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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

2563 2562 2563 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,144 33,953 7,075 29,750 

ลูกหนี�การค้า 4, 6, 7 21,456 38,322 18,205 33,673 

รายได้ค่าบริการค้างรับ 6,278 16,959 6,278 16,959 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 6, 8 8,919 8,316 7,160 7,329 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 6     -        -    5,000 12,000 

สินค้าคงเหลือ 9 3,363 1,643 829 469 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 10 10,205 45,205 10,205 40,205 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 23,332 20,184 23,325 20,182 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 517     -    500     -    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 82,214 164,582 78,577 160,567 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 10 50,000 40,000 50,000 40,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 75     -    75     -    

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 6, 12     -        -    62,165 62,165 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 13 32,631 37,952 32,631 37,952 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 443,529 398,445 346,452 295,850 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4, 15 4,579     -    4,579     -    

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค 6     -        -        -        -    

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 16, 28     -        -        -        -    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 17 1,047 297 1,044 294 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 4 5,280 2,499 4,580 1,799 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 537,141 479,193 501,526 438,060 

รวมสินทรัพย์ 619,355 643,775 580,103 598,627 

งบการเงินรวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

2563 2562 2563 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 481 1,227 481 1,227 

เจ้าหนี�การค้า 19 86,903             91,744 85,754 90,100 

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 6, 20 19,272             12,161 18,542 11,890 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6 13,567 19,977 8,110 14,209 

ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ 9,577 11,162 9,577 11,162 

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี 4, 21 829     -    829     -    

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 64 133 64 133 

ประมาณการหนี�สินหมุนเวียนอื�น 2,038     -    2,038     -    

รวมหนี�สินหมุนเวียน 132,731 136,404 125,395 128,721 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า 4, 21 3,488     -    3,488     -    

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 22 11,236 10,227 8,362 7,470 

ประมาณการหนี�สินจากการปิดและปรับปรุง

หลุมฝังกลบ 23 21,224 34,141 21,224 34,141 

ประมาณการหนี�สินจากคดีความและค่าปรับฯ 7, 24, 29 10,316 10,046 10,126 9,856 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 46,264 54,414 43,200 51,467 

รวมหนี�สิน 178,995 190,818 168,595 180,188 

งบการเงินรวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

2563 2562 2563 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 1,417,564 1,417,564 1,417,564 1,417,564 

ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (285,000) (285,000) (285,000) (285,000)

ขาดทุนสะสม (691,680) (679,107) (721,056) (714,125)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 440,884 453,457 411,508 418,439 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (524) (500)     -        -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 440,360 452,957 411,508 418,439 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 619,355 643,775 580,103 598,627 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 

รายได้จากการขาย 6 9,877 14,582 -                      -    

รายได้จากการให้บริการ 6 31,574 66,098 32,596 66,643 

รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที�คัดแยก 6 997 561 1,780 392 

รายได้อื�น 325 223 313 280 

รวมรายได้ 42,773 81,464 34,689 67,315 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 37,646 51,825 30,946 40,639 

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 2,240 3,879 2,206 3,849 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 11,565 11,742 9,674 9,741 

ค่าใช้จ่ายอื�น 99 3,751 99 3,731 

รวมค่าใช้จ่าย 51,550 71,197 42,925 57,960 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (8,777) 10,267 (8,236) 9,355 

รายได้ทางการเงิน 6 13     -    92 140 

ต้นทุนทางการเงิน 62 48 62 16 

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 14 64     -    64     -    

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ของลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (โอนกลับ) 7 (585) 253 (1,119) 363 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (8,177) 9,966 (7,023) 9,116 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18     -    1,663     -    1,663 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (8,177) 8,303 (7,023) 7,453 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด     -        -        -        -    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (8,177) 8,303 (7,023) 7,453 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน     -        -        -        -    

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     -        -        -        -    

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้     -        -        -        -    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (8,177) 8,303 (7,023) 7,453 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (8,169) 8,311 (7,023) 7,453 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (8) (8)     -        -    

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (8,177) 8,303 (7,023) 7,453 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (8,169) 8,311 (7,023) 7,453 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (8) (8)     -        -    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (8,177) 8,303 (7,023) 7,453 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขั�นพื�นฐาน 26 (0.004) 0.004 (0.003) 0.004 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 

รายได้จากการขาย 6 25,523 35,443     -        -    

รายได้จากการให้บริการ 6 124,178 189,298 126,460 191,860 

รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที�คัดแยก 6 2,766 4,280 3,627 3,620 

รายได้อื�น 1,354 868 1,177 793 

รวมรายได้ 153,821 229,889 131,264 196,273 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 121,214 146,062 99,366 119,149 

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 7,925 9,719 7,806 9,627 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 35,540 36,301 29,445 30,315 

ค่าใช้จ่ายอื�น 403 4,036 403 4,015 

รวมค่าใช้จ่าย 165,082 196,118 137,020 163,106 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (11,261) 33,771 (5,756) 33,167 

รายได้ทางการเงิน 6 124 78 412 539 

ต้นทุนทางการเงิน 578 124 513 27 

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 14 1,248     -    1,248     -    

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ของลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 1,950 127 2,142 411 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (12,417) 33,598 (6,751) 33,268 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18     -    4,985     -    4,985 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (12,417) 28,613 (6,751) 28,283 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน 22     -    26     -    15 

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     -        -        -        -    

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้     -    26     -    15 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (12,417) 28,639 (6,751) 28,298 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (12,393) 28,637 (6,751) 28,283 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (24) (24)     -        -    

