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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 

4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

5 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7 ลูกหน้ีการคา้ 

8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

9 สินคา้คงเหลือ 

10 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

16 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

19 เจา้หน้ีการคา้ 

20 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

21 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

22 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

23 ประมาณการหน้ีสินจากการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 

24 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 

25 ทุนเรือนหุน้ 

26 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

27 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

28 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

29 คดีความหรือการฟ้องร้อง 

30 เคร่ืองมือทางการเงิน 

31 ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัหลุมฝังกลบ 
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32 เร่ืองทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

ไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ตั้งอยู่เลขท่ี 234 หมู่ 4 ตาํบลโนนหมากเค็ง อาํเภอวฒันานคร 

จงัหวดัสระแกว้ 27160 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีชาํระแลว้ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 

นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  20.92  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการกาํจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และ 

ไม่อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ

ซ้ือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 12 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์

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

หลกัทรัพยด์งักล่าวจนกวา่ปัญหาดงักล่าวจะหมดไป 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศช่ือหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือ

กลบัมาซ้ือขาย (Resume stage) ซ่ึงบริษทัไดรั้บการขยายเวลาออกไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และให้บริษทั

ลา้งขาดทุนสะสมตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัไม่สามารถมีคุณสมบติัภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เนน้การให้ขอ้มูล

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

นโยบายการบญัชี และวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้งกับการถือปฎิบติัใน 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 มาถือปฎิบติั 
 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

สญัญาเช่า 2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเกี่ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์

และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า (Single lessee 

accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการ

สาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า ส่วนการบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก

มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

การเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

2.3 สกลุเงินที่ใช้การดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั/บริษทั ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกั 

พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
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2.4 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

2.4.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินท่ี

รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  13  14  16 และ 17 การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ 

 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 
 

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการ 

 ตดับญัชีและการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึน

 ของเงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน 

 อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 24 ประมาณการหน้ีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ และ 

 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูก

 ฟ้องร้อง 
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• จากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ทาํให้มีความไม่แน่นอนในการ

ประมาณการ กลุ่มบริษทั/บริษทั ไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ 

เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVIC-19”) มีดงัน้ี 
 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษัท/บริษัทเลือกพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild 

Approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน และไม่นําข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เก่ียวกับ

สถานการณ์ COVIC-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
 

2.4.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้

ในการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิด

การโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
 

จากท่ีต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) 

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดรั้บผลกระทบพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

1.  ความเส่ียงและผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือไดรั้บผลกระทบโควิด-19 ลูกคา้บางรายจาํเป็นตอ้ง

ลดการผลิตหรือบางรายจาํเป็นตอ้งหยุดการผลิตชั่วคราว มีผลทาํให้กากอุตสาหกรรมท่ีตอ้งส่งกาํจดัหรือ

บาํบดัมีปริมาณลดลงอย่างมากส่งผลให้บริษทัมีรายไดล้ดลง ประกอบกบับริษทัยงัคงมีภาระค่าใชจ่้ายคงท่ี 

เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าเคร่ืองจักร เป็นต้น จึงทําให้กลุ่มบริษัทมีผลการ

ดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 มีผลขาดทุนสําหรับงวดเป็น 

จาํนวน 8.17 ลา้นบาท และ 12.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลกาํไร 
 

2.  ผลกระทบต่อแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดาํเนินงาน 

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด และใชก้ระแสเงินสดสุทธิจากเงินทุน

หมุนเวียนของกิจการท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมว้า่บริษทัไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 

ทาํให้บริษทัมีรายไดล้ดลงและผลการดาํเนินงานขาดทุน แต่กลุ่มบริษทัยงัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอและยงัมี

กระแสเงินสดท่ีดี เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในรูบของสลากออมสิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจาํนวน 

60 ลา้นบาท ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดง่้ายในกรณีท่ีตอ้งใชฉุ้กเฉินและเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย 
 

3.  ผลกระทบต่องบการเงนิ 

ผูป้ระกอบการจาํนวนมากไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจจากรายไดท่ี้ลดลง ลูกหน้ีอาจขาดสภาพคล่อง

