,206 

        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนจดัประเภทเป็น:        
- ส่วนท่ีหมุนเวียน 206  20,206  206  20,206 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 50,000  30,000  40,000  30,000 
- ส่วนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 10,000  10,000  10,000  10,000 
รวม 60,206  60,206  50,206  60,206 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
สลากออมสินพิเศษ :        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 60,000  85,000  60,000  80,000 
ซ้ือระหวา่งงวด 6,000  30,000  3,000  30,000 
ขายระหวา่งงวด (20,000)  (40,000)  (20,000)  (40,000) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 46,000  75,000  43,000  70,000 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
สลากธนาคารอาคารสงเคราะห ์:        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซ้ือระหวา่งงวด 14,000  -  7,000  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 14,000  -  7,000  - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สลากออมสินพิเศษจ านวน 2 ฉบบั ยอดเงิน 10 ลา้นบาท ใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 
 

10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 49  -  75  - 
เพ่ิมข้ึน -  75  -  75 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 49  75  75  75 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง จ ากดั) มีสัดส่วนความ
เป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงประกอบธุรกิจรับจา้งจดัเก็บ ขนยา้ย และท าลายของเหลว เจล สเปรย ์วสัดุหรือ
สารเคมีทุกชนิด ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2564  2563 
  (พันบำท) 
วิธีราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     445,085  445,085 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน     445,085  445,085 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (382,920)  (382,920) 
สุทธิ     62,165  62,165 
 
 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

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

จดัตั้ง 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
    (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 ์ผลการด าเนินงานไม่เป็นสาระส าคญั และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหญ่ เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการ  

** จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,841  37,952  31,841  37,952 
การซ้ือและการโอนเขา้-ราคาทุน 6,320  33,096  6,320  33,096 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 38,161  71,048  38,161  71,048 
 

13 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 456,470  398,445  358,678  295,850 
การซ้ือ – ราคาทุน 18,308  38,123  17,938  36,798 
การจ าหน่าย (138)  (17)  (84)  (17) 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  1,184  -  1,184 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  (33,096)  -  (33,096) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  (410)  -  (410) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,661)  (18,754)  (12,107)  (13,870) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 458,979  385,475  364,425  286,439 
 

14 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 (พันบำท) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั – ผูบ้ริหารส าคญั 3,001  3,625  3,001  3,625 
กิจการอ่ืนๆ  916  732  916  732 
รวม 3,917  4,357  3,917  4,357 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,357  3,937  4,357  3,937 
เพ่ิมข้ีนระหวา่งงวด -  1,300  -  1,300 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (440)  (437)  (440)  (437) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 3,917  4,800  3,917  4,800 
 

15 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำทรัพย์สิน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 

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

16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,346  297  1,346  294 
ซ้ือ-ราคาทุน 1,838  490  1,717  490 
โอนจากงานระหวา่งท า -  410  -  410 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (231)  (65)  (230)  (65) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2,953  1,132  2,833  1,129 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน

2564 
 31 ธนัวาคม

2563 
 (พันบำท) 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 2,540  2,540  1,840  1,840 
เงินวางศาล 640  640  640  640 

รวม 3,180  3,180  2,480  2,480 
 

18 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31ธนัวาคม

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31ธนัวาคม

2563 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  179  181  171  173 
ยอดขาดทุนยกไป -  3  -  1 
รวม 179  184  171  174 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2564 ถึงปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัและบริษทัย่อยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับัญชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และ 2563 ค านวณจากก าไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการค านวณภาษีเงินได ้ซ่ึงค านวณภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

   
ส าหรับงวดสามเดือน 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563 

 
(พันบำท) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,467  -  -  - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
2,467 

  
- 

  
- 

  
- 

 

   
ส าหรับงวดหกเดือน 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563 

 
(พันบำท) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,880  -  -  - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
2,880 

  
- 

  
- 

  
- 

 

19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (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 24,342  24,371  21,949  22,702 
รวม 88,974  89,003  86,581  87,334 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 

