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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มลูทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5 ลกูหนี*การคา้ 
6 ลกูหนี*หมุนเวียนอื�น 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 
13 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 เจา้หนี*การคา้ 
16 เจา้หนี*หมุนเวียนอื�น 
17 หนี* สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความ 
18 ประมาณการหนี* สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ประมาณการหนี* สินการปิดหลุมฝังกลบ 
20 ประมาณการหนี* สินจากคดีความและค่าปรับฯ 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิ 
23 ค่าใชจ่้ายอื�น 
24 ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
25 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
26 ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
27 คดีฟ้องร้อง 
28 เครื�องมือทางการเงิน 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*  
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี*ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2560 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั*งขึ*นในประเทศ
ไทย และมีที�อยู่จดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ตั*งอยู่เลขที� 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรสิ�งแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซึ� งตั*งอยู่เลขที� 159 หมู่ 5 ตาํบลห้วยโจด อาํเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และอยู่ระหว่างการเตรียมการที�จะยา้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยู่ที�ที�ตั*ง
โครงการ “ศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ซึ� งตั*งอยู่ เลขที� 234 หมู่ 4 ตาํบลโนนหมากเค็ง 
อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัที�ถือหุน้ตั*งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที�ชาํระแลว้ ณ วนัที� 29 กนัยายน 2560 ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  18.48  
 

บริษทัดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการให้บริการกาํจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุที�ไม่ใช้แลว้ที�อนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั*งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบสิ�งปฏิกลู และนํ*าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื*อขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงันี*  
 

  ประเทศที�  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ชื�อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จดัตั*ง 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธันวาคม 

2559 

1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 
 

รับกาํจดัสิ�งปฏิกลูและ 
วสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 
 

 100  100 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15 

  ประเทศที�  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ชื�อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการ

จดัตั*ง 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธันวาคม 

2559 

2. บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม 
  แอนด ์เมทเทิล จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ
อลมิูเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม  

และโลหะทุกชนิด 

ไทย 
 

100  100 

3. บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�น
  แนล จาํกดั 

 

 

 

ซื*อขายและหล่อหลอมเศษ
อลมิูเนียม ทองเหลือง ทองแดง 

และโลหะ ผลิตและใหบ้ริการแปร
รูปวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน

นํ*ามนั และเชื*อเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และนํ*ามนั 

(หยดุดาํเนินธุรกิจ) 

ไทย 

 

 

 

 100  100 

4. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

(ยงัไม่ไดเ้ริ�มดาํเนิน 
งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี*จดัทาํขึ*นในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
งบการเงินนี* มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั*งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เนน้การให้ขอ้มูล
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื�อไม่ให้ซํ* าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั*น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี* จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีสิ*นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชต้ั*งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบาย วิธีการคาํนวณและผลการ
ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

2.3 สกลุเงินที#ใช้การดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั*งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อให้แสดงเป็นหลกั 
พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ที�ระบุไวอ้ยา่งอื�น 
 

2.4 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี* ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี* สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ*นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี*  ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ� งถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 

2.4.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซึ� งมีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินที�
รับรู้ในงบการเงิน ซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี*  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8  10 และ 11 การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุน
 และทรัพยสิ์น 

 

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ที�สาํคญัซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมีนยัสาํคญัที�เป็นเหตุให้
ต้องมีการปรับปรุงจํานวนเงินที� รับรู้ในงบการเงิน ซึ� งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปนี*  



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 และการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ขอ้สมมติฐานเกี�ยวกับอตัราคิดลด อตัราการเพิ�มขึ* นของ

 เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ 
 และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 20 ประมาณการหนี* สินการปิดหลุมฝังกลบ และประมาณการ
 หนี* สินจากคดีความและจากค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 ประมาณการหนี* สินที�อาจจะเกิดขึ*นจากการถกูฟ้องร้อง 
 

2.4.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี*
รวมถึงผูป้ระเมินมูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดั
มลูค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนยัสําคญั
อย่างสมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการ
ตั*งราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดั
มูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั*นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอยา่งเหมาะสม 

 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสําคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/
บริษทั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี* สิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มาก
ที�สุดเท่าที�จะทาํไดม้ลูค่ายติุธรรมเหล่านี*ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั*นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใช้
ในการประเมินมลูค่า ดงันี*  

 

• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื*อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หนี* สินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั*นหรือหนี* สินนั*นนอกเหนือจากราคาเสนอซื*อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี* สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี* สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั*นของมูลค่า
ยุติธรรมที�แตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั*น
ของมลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั*นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ*นรอบระยะเวลารายงานที�เกิด
การโอนขึ*น 

 

ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี*  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 เครื�องมือทางการเงิน 
 

2.5 การใช้เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเนื#อง 
 

ดังที�ปรากฎในงบการเงินกลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวนมาก และมีหนี* สินหมุนเวียนสูง 
กว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 78.15 ลา้นบาท และ 
 39.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และเป็นจาํนวน 36.70 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั*งบริษทัย่อยแห่งหนึ�งไดผ้ิดนดัชาํระเจา้หนี* ค่าก่อสร้างรวมดอกเบี*ยตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล จนถึงวนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนรวม 
46.92 ลา้นบาท และ 45.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลจากการผิดนดัชาํระหนี*ดงักล่าวอาจทาํใหเ้จา้หนี* มีสิทธิเร่ง
ใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระหนี*คงเหลือทั*งหมดไดท้นัที และเมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2560 เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศ
และได้ยึดที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของบริษัทย่อย และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
 และบริษทัย่อยสามแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนมากและมีส่วนขาดของผูถื้อหุน้ที�ไดห้ยุดดาํเนินกิจการ
จนถึงปัจจุบนั นอกจากนี*  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมขึ*นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) ระยะที� 1 ระยะที� 2 และ
ระยะที� 3 ตั*งแต่วนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2558  2559 และ 2560 ตามลาํดบั และยงัขึ*นเครื�องหมาย SP (Suspension) หา้ม
ซื*อขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ซึ� งอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัเกี�ยวกบัความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มบริษทั/บริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารใหม่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�
หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกขึ*นเครื� องหมายห้ามซื*อขาย และเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ดังนั* น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ* นโดยฝ่ายบริหารใหม่ของกลุ่ม 
บริษทั/บริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑด์าํเนินงานต่อเนื�อง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
สาํหรับการดาํเนินธุรกิจ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์
และการจดัประเภทสินทรัพย ์และหนี* สินใหม่ซึ�งอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�อง
ต่อไปได ้อยา่งไรกต็าม เมื�อวนัที� 13 ตุลาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดช้าํระหนี* เจา้หนี* ค่าก่อสร้างทั*งจาํนวนเป็นเงินตน้ 
31.53 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้แต่ดอกเบี*ยคา้งจ่ายตกลงผ่อนชาํระจาํนวน 12 งวด ไปจนถึงวนัที� 30 ตุลาคม 2561 
และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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3 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัที�ใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 

4 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั*งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั*น  
การเกี�ยวขอ้งกนันี*อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ที�กลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี*  
 

 ชื�อบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศที� 

จดัตั*ง/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 
2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
3. บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 
(บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) 
จาํกดั) ร้อยละ 20 

7. บริษทั เอส.วี.พี. แอคเคา้นทติ์*ง กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กี�ยวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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 ชื�อบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศที� 

จดัตั*ง/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

8. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กี�ยวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

9. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัไดเ้กี�ยวขอ้งกบักรรมการ
ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

10. บริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด ์บิสซิเนส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งหรือกบัผูบ้ริหารสาํคญัของ
บริษทั 

11. คุณยทุธนา เจนวิทยาโรจน ์ ไทย บุตรของผูถื้อหุน้ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือประธาน
กรรมการบริหาร 

12. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์ ไทย บุตรของผูถื้อหุน้ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือประธาน
กรรมการบริหาร 

13. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที�มีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 
สั�งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั*งนี*  รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี*  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการทางวิชาชีพและค่าบริการอื�น ตามใบแจง้หนี*  
ค่าที�ปรึกษากฏหมาย ราคาตามสญัญา 
เงินเดือน ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบี*ยประชุม 

  เงินเดือน และอื�น ๆ 
ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที�สาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 2559 กบับุคคลหรือกิจการ
ที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี*  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการบริการ -  -  830  72 
ค่าใช้จ่าย        

