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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 28,613             18,774             28,283 15,952 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หน้ีสงสัยจะสูญ 772                  829                  1,056              1,210                
โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (645)                 (2,347)              (645)                (2,419)              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย -                   41                    -                  -                   
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 120                  47                    -                  -                   
ค่ำเส่ือมรำคำ 21,813             21,399             18,990            17,619              
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 38                    38                    36                    37                     
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 33                    10                    12                    4                       
โอนกลบัดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                   (2,078)              -                  (1,032)              
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 1,488               606                  1,157              535                   
ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกคดีฟ้องร้อง 738                  725                  738                 725                   
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม -                   (409)                 -                  (135)                 
ดอกเบ้ียรับ (78)                   (51)                   (539)                (524)                 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 124                  127                  27                    29                     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 4,985               -                   4,985              -                   
58,001             37,711             54,100            32,001              

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 597                  (3,983)              281                 (5,851)              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (287)                 (2,802)              (910)                (2,734)              
สินคำ้คงเหลือ 2,624               (919)                 (132)                -                   
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ (1,029)              (3,200)              (1,029)             (3,200)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,672               (26)                   657                 (26)                   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,310               792                  6,197              (69)                   
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,501)              5,943               (1,822)             5,948                
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (2,351)              (183)                 (1,861)             204                   
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 96                    721                  96                    721                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบ (681)                 -                   (681)                -                   
จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม (1,016)              (1,916)              (1,016)             (316)                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 61,435             32,138             53,880            26,678              
จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย (5,687)              (4,086)              (5,686)             (4,085)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 55,748             28,052             48,194            22,593              

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 70                    51 735                 108
เงินสดรับจำกเงินลงทุนชัว่ครำว 1                      -                   1                      -                   
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   6,500              6,072                
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                   -                   -                  (2,360)              
เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -                   8,000               -                  -                   
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (20,000)            (10,000)            (20,000)           (10,000)            
เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (35,958)            (17,750)            (35,264)           (17,526)            
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55,887)            (19,699) (48,028) (23,706)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย -                   (10,000)            -                  -                   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 1,246               (1,146)              1,246              (1,477)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ 1,246               (11,146)            1,246              (1,477)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,107               (2,793)              1,412              (2,590)              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 31,070             26,689             27,995            22,030              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กันยำยน 32,177             23,896             29,407            19,440              

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ประมำณกำรหน้ีสินกำรปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกใน

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 19 -                   2,801               -                  2,801                

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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