บริษทัร่วม 300  300  300  300 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64  572  64  558 
กิจการอ่ืน ๆ 11,923  12,531  11,457  12,034 
รวม 12,287  13,403  11,821  12,892 

เจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน – กิจกำรอ่ืน ๆ        
เจา้หน้ีอ่ืน 7,416  6,468  7,033  6,036 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 441  2,426  441  2,426 
เงินรับล่วงหนา้ 180  15  180  15 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 478  769  408  704 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 441  178  441  178 
อ่ืน ๆ 2,967  2,675  2,954  2,675 
รวม 11,923  12,531  11,457  12,034 
 

21 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบำท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,024  168  856  1,024  186  838 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี 
 แต่ไม่เกินหา้ปี  3,116 

 
273 

 
2,843 

 
3,627 

 
352 

 
3,275 

รวม 4,140  441  3,699  4,651  538  4,113 
            

จดัประเภทเป็น :-            

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ผูบ้ริหารส าคญั 3,510  441  3,069  3,900  538  3,362 
กิจการอ่ืนๆ  630  -  630  751  -  751 
รวม 4,140  441  3,699  4,651  538  4,113 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 4 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารส านกังานและยานพาหนะ จ านวน 3 สัญญา มี
ระยะเวลา 4-10 ปี ก าหนดจ่ายช าระทุกเดือน 
 

22 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน        
 ผูบ้ริหารส าคญั 7,054  6,947  5,594  5,487 
 พนกังาน 6,706  6,004  4,960  4,341 
รวม 13,760  12,951  10,554  9,828 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ        
 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,951  10,227  9,828  7,470 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 749  616  677  550 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 60  56  49  44 
 809  672  726  594 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำร 
 ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 

 
13,760 

  
10,899 

  
10,554 

  
8,064 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564 2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.36 - 1.49 1.36 - 1.49 
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 
2564 

 31 ธนัวาคม 
2563 

  (พันบำท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ  21,225  21,718 
รวม  21,225  21,718 
 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563 
  (พันบำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  21,718  34,141 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  -  1,959 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน  (493)  (15,668) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  21,225  20,432 
 

24 ประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดคีวำมและค่ำปรับฯ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบำท) 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน :        
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,316  1,316  1,126  1,126 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ
 ไม่ปฏิบติัตามสัญญาฯ 9,000  9,000  9,000  9,000 
รวม 10,316  10,316  10,126  10,126 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (พันบำท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,316  1,046  9,000  9,000  10,316  10,046 
เพ่ิมข้ึน  -  180  -  -  -  180 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  1,316  1,226  9,000  9,000  10,316  10,226 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (พันบำท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,126  856  9,000  9,000  10,126  9,856 
เพ่ิมข้ึน  -  180  -  -  -  180 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  1,126  1,036  9,000  9,000  10,126  10,036 

 

 ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 9 ลา้นบาท :- 

 

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

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฏิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฏิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 
 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
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
ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจ านวน 
9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำตำม  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 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 
 

26 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท/พันหุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
14,132 

  
(2,317) 

  
3,633 

  
(877) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 0.0070    (0.0011)  0.0018  (0.0004) 
  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบำท/พันหุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
23,186 

  
(4,224) 

  
3,931 

  
272 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

  
2,025,092 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 0.0114  (0.0021)  0.0019  0.0001 
 

27 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 

ส่วนงำน 
บริกำรฝังกลบ 

 

ส่วนงำนผลติและ 
ขำยผลติภณัฑ์โลหะ 

 
ส่วนงำนอ่ืนๆ  

รวมส่วนงำน 
ทีร่ำยงำน 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563  2564  2563 

 
(ล้ำนบำท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน 

 รายไดจ้ากลูกคา้ 
           

    

- ภายนอก 48 
 

41 
 

28 
 

7 
 

- 
 

-  76  48 

- ระหวา่งส่วนงาน 1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  1  1 

รายได ้ 49 
 

42 
 

28 
 

7 
 

- 
 

-  77  49 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1) 