บริษทัที#เกี#ยวข้องกนั        

ค่าบริการทางวิชาชีพและค่าบริการอื�น -  45  -  45 
ค่าที�ปรึกษากฏหมาย 90  100  90  100 
ผู้บริหารสําคัญ        
ค่าเช่า 105  105  105  105 
เงินเดือน 50  -  50  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 648  2,670  1,290  2,070 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 60  229  60  229 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 708  2,899  1,350  2,299 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รายได้        

บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการบริการ -  -  1,758  3,055 
ค่าใช้จ่าย        

บริษทัที#เกี#ยวข้องกนั        

ค่าบริการทางวิชาชีพและค่าบริการอื�น 57  45  57  45 
ค่าที�ปรึกษากฏหมาย 327  220  327  220 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคัญ        
ค่าเช่า 315  315  315  315 
เงินเดือน 50  -  50  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 6,417  8,030  5,775  6,230 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 180  687  180  687 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 6,597  8,717  5,955  6,917 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

ลกูหนี5การค้า – กจิการที#เกี#ยวข้องกนั        

บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จาํกดั 

 
- 

  
- 

  
522 36 

รวม -  -  522 36 
     

ลกูหนี5หมนุเวียนอื#น – กจิการที#เกี#ยวข้องกนั        

ดอกเบี5ยค้างรับ     
บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  3,592 3,592 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค       

(บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั -  -  47 47 
บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 
- 

 
- 

 
295 295 

รวม - - 3,934 3,934 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

หัก ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ - - (3,934) (3,934) 

สุทธิ -  -  - - 
 

เงินให้กู้ยมืระยะสั5น – กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะสั5น       

บริษทัย่อย       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  33,458 33,408 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
- 

  
- 

  
2,144 

 
2,094 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 
- 

 
- 

 
37,604 

 
37,604 

รวม - - 73,206 73,106 
หัก ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ - - (73,206) (73,106) 

สุทธิ - - - - 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือน

 สิ5นสุดวันที# 30 กนัยายน  

 

 

 

 

 

 
หนี*สงสยัจะสูญ -  -  100  - 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั*นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม - - 73,106  72,158 
เพิ�มขึ*นระหวา่งงวด - - 100  1,948 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน - - 73,206  74,106 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค     
บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั     
Begemann Holding B.V. 85,408 85,408 - - 
หัก ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (85,408) (85,408) - - 

สุทธิ - - - - 
     

เจ้าหนี5หมุนเวียนอื#น – กจิการที#เกี#ยวข้องกนั     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษทัย่อย     
บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 

- 

 

- 

 

405 

 

405 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินทดรองจากกรรมการ สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม - 670 -  - 
ลดลงระหวา่งงวด - (670) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน - - - - 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การคํ5าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการคํ* าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคํ* าประกนัการปฎิบติัตามสัญญา (สัญญาลงวนัที� 11 
กันยายน 2549) จาํนวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพื�อรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37 
ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2560 ดงันี*  
 

- ค่าเบี*ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ครั* งละ 20,000 บาท 

- ค่าเบี*ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ
เสี�ยง หรือประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครั* งละ 20,000 บาท 

- ค่าเบี*ยประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครั* งละ 15,000 บาท 
 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2559 ดงันี*  
 

- ค่าเบี*ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการ ครั* งละ 15,000 บาท 

- ค่าเบี*ยประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั* งละ 15,000 บาท 

- ค่าเบี*ยประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครั* งละ 10,000 บาท 
 

สัญญาสําคัญที#ทํากบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์บับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 1 ราย เพื�อเป็นที�ตั*ง
สาํนกังานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั*งแต่วนัที� 4 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าจาํนวน 105,000 บาท ซึ�งบริษทัจะไดรั้บคืนเมื�อสิ*นสุดสญัญา 
 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2559 บริษทัว่าจา้งบริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด ์บิสซิเนส จาํกดั เป็นที�ปรึกษากฏหมาย โดยให้
คาํปรึกษาเกี�ยวกบัขอ้กฏหมาย เขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบแกไ้ขเอกสาร/สัญญาที�สาํคญั และออกหนงัสือบอก
กล่าวทวงถามหนี* สินของบริษทั ตั*งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2560 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 1 คน เป็นพนกังานฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายขาย
ต่างประเทศ ในอตัราค่าจา้งเดือนละ 25,000 บาท 
 

5 ลูกหนี*การค้า 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

 31 ธนัวาคม 
2559 

 30 กนัยายน 
2560 

 31 ธนัวาคม 
2559 

 (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  522  36 
กิจการอื�น       
- ลกูหนี*ตามสญัญาผอ่นชาํระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์
 จาํกดั 58,267 

 

57,086 

 

58,267 

 

57,086 
- ลกูหนี*บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
 จาํกดั (มหาชน) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

- ลกูหนี*รายอื�นๆ 33,894  43,657  28,269  37,466 

รวมลกูหนี* กิจการอื�น 150,386  158,968  144,761  152,777 
รวม 150,386  158,968  145,283  152,813 
หัก ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (121,642)  (115,631)  (121,642)  (115,631) 

สุทธิ 28,744  43,337  23,641  37,182 
 

       

ส่วนที�หมุนเวียน 28,744  43,337  23,641  37,182 
ส่วนที�ไม่หมุนเวียน -  - - - 

รวม 28,744  43,337  23,641  37,182 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ5นสุดวันที# 

 30 กนัยายน  

 

 

 

 

 

 
หนี*สงสยัจะสูญ 2,075  19,707  2,075  19,707 
โอนกลบัค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (654)  -  (654)  - 

 1,421  19,707  1,421  19,707 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ5นสุดวันที# 

 30 กนัยายน 
หนี*สงสยัจะสูญ 10,074  60,166  10,074  60,166 
โอนกลบัค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (4,063)  (435)  (4,063)  (435) 

 6,011  59,731  6,011  59,731 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี*การคา้ มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ:- 22,432  31,028  17,329  24,873 
คา้งชาํระเกินกาํหนด:-        
 1 – 3 เดือน 9,596  11,364  9,596  11,364 
 3 – 6 เดือน 845  244  845  244 
 6 – 12 เดือน -  316  -  316 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,021  705  1,021  705 
รวม 11,462  12,629  11,462  12,629 
ลกูหนี*บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
 (มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225 

 
58,225 

 
58,225 

 
58,225 

ลกูหนี*ตามสญัญาผอ่นชาํระหรือบริษทั 
 เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 58,267 

 
57,086 

 
58,267 

 
57,086 

รวมทั*งสิ*น 150,386  158,968  145,283  152,813 
หกั ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (121,642)  (115,631)  (121,642)  (115,631) 

สุทธิ 28,744  43,337  23,641  37,182 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนี*การคา้ที�คา้งชาํระเกินกาํหนด จาํนวน 11.46 ลา้นบาท 
และ 12.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หกัการรับชาํระเงินแลว้จนถึงวนัที� 
25 ตุลาคม 2560 และวนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2560 คงเหลือจาํนวน 5.15 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ั*ง
ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญไวแ้ลว้จาํนวน 5.15 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนี*การคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�คา้งชาํระเกินกาํหนดทั*งจาํนวน บริษทัได้
ตั*งค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนี*การคา้ตามสัญญาผ่อนชาํระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 58.27 ลา้นบาท และ 57.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ลกูหนี*ดงักล่าวไดค้า้งชาํระเกินกาํหนดที�ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัตามสัญญาผ่อนชาํระซึ� ง
มีอดีตผูถื้อหุน้ของลูกหนี* เป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั*นบริษทัไดต้ั*งค่าเผื�อหนี*สงสัย
จะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ ซึ� งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี* ดงักล่าว และโปรดสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

ลกูหนี*การคา้ดงักล่าว 2 ราย ที�คา้งชาํระอยูร่ะหวา่งฟ้องร้อง สรุปดงันี*  
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
• บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน):    

ยอดหนี* ที�คงคา้ง 58,225 58,225 
หกั ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (58,225) (58,225) 
สุทธิ - - 

 

เมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบดว้ย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) (มีสดัส่วนร้อยละ 60) บริษทัโปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ
30) และบริษทั สยามเวสท์แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแทนท์ จาํกดั (มีสัดส่วนร้อยละ 10) ตามสัญญาร่วมการงาน 
ลงวนัที� 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูรั้บจา้ง”) ไดท้าํสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัที� 26 ตุลาคม 2550 กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ในลกัษณะ
ครบวงจรตั*งแต่การก่อสร้าง จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัเก็บขยะ การเก็บขน การคดัแยก และการ
กาํจดัขยะ ในพื*นที�บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นบัตั*งแต่วนัที� ทอท. มีหนงัสือแจง้ให้
เริ�มงาน (15 กนัยายน 2549) 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 27 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

• บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั :   

- ยอดหนี* ที�คา้งชาํระเกินกาํหนดที�ทาํสญัญาผอ่นชาํระและไดผ้ิดนดัชาํระหนี*ฯ 
  - ส่วนที�หมุนเวียน 

 
28,838 

 
- 

  - ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 25,744 - 

 54,582 - 
- ยอดหนี*ตามใบแจง้หนี* -ส่วนที�หมุนวียน 3,685 57,086 

รวม 58,267 57,086 
หกั รับชาํระจนถึงวนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2560 - (2,487) 

คงเหลือ 58,267 54,599 
หกั ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (58,267) (54,599) 

สุทธิ - - 
 

• สัญญารับจ้างบริการ 
 

เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2560 บริษทัทาํสัญญารับจา้งบริการจากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 
(“ผูว้่าจา้ง”) เพื�อบาํบดัและกาํจดัสิ�งปฎิกลูหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ที�เป็นอนัตรายและ/หรือไม่เป็นอนัตราย โดยมี
หลกัประกนัเป็นเช็คจาํนวน 300,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตั*งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 ภายใตส้ญัญามีเงื�อนไขจาํกดับางประการเกี�ยวกบัการริบหลกัประกนั การคิดดอกเบี*ยของหนี* ที�
คา้งชาํระ การบอกเลิกสญัญา เป็นตน้ ต่อมาเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาจา้งบริการ
พร้อมกบัยกเลิกการใหเ้ช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 

• สัญญาผ่อนชําระ 
 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2560 บริษทัไดต้กลงทาํหนงัสือสัญญาผ่อนชาํระใหก้บับริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เมน้ท์ จาํกดั เพื�อชาํระหนี*คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 57.09 ลา้นบาท โดยให้หักกบัยอดที�
บริษทัคา้งชาํระ จาํนวน 8.29 ลา้นบาท โดยกาํหนดผ่อนชาํระ 24 งวด เป็นงวดรายเดือน งวดที� 1-3 งวดละ 
300,000 บาท งวดที� 4-6 งวดละ 600,000 บาท งวดที� 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดที� 13-15 งวดละ 
3,000,000 บาท งวดที� 16-23 งวดละ 3,500,000 บาท และงวดที� 24 (วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2562) จาํนวน 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2,985,583 บาท โดยเริ�มชาํระงวดแรกวนัที� 15 มีนาคม 2560 และงวดถดัไปทุกวนัที� 15 ภายใตส้ัญญาผ่อนชาํระ
มีเงื�อนไขที�สําคญัหากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไม่ชาํระหนี* งวดใดงวดหนึ� งตามสัญญา
ยินยอมใหบ้ริษทัดาํเนินการตามกฏหมายไดท้นัที และกรณีที�เป็นค่าบริการที�เกิดขึ*นใหม่ บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั จะชาํระเงินให้ตรงตามกาํหนดทุกรอบเดือนและต่อไปทุกสิ*นเดือน หากผิดนดัชาํระ
ค่าบริการงวดใดงวดหนึ�ง ยินยอมใหบ้ริษทัยกเลิกสัญญาตวัแทนไดท้นัที ทั*งนี*  บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ
เมน้ท ์จาํกดั จะตอ้งนาํหนงัสือคํ*าประกนัมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี* ในวงเงิน 5 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 
21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือผ่อนชาํระดงักล่าวแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 29 
 

6 ลูกหนี*หมุนเวยีนอื�น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  3,934  3,934 
กิจการอื�น ๆ 35,410  36,928  34,556  36,312 
รวม 35,410  36,928  38,490  40,246 
หกั ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (8,921)  (8,501)  (12,365)  (12,021) 

สุทธิ 26,489  28,427  26,125  28,225 
       

ลกูหนี�หมนุเวียนอื�น - กิจการอื�น ๆ       
ลกูหนี* อื�น 30  93  11  93 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,140  853  1,027  783 
เงินทดรองจ่าย 56  -  -  - 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที�จ่าย 21,900  16,822  21,356  16,317 
ลกูหนี*กรมสรรพากร 64  3  -  - 
ภาษีมลูค่าเพิ�มจ่ายล่วงหนา้ 4,353  4,543  4,320  4,518 
ดอกเบี*ยคา้งรับ 25  32  -  33 
รายไดค้า้งรับ 7,673  14,549  7,673  14,549 
อื�น ๆ 169  33  169  19 
รวม 35,410  36,928  34,556  36,312 
หกั ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ (8,921)  (8,501)  (8,431)  (8,087) 

ลูกหนี*หมุนเวยีนอื�น – สุทธิ 26,489  28,427  26,125  28,225 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ5นสุดวันที# 

 30 กนัยายน  

 

 

 

 

 

 
หนี*สงสยัจะสูญ 303  1,550  303  1,539 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 33  -  -  - 
 336  1,550  303  1,539 
        

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ5นสุดวันที#        
30 กนัยายน        

หนี*สงสยัจะสูญ 345  4,264  345  3,974 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 75  -  -  - 
โอนกลบัค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ -  (27)  -  (27) 
 420  4,237  345  3,947 
 

7 สินค้าคงเหลอื 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,083  3,309 
วตัถุดิบ 1,604  331 
รวม 2,687  3,640 
หกั ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลง (198)  (86) 

สุทธิ 2,489  3,554 
    

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ5นสุดวันที# 30 กนัยายน    

ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ (โอนกลบั) 196  (37) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ5นสุดวันที# 30 กนัยายน    

ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 112  698 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

32 

8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคลื�อนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี*  
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2560  2559 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม   445,085 445,085 

ไม่เปลี�ยนแปลงระหวา่งงวด   - - 
ณ วนัที� 30 กนัยายน   445,085 445,085 
หัก ค่าเผื�อมลูค่าเงินลงทุนลดลง   (445,085) (445,085) 
สุทธิ   - - 

 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละงวด มีดงันี*  
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั 100  100 10  10  7,000 7,000 7,000 7,000 -  -  - - 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
   เมทเทิล จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 26) 

 
100 

  
100 

 
150 

  
150 

  
170,000 

 
170,000 

 
170,000 

 
170,000 

 
- 

  
- 

  
- 

 
- 

บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ 
 เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชั�นแนล 
 จาํกดั 

 
100 

 
 

100 
 

200 
 

 
200 

 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค  
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 
80 

  
80 

 
3 

  
3 

  
68,085 

 
68,085 

 
68,085 

 
68,085 

 
- 

  
- 

  
- 

 
- 

รวม    363  363  445,085 445,085 445,085 445,085 -  -  - - 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
สลากออมสินพิเศษ 83,000 10,000  60,000  - 

รวม 83,000 10,000  60,000  - 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 เงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทั จาํนวน 60 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี 
ครบกาํหนดถอนวนัที� 10 มกราคม 2563  วนัที� 20 มกราคม 2563 วนัที� 6 มีนาคม 2563 วนัที� 26 พฤษภาคม 2563 
และวนัที� 1 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นสลากออมสินพิเศษของ 
บริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) จาํนวน 23 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
มีอายุ 3 ปี ครบกาํหนดถอนวนัที� 29 มีนาคม 2562  วนัที� 11 พฤศจิกายน 2562 วนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2563 และวนัที�  
25 กนัยายน 2563 ในงบการเงินรวม 
 

10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซื*อ จาํหน่าย และโอน ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 330,299 308,692  270,180  243,738 
การซื*อและการโอนเขา้ - ราคาทุน 11,593 36,974  11,530  36,437 
การจาํหน่ายและการโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ (274) (38)  (182)  - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (21,663) (20,152)  (17,650)  (16,156) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 319,955 325,476  263,878 264,019 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซื*อและการโอนเขา้ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 ประกอบดว้ย 
 

 ราคาทุน 

 (ล้านบาท) 
ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 1 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3 
ยานพาหนะ 1 
งานระหวา่งก่อสร้าง 7 

รวม 12 
 

งานระหวา่งก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
 

• งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ มีตน้ทุนงบประมาณทั*งหมด 10 ลา้นบาท มีตน้ทุนที�เกิดขึ*นแลว้จนถึง ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2560 จาํนวน 4 ลา้นบาท คงเหลืออีก 6 ลา้นบาท ซึ�งคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณเดือนมกราคม 2561 

 

• งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร มีตน้ทุนงบประมาณทั*งหมด 7 ลา้นบาท มีตน้ทุนที�เกิดขึ*นแลว้จนถึง ณ วนัที� 
30 กนัยายน 2560 จาํนวน 1 ลา้นบาท คงเหลืออีก 6 ลา้นบาท ซึ� งคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณเดือนธนัวาคม 
2560 