ทาํใหจ่้ายชาํระหน้ีล่าชา้ หรือไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกหน้ีคงคา้งเกินกาํหนด

ชาํระทางฝ่ายติดตามหน้ียงัคงสามารถติดตามทวงถามลูกคา้ไดแ้ละมีกาํหนดวนันดัชาํระเงิน 
 

ดงันั้น การดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัจากสภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-

19”) ในปัจจุบันซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจหลายๆ ด้านทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ในประเทศเร่ิมดีข้ึนตามลาํดบั มีผลทาํให้

โรงงานลูกคา้ทยอยเปิดดาํเนินงานไดต้ามปกติ บริษทัคาดว่าผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัก็จะดีข้ึนตามลาํดบั

ดว้ยเช่นกนั 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง

ใหม่ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ดงัน้ี 
 

4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกับนิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ 

รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงการนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการ

บญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดง

ถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า ส่วน

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

บริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการ 

ถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุงกบักาํไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลกระทบสะสม สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

 

ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน 

  

รายการปรับปรุง 

  

ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,937  3,937 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,499  (195)  2,304 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

  

705 

  

705 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,217  3,217 

ขาดทุนสะสม (679,107)  (180)  (679,287) 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน 

  

รายการปรับปรุง 

  

ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,937  3,937 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,799  (195)  1,604 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

  

705 

  

705 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,217  3,217 

ขาดทุนสะสม (714,125)  (180)  (714,305) 
 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญา

เช่าสาํหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญา

เช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และสําหรับ

สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใช้

เป็นคร้ังแรก 
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,709  6,209 

หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (1,421)  (1,102) 

หกั สญัญาบริการ (608)  (427) 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (758)  (758) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัคร้ังแรก 

 

3,922 

  

3,922 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 3,922  3,922 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (พันบาท) 

จดัประเภทเป็น :    

 ส่วนท่ีหมุนเวียน 705  705 

 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,217  3,217 

รวม 3,922  3,922 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใช้

เป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 1,234  1,234 

อาคาร 2,703  2,703 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 3,937  3,937 

 

5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
 

การจดัประเภทรายการและวัดมลูค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัด

จาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจารณา

การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ี

การคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั และลูกหน้ีตามสญัญา

เช่า ซ่ึงบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 17 

 

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก โดยไม่

ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี

กับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วน

เพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใช้คร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากับ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

สญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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6 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารสําคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยสาํคญักบั 

กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

 ช่ือบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผู้ถือหุ้นของบริษทั   

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

บริษทัย่อย   

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

(ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี) 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์

  เมทเทิล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 

  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

(ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี) 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 

  (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

(บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) 

จาํกดั) ร้อยละ 20 

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั   

7. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและ 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนัและผู้บริหารสําคัญ   

8. คุณยทุธนา  เจนวิทยาโรจน ์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั 

9. คุณธนากร  เจนวิทยาโรจน ์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั 

10. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน ์

 

ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั 

(ไดล้าออกวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แลว้) 

11. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ 

กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร

หรือไม่) 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก ราคาตามใบแจง้หน้ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 

ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการ ราคาตามใบแจง้หน้ี 

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามสญัญาจา้ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 

 เงินเดือน โบนสั และอ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือผูบ้ริหารสาํคญัหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,206  546 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุ 

ท่ีคดัแยก 

 

- 

 

 

 

- 

  

885 

  

- 

ดอกเบ้ียรับ -  -  94  140 

ค่าใช้จ่าย        

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าบริการ 31  -  29  - 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าเช่า 195  195  195  195 

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน -  813  -  813 

        

        



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,203  4,841  3,854  4,108 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 44  42  44  42 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 4,247  4,883  3,898  4,150 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  2,533  2,563 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุ 

ท่ีคดัแยก 

 

- 

  

- 

  

1,138 

  

- 

ดอกเบ้ียรับ -  -  307  472 

ค่าใช้จ่าย        

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าบริการ 93  106  87  99 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าเช่า 585  585  585  585 