 
(1) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  (1)  (1) 

รำยได้รวม 48 
 

41 
 

28 
 

7 
 

- 
 

-  76  48 

            
    

ก ำไร(ขำดทุน)ตำมส่วนงำนก่อน
หักภำษี (หลงัตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั) 4 

 
1 

 
13 

 
(3) 

 
- 

 
-  17  (2) 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงำน 
บริกำรฝังกลบ 

 

ส่วนงำนผลติและ 
ขำยผลติภณัฑ์โลหะ 

 
ส่วนงำนอ่ืนๆ  

รวมส่วนงำน 
ทีร่ำยงำน 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563  2564  2563 

 
(ล้ำนบำท) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน 

 รายไดจ้ากลูกคา้ 
           

    

- ภายนอก 86 
 

95 
 

50 
 

16 
 

- 
 

-  136  111 

- ระหวา่งส่วนงาน 5 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  5  2 

รายได ้ 91 
 

97 
 

50 
 

16 
 

- 
 

-  141  113 
ตดัรายการระหวา่งกนั (5) 

 
(2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  (5)  (2) 

รำยได้รวม 86 
 

95 
 

50 
 

16 
 

- 
 

-  136  111 

            
    

ก ำไร(ขำดทุน)ตำมส่วนงำน 
 ก่อนหักภำษี (หลงัตดัรำยกำร 
 ระหว่ำงกนั) 4 

 
1 

 
22 

 
(5) 

 
- 

 
-  26  (4) 

 

 

สินทรัพย์ตำมส่วนงำนทีร่ำยงำน 
           

    
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน/ 
 31 ธันวำคม (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 537 

 
600 

 
122 

 
43 

 
- 

 
-  659  643 

            
    

หนีสิ้นตำมส่วนงำนทีร่ำยงำน 
           

    
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน/ 
 31 ธันวำคม (หลงัตดั 
 รำยกำรระหว่ำงกนั) 172 

 
181 

 
9 

 
6 

 
5 

 
5  186  192 

 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 
ส ำหรับงวดหกเดือน 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563 

 
(ล้ำนบำท) 

ก ำไรหรือขำดทุน 
       รวมก าไร(ขาดทุน)จากส่วนงานท่ีรายงาน 17  (2)  26  (4) 

ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 17  (2)  26  (4) 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

 

30 มิถุนายน 
2564 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

 
(ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ 
       รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 200 

 
187 

 
240 

 
241 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 459 
 

456 
 

364 
 

359 
สินทรัพย์รวม 659 

 
643 

 
604 

 
600 

 
  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  30 มถุินำยน 2564  
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 

  (ล้ำนบำท)  
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน      
ท่ีดิน  4.54  4.54  
อาคาร  40.64  40.64  
ระบบสาธารณูปโภคและบ่อบ าบดัน ้าเสีย  7.26  7.26  
ถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ (เสน้ทางใหม่ ช่วงท่ี 2)  7.89  7.89  
กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม  1.03  1.03  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1.80  1.80  
เตาหลอมอลูมิเนียม  1.60  -  
รวม  64.76  63.16  

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้      
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  5.78  5.46  
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.03  0.03  
รวม  5.81  5.49  