 

• งานสร้างภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม (กล่อง Roll off) มีตน้ทุนงบประมาณทั*งหมด 4 ลา้นบาท มีตน้ทุนที�
เกิดขึ*นแลว้จนถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 จาํนวน 2 ลา้นบาท คงเหลืออีก 2 ลา้นบาท ซึ� งคาดว่าจะแลว้เสร็จ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 

 

11 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

โครงการกลั�นนํ*ามนัจากพลาสติก 80,000  80,000  80,000  80,000 
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (80,000)  (80,000)  (80,000)  (80,000) 

สุทธิ -  -  - - 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื�น 
 

การซื*อ จาํหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 41  15  27  - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3)  -  (2)  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 38  15  25  - 
 

13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
เงินมดัจาํและเงินประกนั 4,298  2,257  1,583  1,557 
เงินวางศาล -  2,014  -  - 

รวม 4,298  4,271  1,583  1,557 
 

14 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวที�มิไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดงันี*  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชั�วคราว  12  12  11  10 
ยอดขาดทุนยกไป 10  21  9  17 

รวม 22  33  20  27 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขาดทุนทางภาษีจะสิ*นอายุในปี 2560 ถึงปี 2564 ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีที�ยงัไม่สิ*นอายุตามกฎหมาย
เกี�ยวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั*น บริษทัและบริษทัย่อยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเนื�องจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะใช้
ประโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
 

15 เจ้าหนี*การค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
กิจการอื�น ๆ     
- เจา้หนี*บริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน
 เมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 
56,473 

 
56,473 

 
56,473 

 
56,473 

- เจา้หนี*บริษทั เซ็นทรัล เวสต์
 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 
8,159 

 
10,430 

 
8,159 

 
10,430 

- เจา้หนี*รายอื�นๆ 28,078 31,503 25,980 29,580 
รวม 92,710 98,406 90,612 96,483 
     

ส่วนที�หมุนเวียน 89,106 98,406 87,008 96,483 
ส่วนที�ไม่หมุนเวียน 3,604 - 3,604 - 
รวม 92,710 98,406 90,612 96,483 
 

เจา้หนี*การคา้รายบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 มีจาํนวน 56.47 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดร้วมหนี* ค่าบริหารจดัการขยะที� 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลกัฐานตน้ฉบบัที�เกิดขึ*นในปี 2553 ถึง 2557 จาํนวน 32.31 
ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่ไดข้อให้เจา้หนี* รายดงักล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหนี* เพื�อสอบทานความ
เป็นหนี*ระหวา่งกนัอีกครั* ง 
 

เจา้หนี*การคา้รายบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 8.16 ลา้นบาท และ 10.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัไดข้อผ่อนชาํระหนี*โดยขอหกักบัยอดที�ลูกหนี*บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั คา้งชาํระ และโปรดสงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 29 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เจ้าหนี*หมุนเวยีนอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  405  405  
กิจการอื�น ๆ 44,045  56,321  22,357  35,079  

รวม 44,045  56,321  22,762  35,484  

เจ้าหนี�หมนุเวียนอื�น - กิจการอื�นๆ       

เจา้หนี* อื�น 379  890  318  798 
เจา้หนี* ค่าทรัพยสิ์น 980  876  980  876 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,878  22,886  6,712  17,050 
ดอกเบี*ยคา้งจ่าย 18,892  18,554  1,515  3,471 
เงินรับล่วงหนา้ 1,049  127  1,049  127 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 321  503  269  412 
เจา้หนี*กรมสรรพากร 882  1,540  882  1,402 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,790  10,268  9,790  10,268 
อื�น ๆ 874  677  842  675 

รวม 44,045  56,321  22,357  35,079 
 

ดอกเบี*ยคา้งจ่ายประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 

ดอกเบี*ยคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอม
 ยอมความต่อหนา้ศาล (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 17) 

 
15,393 

  
13,502 

  
- 

  
- 

ดอกเบี*ยคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้องอื�น 3,499  5,052  1,515  3,471 

รวม 18,892  18,554 1,515 3,471 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หนี*สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

บริษทัยอ่ยมีหนี* สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
ดงันี*  
 

 งบการเงินรวม 

  30 กนัยายน 
2560 

 31 ธนัวาคม 
2559 

 (พันบาท) 
หนี* สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล 31,525 31,525 
หกั หนี* สินตามสญัญาประนีประนอมยอมความที�เจา้หนี*  
 สามารถเรียกคืนไดท้นัที 

 
(31,525) 

 
(31,525) 

สุทธิ - - 
 

• เมื�อวนัที�  30 สิงหาคม 2553 บริษัทย่อย (บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ถูกเจ้าหนี*  
ค่าก่อสร้างฟ้องเนื�องจากผิดสัญญารับสภาพหนี*จาํนวนทุนทรัพย ์33.88 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินตน้ 31.52 
ลา้นบาท และดอกเบี* ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัที� 1 มีนาคม 2553 จนถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 2.36 
ลา้นบาท 

 

• เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล โดยยอมชาํระ
เงินให้แก่เจา้หนี*ตามเงินตน้ จาํนวน 31.52 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบี* ยในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทั
ยอ่ยตกลงผอ่นชาํระเป็นรายเดือนเดือนละไม่ตํ�ากวา่ 1.5 ลา้นบาท และเริ�มชาํระงวดแรกในวนัที� 24 มิถุนายน 
2555 ซึ� งจนถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยไดผ้ิดนดัชาํระหนี* เงินตน้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นจาํนวน 31.52 ลา้นบาท และ 31.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ
ดอกเบี*ยอีกจาํนวน 15.39 ลา้นบาท และ 13.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลจากการผิดนดัชาํระหนี*ดงักล่าวอาจ
ทาํใหเ้จา้หนี* มีสิทธิเร่งใหบ้ริษทัย่อย ชาํระหนี*คงเหลือทั*งหมดก่อนครบกาํหนดไดท้นัที ดงันั*นบริษทัย่อยได้
จดัประเภทหนี* สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที�เจา้หนี*สามารถเรียกคืนไดท้นัทีแสดงเป็นหนี* สิน
หมุนเวียนทั*งจาํนวน  

 

• เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2560 ศาลแพ่งออกหมายบงัคบัคดีใหจ้ดัการยึดอายดัทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย และวนัที� 
14 กนัยายน 2560 เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศและไดย้ึดที�ดินตาํบลสระสี� เหลี�ยม อาํเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 4 แปลง พร้อมสิ�งปลูกสร้างและประมาณราคาไวเ้ป็นเงินทั*งสิ*น 38,084,212 บาท 
พร้อมกบัไดมี้คาํสั�งอายดัที�ดินไปยงักรมที�ดินแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ประมาณการหนี*สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

ประมาณการหนี* สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 2,504 2,578 1,952 2,085 

รวม 2,504 2,578 1,952 2,085 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี* สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สาํหรับงวด
เกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี*  
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ประมาณการหนี* สินไม่หมุนเวียนของโครงการ     
 ผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 มกราคม 2,578 3,175 2,085 2,402 
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 487 1,103 441 1,030 
ตน้ทุนดอกเบี*ย 67 111 54 91 
 554 1,214 495 1,121 

อื�นๆ     
ผลประโยชนจ่์าย (624) (121) (624) - 
โอนกลบั (4) - (4) - 
 (628) (121) (628) - 
ประมาณการหนี*สินไม่หมุนเวียนของโครงการ 

 ผลประโยชน์ ณ วนัที� 30 กนัยายน 

 
2,504 

 

4,268 

 
1,952 

 

3,523 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสิ*นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.48 - 3.51 3.07 – 3.21 
อตัราการเพิ�มขึ*นของเงินเดือน 5.50 5.79 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 34.38 * 0 - 12 * 
อตัรามรณะ 80ของ TMO 2008 ** 100 ของ TMO 2008 ** 
อตัราการทุพพลภาพ - 10 ของ TMO 2008 ** 
  

* ขึ*นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
 

19 ประมาณการหนี*สินการปิดหลุมฝังกลบ 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
  (พันบาท) 
ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน   
ประมาณการหนี* สินการปิดหลุมฝังกลบ 19,219 18,425 

รวม 19,219 18,425 
 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื�อนไหวของประมาณหนี* สินการปิดหลุมฝังกลบ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี*  
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  (พันบาท) 
ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 18,425 10,342 
ประมาณการหนี* สินเพิ�มขึ*น 808 8,083 
จ่ายชาํระประมาณการหนี* สิน (14)  - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 19,219 18,425 
 