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (12,417) 28,613 (6,751) 28,283 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (12,393) 28,663 (6,751) 28,298 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (24) (24)     -        -    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (12,417) 28,639 (6,751) 28,298 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขั�นพื�นฐาน 26 (0.006) 0.014 (0.003) 0.014 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร(ขาดทุน)จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย รวมส่วน ส่วนของส่วนได้เสีย

ทุนที�ออก ส่วนตํ�ากว่า สําหรับโครงการ ของผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ขาดทุนสะสม ผลประโยชน์พนักงาน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 1,417,564      (285,000)         (792,599)          -                        339,965            (473)                    339,492           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไร(ขาดทุน) -                 -                  28,637             -                        28,637              (24)                      28,613             

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                 -                  -     26                         26                     -                      26                    

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                 -                  28,637             26                         28,663              (24)                      28,639             

โอนไปขาดทุนสะสม 22 -                 -                  26                    (26)                        -                    -                      -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 1,417,564      (285,000)         (763,936)          -                        368,628            (497)                    368,131           

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ตามที�รายงานในงวดก่อน 1,417,564      (285,000)         (679,107)          -                        453,457            (500)                    452,957           

ผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                 -                  (180) -                        (180)                  -                      (180)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 1,417,564      (285,000)         (679,287)          -                        453,277            (500)                    452,777           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                        

ขาดทุน -                 -                  (12,393)            -                        (12,393)             (24)                      (12,417)            

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                 -                  -                   -                        -                    -                      -                   

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                 -                  (12,393)            -                        (12,393)             (24)                      (12,417)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563 1,417,564      (285,000)         (691,680)          -                        440,884            (524)                    440,360           

งบการเงินรวม

(พันบาท)
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร(ขาดทุน)จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ทุนที�ออก ส่วนตํ�ากว่า สําหรับโครงการ รวมส่วน

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ขาดทุนสะสม ผลประโยชน์พนักงาน ของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 1,417,564             (285,000) (835,725) -     296,839 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กําไร -                       -     28,283 -     28,283 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -     -     15 15 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       28,283                  15                           28,298 

โอนไปขาดทุนสะสม -                       -                       15                         (15)                         -     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 1,417,564             (285,000)               (807,427)               -                         325,137                  

สําหรับงวดเก้าดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ตามที�รายงานในงวดก่อน 1,417,564             (285,000) (714,125) -     418,439 

ผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                       -     (180) -     (180)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 1,417,564             (285,000)               (714,305)               -     418,259                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   ขาดทุน -                       -     (6,751) -                         (6,751)

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -     -     -                         -     

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       (6,751)                   -                         (6,751)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563 1,417,564             (285,000)               (721,056)               -                         411,508                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (12,417)        28,613          (6,751) 28,283 

ปรับรายการที�กระทบกําไร(ขาดทุน)

เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

หนี�สงสัยจะสูญ 1,993            772               2,185            1,056            

โอนกลับค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (43)                (645)              (43)                (645)              

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (1,248)          -                (1,248)          -                

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 145               120               -                -                

ค่าเสื�อมราคา 28,574          21,813          21,243          18,990          

ค่าตัดจําหน่าย 150               38                 150               36                 

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 26                 33                 26                 12                 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 1,009            1,488            892               1,157            

ประมาณการหนี�สินจากคดีความ 270               738               270               738               

ประมาณการหนี�สินหมุนเวียนอื�น 2,038            -                2,038            -                

ดอกเบี�ยรับ (124)              (78)                (412)              (539)              

ต้นทุนทางการเงิน 578               124               513               27                 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                4,985            -                4,985            

20,951          58,001          18,863          54,100          

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า 14,916          597               13,326          281               

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (1,136)          (287)              (787)              (910)              

สินค้าคงเหลือ (1,865)          2,624            (359)              (132)              

รายได้ค่าบริการค้างรับ 10,681          (1,029)          10,681          (1,029)          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (517)              -                (500)              -                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (2,976)          2,672            (2,976)          657               

เจ้าหนี�การค้า (4,841)          4,310            (4,346)          6,197            

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 7,112            (1,501)          6,652            (1,822)          

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,820)          (2,351)          (6,444)          (1,861)          

ภาษีขายที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (1,585)          96                 (1,585)          96                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน

จ่ายชําระประมาณการหนี�สินจากการปิดหลุมฝังกลบ (19,636)        (681)              (19,636)        (681)              

จ่ายชําระประมาณการหนี�สินจากคดีความ -                (1,016)          -                (1,016)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 14,284          61,435          12,889          53,880          

จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย (3,217)          (5,687)          (3,212)          (5,686)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,067          55,748          9,677            48,194          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 657 70 1,368            735               

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั�วคราว (1)                  1 (1)                  1                   

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�น -                -                9,700            6,500            

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั�น -                -                (2,700)          -                

เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื�น 55,000          -                50,000          -                

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ทางการเงินอื�น (30,000)        (20,000)        (30,000)        (20,000)        

ซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (75)                -                (75)                -                

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (60,148)        (35,958)        (58,335)        (35,264)        

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (490)              -                (490)              -                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (35,057)        (55,887)        (30,533)        (48,028)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (746)              1,246            (746)              1,246            

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า (1,073)          -                (1,073)          -                

กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,819)          1,246            (1,819)          1,246            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (25,809)        1,107            (22,675)        1,412            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 33,953          31,070          29,750          27,995          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 กันยายน 8,144            32,177          7,075            29,407          

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื�อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี�สินตามสัญญาเช่า 1,300            -                1,300            -                

ประมาณการหนี�สินจากการปิดหลุมฝังกลบที�บันทึกเป็น

ต้นทุนหลุมฝังกลบ 6,719            -                6,719            -                
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