ภาระผกูพนัอื่นๆ      
- ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้  3.45  3.45  
- หนงัสือค ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะ  9.11  9.11  
- สญัญาการใหบ้ริการปรึกษาทางการเงินและปรึกษาอ่ืน  1.90  1.90  
- สญัญาวา่จา้งขนส่งกากอุตสาหกรรม  3.23  3.23  
- สญัญาบริการอ่ืนๆ  1.23  0.74  
รวม  18.92  18.43  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งรถขนส่งกากอุตสาหกรรมกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง (ผูรั้บจา้ง)  
เพ่ือจา้งใหข้นส่งกากอุตสาหกรรมและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญามีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรับประกนัรายไดแ้ก่ผูรั้บจา้งอย่างนอ้ย 170,000 บาทต่อเดือน 
(โดยค านวณเฉล่ียในรอบ 12 เดือน) ในกรณีท่ีไม่ถึงตามท่ีก าหนด บริษทัตอ้งชดเชยรายไดส่้วนท่ีขาดใหก้บัผูรั้บจา้ง  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งขนส่งกากอุตสาหกรรมกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง (ผูรั้บจา้ง) เพ่ือ
จา้งให้ขนส่งกากอุตสาหกรรม ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 โดยสญัญามีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรับประกนัรายไดแ้ก่ผูรั้บจา้งอยา่งนอ้ย 510,000 บาทต่อเดือน (โดยค านวณ
เฉล่ียในรอบ 4 เดือน ส าหรับเดือนกันยายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 และเฉล่ียในรอบ 3 เดือน ส าหรับเดือน
มกราคม 2564 ถึงธนัวาคม 2564) ในกรณีท่ีไม่ถึงตามท่ีก าหนด บริษทัตอ้งชดเชยรายไดส่้วนท่ีขาดใหก้บัผูรั้บจา้ง 
 

ดงันั้น จนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีภาระค่าปรับการรับประกนัรายไดใ้ห้แก่ผูรั้บจา้ง ซ่ึงบริษทัได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวเ้ตม็จ านวนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

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 2564 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีฝุ่ นท่ีไดจ้ากการบดและหลอม (ท่ีมีตั้งแต่แรก) ซ่ึงสามารถน ามาบดและ
หลอมไดอี้กคร้ังจะไดอ้ลูมิเนียมประมาณ 8-10% ฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนจะน าไปก าจดั ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีภาระค่าก าจดัฝุ่ นและ
มีรายไดจ้ากการขายอลูมิเนียมดงักล่าวเม่ือน ามาบดและหลอม 
 

29 คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 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  30 
มิถุนาย 2564 มียอดเงินตน้คงเหลือเป็นจ านวน
รวม 0.67 ลา้นบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณ
การห น้ี สิ น จ าน วน  0.50 ล้านบ าท  แล ะ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จ านวน 0.17 ลา้นบาท) ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าท่ีบงัคบัคดี
ได้น าหมายมาบังคับคดีเพ่ือด าเนินการยึด
ทรัพย์ แต่บริษัทย่อยขอเจรจากับโจทก์ก่อน 
เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงงดการยึดทรัพยสิ์นไว ้



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 636/2562 
 คดีแดงท่ี 7207/2562 

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 รือฐานค วามผิ 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
ของศาลชั้นตน้ และศาลอุทธรณ์เล่ือนนัดฟัง 
ค าพิพากษาเป็นวนัท่ี 18 สิงหาคม 2564 

 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) 

บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการเช่าทรัพย ์
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 ลา้นบาท ตกลง
ผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกวา่จะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีค าสั่งให้
บริษทัย่อยช าระเงินแก่โจทก์ เป็นจ านวน 1.10 
ล้านบาท พ ร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  
ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มียอดเงินต้น
คงเหลือเป็นจ านวนรวม 3.60 ล้านบาท  ได้
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

  



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 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 
 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   