20 ประมาณการหนี*สินจากคดคีวามและค่าปรับฯ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
หนี5สินที#ไม่หมุนเวียน     
ประมาณการหนี* สินจากคดีฟ้องร้อง 3,614 4,150 1,550 2,086 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
 ไม่ปฏิบติัตาม 

 
9,000 

 
9,000 

 
9,000 

 
9,000 

รวม 12,614 13,150 10,550 11,086 
 

รายการเคลื�อนไหวของประมาณการหนี* สินจากคดีฟ้องร้องและค่าปรับฯ สําหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 
กนัยายน มีดงันี*  
 

  งบการเงินรวม 
  ประมาณการหนี* สินจากคดีฟ้องร้อง  ประมาณการหนี* สินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท)       
ณ วนัที� 1 มกราคม 4,150  6,444  9,000  -  13,150  6,444 
เพิ�มขึ*น 230  -  -  9,000  230  9,000 
จ่ายชาํระประมาณ
 การหนี* สิน 

 
(766) 

  
(1,880) 

  
- 

  
- 

  
(766) 

  
(1,880) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 3,614  4,564  9,000  9,000  12,614  13,564 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ประมาณการหนี* สินจากคดีฟ้องร้อง  ประมาณการหนี* สินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท)       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2,086  4,380  9,000  -  11,086  4,380 
เพิ�มขึ*น 230  -  -  9,000  230  9,000 
จ่ายชาํระประมาณ
 การหนี* สิน 

 
(766) 

  
(1,880) 

  
- 

  
- 

  
(766) 

  
(1,880) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 1,550  2,500  9,000  9,000  10,550  11,500 
 

• ประมาณการหนี* สินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท :- 
 

- เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บหนงัสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
ไม่ปฎิบติัตามเงื�อนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพิ�มเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 
จนถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทั*งสิ*น 620,500,000 บาท 

 

- เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเงื�อนไขที�เสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดขึ*นก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซึ� งบริษทัขอสงวนสิทธิที�จะ
ดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 

 

- ตามหนงัสือของที�ปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัที� 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีที�คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั*น หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ดาํเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซึ� งวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ที�ประมาณ 288 ลา้นบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซึ�งไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 

 

- ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั*งประมาณการหนี* สินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน 
9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน        
ณ วนัตน้งวด        
- หุน้สามญั 0.70 2,100,000  1,470,000  2,100,000  1,470,000 

ณ วนัสิ*นงวด        

- หุ้นสามญั 0.70 2,100,000  1,470,000 2,100,000  1,470,000 

ทุนที#ออกและชําระแล้ว  
ณ วนัตน้งวด        
- หุน้สามญั 0.70 2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 

ณ วนัสิ*นงวด         
- หุ้นสามญั 0.70 2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 

 

22 รายได้จากการจ้างบริหารจดัการขยะสุทธิ 
 

รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 แสดง
ไดด้งันี*  

 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวด
สามเดือน 

 สาํหรับงวด 
เกา้เดือน 

  (พันบาท) 
รายไดจ้ากการจา้งบริหารจดัการขยะกบั ทอท. 2,233 7,278 
หกั ตน้ทุนการจา้งบริหารจดัการขยะกบับริษทั สุวรรณภูมิ 
 เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 
(2,166) 

 
(7,060) 

สุทธิ 67 218 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5 และ 15 
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23 ค่าใช้จ่ายอื�น 
 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะ 

 
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

 
(พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 
 หนี*สงสยัจะสูญ 2,216 

 
21,244 

 
2,478 

 
21,849 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 33 
 

- 
 

- 
 

- 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 230 

 
- 

 
230 

 
- 

เงินจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้มฯ 2,936 
 

- 
 

2,936 
 

- 

รวม 5,415 

 

21,244 

 

5,644 

 

21,849 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 

 หนี*สงสยัจะสูญ 10,419 
 

64,431 
 

10,519 
 

65,090 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 75 

 
- 

 
- 

 
- 

ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 230 
 

- 
 

230 
 

- 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
 ไม่ปฎิบติัตามสญัญาฯ 

 
- 

 
9,000 

 

 
- 

 
9,000 

เงินจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้มฯ 2,936 
 

- 
 

2,936 
 

- 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 

 
22 

 
144 

 
- 

รวม 13,660 

 

73,453 

 

13,829 

 

74,090 
 

 เงินจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้มฯ 

 

• เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินเพื�อซื*อแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน สั�งจ่าย
กองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม ชาวตาํบลโนนหมากเค็ง อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 
2,936,036.50 บาท และวนัที� 5 มิถุนายน 2560 กรรมการผูจ้ดัการไดจ่้ายเงินเป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกร
ไทย สาขาบางเขน สั�งจ่ายกองทุนเพื�อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม จาํนวน 1,980,000 บาท เพื�อการเปลี�ยน
ทรัพยห์ลกัประกนัทั*งหมดจากเดิมที�กองทุนฯ (“โจทก์”) ยึดถือไว ้(“เป็นโฉนดที�ดิน 1 ฉบบั และ น.ส.3ก 4 
ฉบบั เนื*อที�ประมาณ 235 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา มีราคาประเมิน 2,936,036.50 บาท และเป็นหุน้สามญัของ
บริษทัที�ถือกรรมสิทธิy โดยนายชาญศกัดิy  เอกชนนิยม จาํนวน 6 ลา้นหุน้ มลูค่าประมาณ 1,980,000 บาท”) 

 



บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ*นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

46 

• เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2560 บริษทัและกรรมการผูจ้ดัการบริษทัไดส่้งมอบแคชเชียร์เช็คทั*ง 2 ฉบบั ใหก้บันาย
ชาลี อินทะโสภา (“ผูแ้ทนโจทก์จาํนวน 200 คน”) พร้อมกบัไดรั้บมอบโฉนดที�ดิน 1 ฉบบั น.ส.3ก 4 ฉบบั 
และหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน 6 ลา้นหุน้ ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 

• จนถึงวนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทัไดรั้บคืนโฉนดที�ดินและ นส. 3ก จาํนวน 5 ฉบบั ที�รอการตรวจสอบ
ความครบถว้น และกรรมการผูจ้ดัการไดรั้บคืนหุน้สามญัของบริษทัเป็นจาํนวน 6 ลา้นหุน้ เรียบร้อยแลว้ 

 

24 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที#รายงาน 

 

ส่วนงาน 

บริการฝังกลบ 

 

ส่วนงานผลติและ 

ขายผลติภณัฑ์โลหะ 

 

ส่วนงานอื�นๆ  

รวมส่วนงาน 

ที�รายงาน 

 

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559  2560  2559 

 
(ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ*นสุด 

 วนัที� 30 กนัยายน 
 รายไดจ้ากลูกคา้ 

           
    

- ภายนอก 50  73  19  42  -  -  69  115 

- ระหวา่งส่วนงาน 1  -  -  -  -  -  1  - 

รายได ้ 51  73  19  42  -  -  70  115 
ตดัรายการระหวา่งกนั (1)  -  -  -  -  -  (1)  - 

รายได้รวม 50  73  19  42  -  -  69  115 

 
       

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 

 ก่อนหักภาษ ี 3  (5)  3  27  -  -  6  22 

       
 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ*นสุด

 วนัที� 30 กนัยายน  

รายไดจ้ากลูกคา้                

- ภายนอก 160  207  47  80  -  -  207  287 

- ระหวา่งส่วนงาน 2  3  -  2  -  -  2  5 

รายได ้ 162  210  47  82  -  -  209  292 
ตดัรายการระหวา่งกนั (2)  (3)  -  (2)  -  -  (2)  (5) 

รายได้รวม 160  207  47  80  -  -  207  287 
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ส่วนงาน 

บริการฝังกลบ 

 

ส่วนงานผลติและ 

ขายผลติภณัฑ์โลหะ 

 

ส่วนงานอื�นๆ  

รวมส่วนงาน 

ที�รายงาน 

 

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559  2560  2559 

 
(ล้านบาท) 

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 

ก่อนหักภาษ ี 14  (33)  7  27  -  -  21  (6) 
                

สินทรัพย์ตามส่วนงานที�รายงาน 

ณ วนัที� 30 กนัยายน/  

31 ธันวาคม 401  407  96  87  -  1  497  495 
 

หนี*สินตามส่วนงานที�รายงาน  

           

    

 ณ วนัที� 30 กนัยายน/ 

 31 ธันวาคม 147  167  53  52  5  6  205  225 
 

การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุน 
 

 