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน -  1,237  -  1,237 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 14,092  14,976  11,844  12,799 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 131  295  131  295 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 14,223  15,271  11,975  13,094 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีการค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย        

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์ 

 เมทเทิล จาํกดั 

 

- 

  

- 

 

1,547 

 

1,094 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (76)  - 

สุทธิ -  -  1,471  1,094 

 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทัย่อย        

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  114  114 

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค  

 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 

- 

  

- 

 
222 

 
106 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 

 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

286 

  

286 

รวม -  -  622  506 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (622)  (506) 

สุทธิ -  -  -  - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

30 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทัย่อย        

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั -  -  3,592  3,592 

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 

 (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

47 

  

47 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์

 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

295 

  

295 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์

 เมทเทิล จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

591 

  

1,059 

รวม -  -  4,525  4,993 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (3,934)  (3,934) 

สุทธิ -  -  591  1,059 

รวม -  -  5,147  5,499 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,556)  (4,440) 

สุทธิ -  -  591  1,059 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน       

หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  22  110 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน       

หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  115  283 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน     

บริษทัย่อย     

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั  33,628  33,628 

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั  2,314  2,314 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  37,652  37,652 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั  5,000  12,000 

รวม  78,594  85,594 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (73,594)  (73,594) 

สุทธิ  5,000  12,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  85,594  92,094 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  2,700  - 

ลดลงระหวา่งงวด  (9,700)  (6,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน  78,594  85,594 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

Begemann Holding B.V. 85,408  85,408  -  - 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (85,408)  (85,408)  -  - 

สุทธิ -  -  -  - 
        

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั        

ผูบ้ริหารสาํคญั 62  440  62  438 
        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย– กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย        

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 

เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

- 

 

 

 

- 

 

405 

 

405 
 

การคํ้าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการคํ้ าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคํ้ าประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัท่ี 11 

กันยายน 2549) จาํนวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพ่ือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37 

ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 มีดงัน้ี 
 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง หรือประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์ับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย เพ่ือเป็นท่ีตั้ ง

สํานักงานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 45,000 

บาท และมีเงินประกนัการเช่าจาํนวน 135,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสญัญา  
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน จาํนวน 3 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 97 ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส่วน

ขยายห้องประชุมสํานกังานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 60,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คน เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวม

ค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 40,000 บาท และไดล้าออกวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัได้ว่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันอีก 1 คน โดยให้รับผิดชอบด้านการขนส่ง 

ปฏิบัติการโรงงาน ทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงงาน โดยมีอตัราจ้าง 50,000 บาทต่อเดือน และปรับเป็น 

100,000 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คนเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด ในอตัราค่าจา้ง

รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 25,000 บาท 
 

7 ลูกหนีก้ารค้า 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม  

2562 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,547  1,094 

กิจการอ่ืน        

- ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

 (มหาชน) 58,225 

 

58,225 

 

58,225 

 

58,225 

- ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นชาํระหรือ 

 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 59,384 

 

59,384 

 

59,384 

 

59,384 

- ลูกหน้ีรายอ่ืนๆ 27,367  42,283  22,646  36,540 

รวมลูกหน้ีกิจการอ่ืน 144,976  159,892  140,255  154,149 

รวม 144,976  159,892  141,802  155,243 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (123,520)  (121,570)  (123,597)  (121,570) 

สุทธิ 21,456  38,322  18,205  33,673 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน       

หน้ีสงสยัจะสูญ -  581  -  581 

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (585)  (328)  (1,141)  (328) 

 (585)  253  (1,141)  253 

        

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน       

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,993  772  2,070  772 

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43)  (645)  (43)  (645) 

 1,950  127  2,027  127 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 20,255  27,218  17,081  22,848 

คา้งชาํระเกินกาํหนด:-        

 1 – 3 เดือน 2,488  10,879  2,488  10,600 

 3 – 6 เดือน 392  450  392  450 

 6 – 12 เดือน 91  886  91  886 

 มากกวา่ 12 เดือน 4,141  2,850  4,141  2,850 

รวม 7,112  15,065  7,112  14,786 

ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

 (มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225 

 