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
    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 าสั่งไม่รับค าฟ้องในส่วนท่ี
เก่ียวกับค่าจา้งงวดท่ี 44 (ครบก าหนดช าระ 
เม่ือวัน ท่ี  26 มิ ถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี  59 
(ครบก าหนดช าระเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2554)
ไว้พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวม จ านวน
51,605,839.93บาท) เน่ืองจากเป็นการยื่น
ฟ้องเม่ือพน้ก าหนดห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพยท่ี์
ฟ้อง จ านวน 236,895,416.56 บาท 
3) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่
รับค าฟ้ องใน ส่วน ท่ี เก่ียวข้องกับ ค่ าจ้าง 
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 
4) เม่ือวันท่ี  29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน้ท่ีไม่รับค าฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง
งวดท่ี  44 ถึงงวดท่ี  59 ไว้พิจารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 51,606 บาท ให้แก่ 
ผูฟ้้องคดีทั้งสาม ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีค้างช าระงวดท่ี 44-59 
เป็นจ านวน 10.82 ลา้นบาท ท่ีหมดอายุความ
ในการเรียกเกบ็หน้ี   
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   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 และธนาคารกรุงไทยไดย้ื่น
ค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลางแลว้ 
7) เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 ทอท.ได้ยื่น
ค าให้การเพ่ิมเติมและคดัคา้นแกค้ าฟ้องมายงั
ศาลปกครองกลาง 
8) เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม ได้ยื่นแก้ค าคัดค้านเพ่ิมเติม
มายงัศาลปกครองกลาง 
9) เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 และวนัท่ี 10 
มิถุนายน 2562 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ได้ยื่นค าโต้แยง้คัดค้านมายงัศาลปกครอง
กลางต าม ท่ี ได้ รับส า เน าจากค าสั่ งศ าล
ปกครอง 
10) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 เจา้หนา้ท่ีของ
ส านกังานของศาลปกครองกลางแจง้ว่าคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างพิจารณาท่ียงั
ไม่ทราบผล 
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 คดีด าท่ี พ 4723/2560 

 คดีด าท่ี ล 1978/2564 

บริษทั 
(“Pro”) 

บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
(“CW”) 

 เม่ือวันท่ี  6 ตุลาคม 2560 บริษัท  Pro เป็น
โจทกย์ื่นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา
จ้าง เรียกค่ า เสี ยห าย  ทุนท รัพย์จ านวน 
54,581,922 บาท ซ่ึงบริษัท  Pro ขอให้ศาล
ออกหมายเรียกตัวบริษัท CW มาพิจารณา
พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบริษทั CW จะช าระหน้ีให้บริษทั 
Pro เสร็จส้ิน และใหบ้ริษทั CW ช าระค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนบริษัท 
Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ในวนัท่ี 3-4 
กรกฎาคม 2561 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี
ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 
แล้วพบว่า บริษัท CW มีสภาพเป็นลูกหน้ี
ของบ ริษัท  Pro มาตั้ งแต่ ปี  2558 รวมทั้ ง
บริษัท Pro ได้ด าเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ
อดีตผู ้บ ริหารของบริษัท 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 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ทนายความของ
บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลยลม้ละลาย และเม่ือ
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลาง
ไดมี้ค าพิพากษาให้พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดซ่ึง
จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างกระบวนการของ
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้บริษทั CW ลม้ละลาย 

 คดีด าท่ี พ. 908/2561 
 คดีแดงท่ี พ. 582/2562 
 คดีด าท่ี 309-310/2563 
 คดีแดงท่ี 2259-2260/2563 

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 
 (บริษทั) และบริวารขนยา้ยทรัพยสิ์นและ 
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   ออกไปจากท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนหมากเค็ง อ  าเภอวัฒนานคร 
จงัหวดัสระแกว้ และให้บริษทัปรับสภาพ
ท่ีดินพิพาทให้เรียบร้อยให้ใช้การไดดี้และ
ใหบ้ริษทัใชค่้าเสียหาย 150,000 บาท พร้อม
ดอก เบ้ี ย ร้อยละ  7 .5  ต่ อ ปี ของ เงิน ต้น 
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 ดีและได้วางเงิน
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 

 และวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 
2 พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ส าหรับจ าเลยท่ี 
1 และนอกจาก ท่ีแก้ให้ เป็นไปตามค า
พิพากษาศาลชั้นตน้   
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    เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 บริษทัไดรั้บคืน

เงินประกนั จ านวน 2,100,000บาท 
 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 โจทก์ไดย้ื่นค า
ร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อศาล และ
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 บริษทัไดย้ื่นคดัคา้น
ค าร้องดงักล่าว จนถึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณายงัไม่ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ. 5321/2562 
คดีแดงท่ี พ. 3983/2563 