สําหรับงวดสามเดอืน 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืน 

 
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

 
(ล้านบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน 
       รวมกาํไร(ขาดทุน)จากส่วนงานที�รายงาน 6  22  21  (5) 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน -  -  -  (1) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 6  22  21  (6) 
 

การกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานที�รายงาน 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะ 

 
30 กนัยายน  

 
31 ธนัวาคม  

 
30 กนัยายน  

 
31 ธนัวาคม 

 
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 
       รวมสินทรัพยข์องส่วนงานที�รายงาน 177 

 
165 

 
137 

 
137 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 320 
 

330 
 

264 
 

270 

สินทรัพย์รวม 497 

 

495 

 

401 

 

407 
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25 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั5นพื5นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั*นพื*นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 2559 
คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดที�เป็นของส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญั
ที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั แสดงไดด้งันี*  
 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดที�เป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั*นพื*นฐาน) 

 
5,636 

  
21,943 

 
20,731 

  
(6,117) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั 
 (ขั*นพื*นฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั*นพื*นฐาน) (บาท) 0.003  0.011  0.010  (0.003) 
        

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดที�เป็นส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั*นพื*นฐาน) 

 
2,293 

  
(5,411) 

 
13,868 

  
(32,616) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั 
 (ขั*นพื*นฐาน) 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

 
2,025,092 

  
2,025,092 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั*นพื*นฐาน) (บาท) 0.001  (0.003)  0.007  (0.016) 
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26 ภาระผูกพนักบักจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 
 

  30 กนัยายน 2560 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน    

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ  7 7 
อาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้าง 4 4 
อุปกรณ์ระหวา่งก่อสร้าง 3 3 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว   

ภายในระยะเวลาหนึ�งปี 5 4 
ภาระผกูพนัอื#นๆ 
คํ*าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ 

 
9 

 
9 

รวม 28 27 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงันี*  
 

เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซื*อเครื�องจกัรกบับริษทัแห่งหนึ� ง เพื�อซื*อเครื�องจกัรเตากลั�น
นํ*ามนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 
ลา้นบาท จนถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
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27 คดฟ้ีองร้อง 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีคดีฟ้องร้องหลายคดีมีดงันี*  
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

• คดีดาํที� 2483/2553 
 คดีแดงที� 174/2554 

• คดีดาํที� 4057, 4172/2555 

• คดีดาํที� 1787-1794/2555 
 คดีแดงที� 872-879/2555 

• คดีดาํที� 1608-1609/2555 
 คดีแดงที� 1028-1029/2555 

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 

(บริษทั เจ ที เอส 
อลมิูเนียม แอนด ์

เมทเทิล จาํกดั
และ บริษทั 

โปรเฟสชั�นแนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชั�น
แนล จาํกดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกี�ยวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
คํา สั� ง ใ ห้บ ริษัท แล ะ บริ ษัท ย่อย จ่า ย ชํา ร ะ
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี* ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี ซึ� งต่อมาคู่ความไดย้ื�น
คํา ร้ อ ง ข อ ใ ห้ศ า ล พิ จ า ร ณ า สั ญ ญ า ป ร ะ นี 
ประนอมยอมความและพิพากษาตามยอม โดย
บริษทัย่อยตกลงชาํระหนี* ใหแ้ก่โจทก์ที� 1 และ 
2 เป็นจาํนวน 1,020,000 บาท และ 580,000 
บาท ตามลําดับ ซึ� งจะจ่ายในวันที�ศาลมีคํา
พิพากษาตามสัญญายอม และคู่ความจะไม่ติด
ใจเรียกร้องสิ� งใดต่อกันอีก จนถึง ณ วนัที�  30 
กันยายน 2560 มียอดเ งินต้นคง เหลือ เ ป็น
จาํนวนรวม 3.35 ลา้นบาท (ได้บันทึกเป็น
ประมาณการหนี* สินจาํนวน 3.10 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.25 ลา้นบาท) 

• คดีดาํที� 2453/2553 
 คดีแดงที� 1205/2554 

• คดีดาํที� พ. 682/2555 
 คดีแดงที� 22139/2555 

บริษทั เทคนิค
สิ�งแวดลอ้ม
ไทย จาํกดั 

บริษทั บริษทัถกูฟ้องร้องเกี�ยวกบัการผิดสัญญาจา้งทาํ
ของ และเรียกค่าการงานที�ได้ทาํไปแลว้ ซึ� ง
บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาประนีประนอมยอม
ความต่อหนา้ศาลอุทธรณ์ชาํระเงินใหแ้ก่โจทก ์
พร้อมดอกเบี*ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชาํระภายในวนัสิ*นเดือน เดือนละไม่นอ้ยกว่า 
0.05 ล้านบาท ชําระงวดแรกภายในเดือน
มี น า ค ม  2558 แ ล ะ ใ ห้ แ ล้ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อมาเมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 
2560 คู่ความไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงดงันี*  
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   • บริษทัตกลงชําระหนี* และโจทก์ตกลงรับ
ชาํระหนี* เพียง 1.21 ลา้นบาท โดยผอ่นชาํระ
เป็นรายเดือนทุกวนัที� 10 ของเดือน เริ� ม
ตั*งแต่เดือนสิงหาคม 2560 

• เมื�อบริษัทชําระหนี* ครบถ้วนและโจทก์
ไดรั้บเงินในแต่ละงวดเรียบร้อยแลว้ จึงถือ
ว่ า โ จ ท ก์ย อ ม ส ล ะ สิ ท ธิy ใ น ห นี* ที� เ ห ลื อ
ทั*งหมดตามคาํพิพากษาใหห้นี* ระงบัสิ*นไป 
หากบริษทัผิดนดัชาํระหนี* งวดใดงวดหนึ� ง
โจทก์ขอสงวนสิทธิy ในการคิดดอกเบี* ย 
ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เมื�อชาํระเกินกาํหนด 

จนถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 มียอดเงินตน้ 
0.74 ลา้นบาท (ได้บนัทึกเป็นประมาณการ
หนี* สินจาํนวน 0.51 ลา้นบาท และค่าใช้จ่าย
คา้งจ่าย จาํนวน 0.23 ลา้นบาท) 

• คดีดาํที� 278/2554 บริษทั 
ก. ทวีทรัพย์

อุตสาหกรรม 
จาํกดั 

บริษทั บริษทัถูกฟ้องร้องเกี�ยวกบัการผิดสัญญา และ
เรียกค่าจ้าง ซึ� งบริษทัยอมชดใช้ให้แก่โจทก ์
พร้อมดอกเบี* ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็น
รายเดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 
นบัตั*งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป ซึ� ง
ต่อมาคู่ความไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงดงันี*  

• บริษทัตกลงชําระหนี* และโจทก์ตกลงรับ
ชาํระหนี* เพียง 0.47 ลา้นบาท โดยผอ่นชาํระ
เป็นรายเดือนทุกวนัที� 10 ของเดือน เป็น
เวลา 10 เดือน เริ� มตั* งแต่เดือนกันยายน 
2560 

• เมื�อบริษทัชาํระหนี*ครบถว้น จึงถือว่าโจทก์
ยอมสละสิทธิy ในหนี* ที�เหลือทั*งหมดตามคาํ
พิพากษาใหห้นี*ระงบัสิ*นไป 
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   จนถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 มียอดเงินตน้
คงเหลือจาํนวน 0.43 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึกเป็น
เจ้าหนี* การค้าจาํนวน 0.41 ล้านบาท และ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.02 ลา้นบาท) 

• คดีดาํที� 1037/2555 
  พ 532/2556 
 คดีแดงที� 593/2556 

อดีตกรรมการ บริษทั บริษัททาํสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาล 
ลงวนัที� 11 ธันวาคม 2555 กบัอดีตกรรมการ
โดยตกลงชาํระเงินกูย้ืมจาํนวน 7.89 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี*ยร้อยละ 6.5 ต่อปีโดยตกลงผ่อน
ชาํระภายใน 36 งวด งวดที� 1-12 ชาํระไม่นอ้ย
กว่างวดละ 0.2 ลา้นบาท งวดที�  13-24 ชําระ 
ไม่น้อยกว่างวดละ 0.25 ลา้นบาทและงวดที� 
25-36 ชาํระไม่น้อยกว่างวดละ 0.33 ลา้นบาท 
โดยเริ� มเดือนมีนาคม 2556 เป็นตน้ไปจนกว่า 
จะชําระเสร็จ และบริษัทตกลงชําระตาม 
คาํพิพากษาตามหนงัสือรับสภาพหนี*  ลงวนัที� 8 
พฤษภาคม 2556 โดยใหช้าํระเงินจาํนวน 1.22 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี* ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั*ง
จํานวน และเมื�อวันที�  14 กุมภาพันธ์ 2560 
บริษทัไดจ่้ายเช็คลงวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2560 
จาํนวน 300,000 บาท เป็นการผ่อนชาํระงวด
สุดทา้ย และโจทกไ์ดเ้รียกเก็บจากธนาคารเมื�อ
วนัที�  7 เมษายน 2560 แลว้ และในวนัที�  7 
เมษายน 2560 โจทก์มีหนังสือสละสิทธิy เรียก 
ร้องดอกเบี* ยจากบริษัท จึงถือว่าทั* งสองฝ่าย 
ไม่มีหนี* สินต่อกัน และบริษัทได้โอนกลับ
ดอกเบี*ยคา้งจ่ายเป็นจาํนวน 2.79 ลา้นบาท ใน
งบกาํไรขาดทุน 
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• คดีดาํที� 315/2555 
 คดีแดงที� 1353/2555 

• คดีดาํที� 530/2554 339/2555 
 คดีแดงที� 1676/2554 17222/
  2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชั�นแนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชั�น
แนล จาํกดั) 

บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกี�ยวกบัการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม
ต่อหนา้ศาลยินยอมจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10 
ล้านบาท ภายในวนัที�  30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนที� เหลืออีกจํานวน 0.50 ลา้นบาท ตกลง
ผ่อนชําระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัสิ*นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี* ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีที� 2 ศาลมีคาํสั�งให้
บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก์ เป็นจาํนวน 1.10 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี*ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ� ง ณ 
วนัที� 30 กนัยายน 2560 มียอดเงินตน้คงเหลือ
เป็นจาํนวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

• คดีดาํที� 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์เตียม ยื�นฟ้องทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เกี�ยวกบัการผิดสัญญาและผิด
นดัชาํระหนี* ค่าจา้งตามสัญญา ตั*งแต่งวดที� 44 
(งวดวนัที�  15 เมษายน 2553 ถึงวนัที�  14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที� 120 (งวดวนัที� 1 
กนัยายน 2559 ถึงวนัที� 14 กนัยายน 2559) รวม 
77 งวด ดว้ยเหตุผลที�กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง
ทั*งสิ*น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 
เพิ�ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสั�ง ดงันี*  
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• คดีดาํที� 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี 
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. • ใหท้อท.ชาํระค่าจา้งตามสัญญาสาํหรับงวด
ที� 44 (งวดวนัที� 15 เมษายน2553 ถึงวนัที� 
14 พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที� 120 (งวด
วนัที� 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัที� 14 กนัยายน 
2559) รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี*ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัที�ครบกําหนด
ชาํระในแต่ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็น
เ งิ น ทั* ง สิ* น  238,127,385.49 บ า ท  ( ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอน
ซอร์เตียม โดยถกูตอ้งครบถว้น 

• ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี* ยในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก
วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระ
จนเสร็จสิ*น 

• ให้ทอท.คืนหนังสือคํ* าประกันให้แก่กลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบบั เป็นเงิน 
50,373,871 บาท พร้อมดอกเบี* ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินดงักล่าว
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.
จะชาํระจนเสร็จสิ*น 

• ขอให้ศาลปกครองมีคาํสั�งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ร ว ม เ ป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที� ยื� น ฟ้ อ ง  จํ า น ว น
288,501,256.49 บาท 

2) เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั* นต้น ได้มีคําสั�งไม่รับคําฟ้องในส่วนที�
เกี�ยวกบัค่าจา้งงวดที� 44 (ครบกาํหนดชาํระ
เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที� 59 
(ครบกาํหนดชาํระเมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2554)  
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   ไว้พิจารณา (ซึ� งมีทุนทรัพย์รวม จํานวน
51,605,839.93 บาท) เนื�องจากเป็นการยื�น
ฟ้องเมื�อพน้กาํหนดห้าปีนบัแต่วนัที�รู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที�รู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพยที์�
ฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท 
3) เมื�อวนัที� 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมได้ยื�นอุทธรณ์คาํสั�งไม่รับคาํ
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที�ไม่
รับคํา ฟ้องในส่วนที� เ กี� ยวข้องกับค่า จ้า ง 
งวดที� 44 ถึงงวดที� 59 
4) เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีคาํสั�งยืนตามคาํสั�งของศาลปกครอง
ชั*นตน้ที�ไม่รับคาํฟ้องในส่วนที�เกี�ยวกบัค่าจา้ง
งวดที�  44 ถึงงวดที�  59 ไว้พิจารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จาํนวน 51,606 บาท ใหแ้ก่
ผูฟ้้องคดีทั*งสาม ดงันั*น ณ วนัที� 30 กนัยายน 
2560 บริษทัมีลูกหนี* ที�คา้งชาํระงวดที� 44-59 
เป็นจาํนวน 10.82 ลา้นบาท ที�หมดอายุความ
ในการเรียกเกบ็หนี*  
5) เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาํสั�งใหก้ลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ทาํคาํให้การแกฟ้้องแยง้ ต่อมาศาลมีคาํสั�ง
อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื�นคําคัดค้าน
คําให้การแก้ฟ้องแย้งออกไปถึงวันที�  24 
ตุลาคม 2560 และวนัที� 23 พฤศจิกายน 2560 
6) เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2560 ศาลปกครอง
กล า ง มีห ม า ยแ จ้ง แ ละ ศ า ลมี คํา สั� ง เ รี ย ก
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 
ผูร้้องสอดในคดีนี*  
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• คดีดาํที� พ 3781/2560 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(คุณสินเสถียร 
เอี�ยมพลูทรัพย)์ 

บริษทั • เมื�อว ันที�  2 กันยายน 2560 บริษัทได้รับ
หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ
หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอี�ยมพูล
ทรัพย์) (“โจทก์”) ได้ยื�นฟ้องบริษัทเมื�อ
วันที�  11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐาน
ความผิดตวัการตวัแทน-กูย้ืมเงิน-รับสภาพ
หนี*  จากการที�โจทก์ไดอ้อกเงินทดรองจ่าย
แทนบริษัทเพื�อชําระหนี* ให้แก่ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 20 และ 
21 ธัน ว า ค ม  2555 เ ป็ น เ งิ นต้น จํา น ว น 
11,784,640 บาท อตัราดอกเบี* ยร้อยละ 6.5 
ต่อปี โดยโจทกข์อใหศ้าลพิจารณาพิพากษา
และบงัคบัใหบ้ริษทัรับผิดชาํระเงินจาํนวน 
15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบี* ยร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของต้นเงินจํานวน 11,784,640 
บาท จนกวา่ชาํระเสร็จสิ*นครบถว้น และให้
บ ริ ษัท รั บ ผิ ด ค่ า ฤ ช า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ 
ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 

• ต่อมาเมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้
ยื�นคาํให้การแกค้ดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษทั
ขอให้การปฎิเสธความรับผิดตามคําฟ้อง
ของโจทก์ทั*งสิ*นว่าไม่เป็นความจริง โจทก์
นาํความระคนปนเท็จมาแกลง้ฟ้องบริษทั
ใหไ้ดรั้บความเสียหายเพื�อหวงัประโยชน์ที�
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั* น 
บริษทัขอให้ศาลได้พิจารณาพิพากษายก
ฟ้องและให้โจทยช์ําระค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความ 
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  • ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 
บริหารของบริษทั: 
อนัเนื�องมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร
เดิม (นายสินเสถียร เอี�ยมพูลทรัพย)์ ยื�นฟ้อง
บริษทัให้ชาํระหนี* เงินกู้โดย อา้งว่าได้ออก
เงินทดรองจ่ายแทนบริษทัเพื�อชาํระหนี* ใหแ้ก่
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นั*นซึ� งฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เชื�อว่า
บริษัทได้นําเงินทั* งหมดจากการขายพื*นที�
สํานักงานของบริษัทไปชําระหนี* ให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ทั*งนี* ตาม
มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 
24 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลักฐานที�
โจทก์นาํมาแสดงแนบทา้ยคาํฟ้องนั*นยงัไม่
สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต
กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันั*นฝ่ายบริหาร
ขอปฎิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของโจทก์
ทั* ง สิ* น  ไม่ เ ป็นควา มจริง  และที� ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เมื�อว ันที�  2 ตุลาคม 
2560 ไดมี้มติว่าปฎิเสธการรับรู้ภาระหนี* สิน
ตามคาํฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ที�
ปรึกษากฎหมายดาํเนินการยื�นคดัคา้นปฎิเสธ
ภาระหนี*ตามคาํฟ้องของโจทกด์งักล่าว 