บริษทั ส.  
บุญรักษา จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวัน ท่ี  30 กันยายน  2562 บ ริษัท ถูก
เจ้าหน้ีฟ้องร้องเก่ียวกับการผิดสัญญาซ้ือ
ขายจา้งท าของ เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์
จ านวน 2,335,969.59 บาท โดยโจทกข์อให้
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
จนกว่ าจะช าระ เส ร็จและ เม่ื ว ัน ท่ี  26 
สิงหาคม 2563 ศาลแพ่งพิพากษาให้โจทก์
ชนะคดี โดยช าระเงินจ านวน 1 ,254,810 
บาท พร้อมดอกเบ้ียผิดนัด ซ่ึงบริษัทได้
บนัทึกหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้งจ านวน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 บริษทัได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง และศาลนัดไกล่
เกล่ียในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 แต่บริษทั
มิได้ไปโดยเห็นควรให้รอค าพิพากษาชั้น
อุทธรณ์ในคราวเดียว เน่ืองจากเป็นคดีท่ีมี
ลักษณะเดียวกับคดีด าท่ี  พ .5322/2562 ท่ี
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
โจทก ์
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี พ. 5322/2562 
คดีแดงท่ี พ. 3228/2563 

บริษทั 
ทรีทรานส์ 

(๑๙๙๕) จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวัน ท่ี  30 กันยายน  2562 บ ริษัท ถูก
เจา้หน้ีฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาวา่จา้ง
ขนส่ง เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์จ านวน 
9,847,570.91 บาท โดยโจทก์ขอให้ศาล
บงัคบัจ าเลยช าระหน้ีจ านวน 9,847,570.91 
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จ  

 เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2563 บริษัทได้ยื่น
อุท ธรณ์ ต่ อศ าลแพ่ ง  และ เม่ื อ วัน ท่ี  9 
มิถุนายน 2564 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลบั
ใหย้กฟ้องโจทก ์

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 โจทกย์ื่น
ค าร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา  จนถึง
ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณายงัไม่
ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ. 967/2563 บริษทั นายเกรียงไกร
กบัพวก 3 คน 

 เรียกคืนทรัพย์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)  
ทุนทรัพยท่ี์ฟ้องจ านวน 89.72 ลา้นบาท ซ่ึง
เดือนมีนาคม 2564 ได้สืบพยานโจทก์และ
จ าเลยเรียบร้อยแลว้  

 เม่ือวัน ท่ี  14 พฤษภาคม 2564 ศาลแพ่ ง
พิพากษายกฟ้อง จนถึงปัจจุบันบริษัทอยู่
ระหวา่งการยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่น
อุทธรณ์ 
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 คดีด าท่ี 423/2551 
คดีแดงท่ี 622/2551 

พนกังานอยัการ
จงัหวดัสระแกว้ 

นายวฒิุโชติ 
(ผูร้้องขอ) 
บริษทั 

(จ าเลยท่ี 1 
นายคามินต ์
(จ าเลยท่ี 2) 

 ขอ้หาความผิดต่อพระราชบญัญติัป่าไมแ้ละ
ความผิด ต่อพระราชบัญญั ติ ป่ าสงวน
แห่งชาติโดยผูร้้องขอไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้น
ค าสั่งศาลชั้ นต้น เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2563 ท่ีไดอ่้านแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2563 และวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 

 เม่ือวันท่ี  28 กันยายน 2563 ศาลจังหวัด 
สระแก้ว ได้ส่งส านวนไปยงัศาลอุทธรณ์ 
ภาค 2 เพ่ือพิจารณาและมีค าสั่งรับอุทธรณ์ 
ของผูร้้องขอและจ าเลยท่ี 1 แลว้ 

 วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 
พิพากษาตามศาลชั้นตน้ใหย้กค าร้อง 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ผู ้ร้องขอ
และจ าเลยท่ี 1 ไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตฎีกา
และฎีกาต่อศาล ให้พิพากษากลบัและเพิก
ถอนการบงัคบัคดีท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 เม่ือวัน ท่ี  21 เมษายน 2564 ศาลจังหวัด
สระแกว้รับค าร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา
ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัรอหมายนดัฟังค าพิพากษา
หรือค าสัง่ของศาลฎีกา 