• ที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั : 
เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2560 ที�ปรึกษากฎหมาย
บริษัทแจ้งว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาล โดยบริษทัยื�นคาํให้การไว้
แล้ว ศาลเห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่
ยุ่งยากจึงใหง้ดชี*สองสถาน โดยนดัสืบพยาน
โจทก์ในวันที�  27 กุมภา พันธ์  2561 และ
สืบพยานบริษทัในวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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  • ดังนั* นจา กที� ก ล่าวข้า งต้นจนถึงวันที�  13 
พฤศจิกายน 2560 คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการ
พิจารณาของศาลที�ยงัไม่ทราบผล และยงัถือ
ไม่ไดว้า่จะมีความเสียหายเกิดขึ*น 

 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 

• เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2558 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด 
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยินยอมใหล้งขอ้ความเท็จ จดัทาํบญัชี
ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 
2552 เกี�ยวกบัรายการเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซื*อ
เครื�องจกัรใชใ้นโครงการกลั�นนํ*ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2558 วนัที� 1 ตุลาคม 
2558 สาํนกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหาร
ชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษ
แลว้ และเมื�อตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าที�ตรวจคน้ไดใ้ห้กบั 
กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 

 

• เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2560 สาํนกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จดัส่งตน้ฉบบัหนังสือสัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทักับบุคคลต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งจาํนวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัทาํผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบญัชี ผูอ้นุมติั
รายการจ่ายเงินและผูรั้บเงินในใบสําคญัจ่ายและใบสําคญัรับของบริษทั งวดไตรมาสที� 2 ปี 2549 ถึง 
ไตรมาสที� 1 ปี 2552 และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานใหก้บั 
กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 

 

• เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2560 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการ 
ผูมี้อาํนาจของบริษทั เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั (“เจทีเอส หรือบริษทัย่อย”) ใหม้าใหถ้อ้ยคาํ
พร้อมนาํเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอี�ยมพูลทรัพย ์กบัพวกไดจ้ดัให้
บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ทาํสัญญาซื*อหุน้ของบริษทั เจทีเอส 
จากผูถื้อหุน้ 9 คน เมื�อเดือนธนัวาคม 2550 ซึ� งไม่เป็นความจริง เพื�อนาํหลกัฐานการซื*อหุน้ไปลงบญัชีของ 
PRO อนัเป็นเทจ็ 
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• จนถึงวนัที� 13 พฤศจิกายน 2560 ยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเดิมของบริษทัได้
บนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 ลา้นบาท และ 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครื�องจกัรจาํนวน 80 ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 

หนังสือทวงถามให้ชําระหนี* 
 

• วนัที� 5 เมษายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือทวงถามเรื�องหนี* ที�คา้งชาํระจากเจา้หนี*  1 ราย จาํนวน 5,008,269 
บาท (เป็นหนี* ค่าสินคา้ที�เกิดขึ*นตั*งแต่ปี 2551 ถึง 2553) และเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 ที�ปรึกษากฏหมาย
ของบริษทัใหค้วามเห็นว่าหนี*ดงักล่าวนั*นขาดอายุความ แต่บริษทัสามารถต่อสู้เรื�องอายุความได ้ศาลก็จะ
พิจารณายกฟ้อง 

 

28 เครื�องมอืทางการเงนิ 
 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี* สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมลูค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหนี* สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั*น กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง
ประเมินมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี* สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 
 

29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

 บริษัท 
 
 

• ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 2 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมติังบประมาณการซื*อเครื�องจกัรทาํอิฐ
บลอ๊กประมาณ 2 ลา้นบาท 

 

• เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2560 บริษทัเป็นโจทกย์ื�นฟ้องบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“จาํเลย”) ใน
ขอ้หาผิดสญัญาจา้ง เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพยจ์าํนวน 54,581,922 บาท ซึ� งบริษทัขอใหศ้าลออกหมายเรียก
ตวัจาํเลยมาพิจารณาพิพากษาและบงัคบัใหจ้าํเลยชาํระเงินจาํนวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี*ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจาํเลยจะชาํระหนี* ใหบ้ริษทัเสร็จสิ*น และใหจ้าํเลยชาํระค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนบริษัทด้วย โดยศาลนัดชี* สองสถานและกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินคดีหรือสืบพยานโจทกใ์นวนัที� 18 ธนัวาคม 2560 

 

• เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2560 บริษทัใหบ้ริษทั เจทีเอส อลมิูเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั (“บริษทัย่อย”) กูย้ืมเงิน
เป็นตัzวสญัญาใชเ้งินจาํนวน 5 ฉบบัๆ ละ 5 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 25 ลา้นบาท อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 4 ต่อปี 
ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม 
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บริษัทย่อย 
 

• ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 เมื�อวนัที� 17 ตุลาคม 2560 บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม 
แอนด ์เมทเทิล จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการชาํระหนี*กบัเจา้หนี* ค่าก่อสร้าง (“เจา้หนี* ”) มี
เนื*อหาสาํคญัสรุปไดด้งันี*  

 

- เจา้หนี* ไดรั้บเงินชาํระหนี* เป็นเงินตน้จาํนวน 31,525,496 บาท เป็นเช็คของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ลงวนัที� 13 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

- ดอกเบี*ยที�คา้งชาํระจาํนวน 12,310,318 บาท บริษทัย่อยตกลงจะผ่อนชาํระจาํนวน 12 งวด งวดที� 1-11 
งวดละ 1,000,000 บาท และงวดที� 12 จาํนวน 1,310,318 บาท โดยเริ�มผ่อนชาํระงวดแรกวนัที� 30 
พฤศจิกายน 2560 และงวดต่อไปทุกวนัที� 30 ของเดือนถดัไปจนกว่าจะชาํระใหเ้สร็จสิ*นภายในวนัที� 30 
ตุลาคม 2561 หากบริษทัยอ่ยผิดนดังวดใดงวดหนึ�งใหถื้อว่าผิดนดัทั*งหมด และใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ดาํเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นที�ยึดไวแ้ลว้ไดท้นัที แต่ถา้บริษทัย่อยชาํระหนี* ให้เจา้หนี*ครบถว้น
เรียบร้อย ให้ถือว่าคดีดงักล่าวเป็นอนัสิ*นสุด โดยเจา้หนี* จะไม่เรียกร้องใดๆ จากบริษทัย่อยอีกและจะ
ดาํเนินการถอนการยึดทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยต่อไป 

 

30 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 
และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 ซึ� งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2560 ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอใน
งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 
 

 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

สําหรับงวดสามเดอืน       
รายไดจ้ากการขายและ 
 การใหบ้ริการ 

 
92,673 

 
(92,673) 

 
- 

 
73,963 

 
(73,963) 

 
- 

รายไดจ้ากการขาย - 18,351 18,351 - - - 
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 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
จดัประเภท

ใหม่ 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 74,322 74,322 - 73,963 73,963 
รายไดด้อกเบี*ย - 11 11 - 4 4 
รายไดอื้�น 28 (11) 17 17 (4) 13 

รวม 92,701 - 92,701 73,980 -  73,980 
 

สําหรับงวดเก้าเดอืน 
      

รายไดจ้ากการขายและ 
 การใหบ้ริการ 

 
263,621 

 
(263,621) 

 
- 

 
209,446 

 
(209,446) 

 
- 

รายไดจ้ากการขาย - 56,063 56,063 - - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 207,558 207,558  - 209,446 209,446 
รายไดด้อกเบี*ย - 124 124 - 87 87 
รายไดอื้�น 382 (124) 258 322 (87) 235 

รวม 264,003 - 264,003 209,768 -  209,768 
       

งบกระแสเงินสด       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

ลกูหนี*การคา้และ 
 ลกูหนี*หมุนเวียนอื�น 

 
(30,993) 

 
30,993 

 
- 

 
(24,628) 

 
24,628 

  
- 

ลกูหนี*การคา้ - (27,629) (27,629) - (20,792)  (20,792) 
ลกูหนี*หมุนเวียนอื�น - (3,364) (3,364) - (3,836)  (3,836) 
เจา้หนี*การคา้และ 
 เจา้หนี*หมุนเวียนอื�น 

 
(2,073) 

 
2,073 

 
- 

 
8,047 

 
(8,047) 

  
- 

เจา้หนี*การคา้ - (11,035) (11,035) - (2,754)  (2,754) 
เจา้หนี*หมุนเวียนอื�น - 8,962 8,962 - 10,801  10,801 

รวม (33,066) - (33,066) (16,581) -  (16,581) 

 