 คดีด าท่ี 795/2564 บริษทั 1. นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย ์
2. นายเกรียงไกร 
เลิศศิริสมัพนัธ์ 
3. นางสาวรติยา 

สงัขด์ว้ง 
4. นายสมสิทธ์ิ 
มูลสถาน 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 บริษทัเป็นโจทก์
ฟ้องร้องจ าเลย 4 คน ฐานความผิดเป็นอดีต
กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการด า เนิ น งานของนิ ติ บุ คคล ท่ี มี
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ร่วมกนักระท าหรือยินยอมให้ลงข้อความ
เป็นเท็จ หรือไม่ลงขอ้ความส าคญัในบญัชี
ห รือ เอกส ารของบ ริษัท  ท าบัญ ชี ไ ม่
ครบถ้วน  ไ ม่ ถูกต้อง  ไ ม่ เป็น ปั จ จุบัน 
หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพ่ือลวงบุคคล
ใดๆ ร่วมกนัปลอม และใชต้ัว๋เงินปลอม 

 ศาลอาญานัดพิ จารณาค ดี เพ่ื อไต่สวน 
มูลฟ้องในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 
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 คดีด าท่ี พ. 1055/2564 บุคคล
ธรรมดา 8 คน 

กรรมการบริษทั 
9 คน 

 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 บุคคลธรรมดา 8 
คน เป็นโจทก์ยื่น ฟ้องต่อศาลแพ่ งฐาน
ความผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนโดยเรียกค่าเสียหายเป็นทุนทรัพย ์
117.79 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจาก 
- การขายทรัพยสิ์นแลว้ละเวน้การลงบญัชี 
- การถอนฟ้องคดีปลอมและใช้เอกสาร
ปลอมจ านวน 4 บริษทั 

- การแกไ้ขปัญหาทางเขา้-ออกของโรงงาน
ของบริษทั 

- ร่วมกันบริหารจัดการจนเป็นเหตุให้
บ ริษัทต้องเสี ยค่ าท่ีป รึกษากฏหมาย 
ปี 2561-2562 

- ร่วมกนัอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือท่ีดิน 33 ไร่ 40 
ตารางวา 

โดยขอให้ศาลออกหมายเรียกจ าเลยมา
พิจารณาพิพากษา และบงัคบัจ าเลยตามค า
ขอฟ้องเพ่ือให้ ร่วมกันช าระเงิน 117.79 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ร่วมกันช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่า
ทนายความ และใหจ้ าเลยทั้ง 9 คน ออกจาก
การเป็นกรรมการบริษทั และแต่งตั้งใหม่ 

 ศาลเล่ือนนดัช้ีสองสถาน และก าหนดแนว
ทางการด าเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์เป็น
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 

 คดีด าท่ี พ. 2808/2564 นายชนะ  
พวงปทุมานนท ์

กบัพวก 
รวม 6 คน 

บริษทั  เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 นายชนะ พวง 
ปทุมานนท์ และพวกรวม 6 คน เป็นโจทก์
ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอเพิกถอนมติท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
ซ่ึงศาลนัดไต่สวนค าร้องวนัท่ี 6 กนัยายน 
2564 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

31 ข้อมูลอ่ืน 
 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/379 ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ถึง
กรรมการบริษัทฯ เร่ือง ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 37 วรรคหน่ึงแห่ง
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสัง่ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 

1. ใหท้ าการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น  

2. ให้มีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนในดินและน ้ าใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและ 
น ้าใตดิ้น 

 

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการและจดัส่งเอกสารใหถู้กตอ้งภายใน วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 บริษทัได้ขออนุญาตขยายเวลาปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองดังกล่าว ออกไปอีก  
2 เดือน และส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2564 