58,225 

 

58,225 

 

58,225 

ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นชาํระหรือ 

 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 59,384 

 

59,384 

 

59,384 

 

59,384 

รวมทั้งส้ิน 144,976  159,892  141,802  155,243 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (123,520)  (121,570)  (123,597)  (121,570) 

สุทธิ 21,456  38,322  18,205  33,673 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดจาํนวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาผ่อนชาํระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีดงักล่าวคา้งชาํระ

เกินกาํหนด ท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีตามสัญญาผ่อนชาํระ รวมทั้งมีอดีตผูถื้อหุน้ของ

ลูกหน้ีเป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั้น บริษทัได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็ม

จาํนวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

8 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,147  5,499 

กิจการอ่ืน ๆ 9,019  8,416  6,669  6,370 

รวม 9,019  8,416  11,816  11,869 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (100)  (100)  (4,656)  (4,540) 

สุทธิ 8,919  8,316  7,160  7,329 

    

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน –กิจการอ่ืน ๆ        

ลูกหน้ีอ่ืน 83  58  79  48 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,229  1,053  1,102  934 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,050  1,681  -  - 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 5,054  4,466  4,930  4,333 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 162  695  162  649 

เงินมดัจาํ 100  100  100  100 

อ่ืน ๆ 341  363  296  306 

รวม 9,019  8,416  6,669  6,370 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินค้าคงเหลือ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 2,051  261  -  - 

วตัถุดิบ 699  967  -  - 

สารเคมีและวสัดุอ่ืนๆ 850  507  829  469 

รวม 3,600  1,735  829  469 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (237)  (92)  -  - 

สุทธิ 3,363  1,643  829  469 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) 210  (739)  -  - 

สําหรับงวดเก้าเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้  145  120  -  - 

 

10 สินทรัพย์ทางการเงนิอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 205  205  205  205 

สลากออมสินพิเศษ 60,000  85,000  60,000  80,000 

รวม 60,205  85,205  60,205  80,205 

        

จดัประเภทเป็น :        

ส่วนท่ีหมุนเวียน 10,205  45,205  10,205  40,205 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 50,000  40,000  50,000  40,000 

รวม 60,205  85,205  60,205  80,205 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสลากออมสินพิเศษระหวา่งงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สลากออมสินพิเศษ        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,000  55,000  80,000  50,000 

ซ้ือระหวา่งงวด 30,000  20,000  30,000  20,000 

ขายระหวา่งงวด (55,000)  -  (50,000)  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 60,000  75,000  60,000  70,000 

 

11 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

  (พันบาท) 

วิธีราคาทุน :-        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  - 

เพ่ิมข้ึน     75  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน     75  - 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง จาํกดั) มีสัดส่วนความ

เป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงประกอบธุรกิจรับจา้งจดัเก็บ ขนยา้ย และทาํลายของเหลว เจล สเปรย ์วสัดุหรือ

สารเคมีทุกชนิด ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

  (พันบาท) 

วิธีราคาทุน :-        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     445,085  445,085 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน     445,085  445,085 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (382,920)  (445,085) 

สุทธิ     62,165  - 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ประเทศท่ี  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ 

 ธุรกิจ กิจการ 

จดัตั้ง 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม  

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม  

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม  

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม  

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม  

2562 

    (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                       

บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จาํกดั(**) อยูร่ะหวา่ง 

การชาํระบญัชี 

ไทย  100  100  10  10  7,000  7,000  7,000  7,000  -  - 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์

 เมทเทิล จาํกดั  

 

 

 

จาํหน่ายสินคา้

ประเภทวตัถุดิบ

อลูมิเนียม เศษ

วตัถุดิบอลูมิเนียม 

และโลหะทุกชนิด 

ไทย  100  100  150  150  170,000  170,000  107,835  107,835  62,165  62,165 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี

 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(**) 

อยูร่ะหวา่ง 

การชาํระบญัชี 

ไทย  100 

 

 100 

 
 

200 

 
 
200 

 
 

200,000 

 
 

200,000 

 
 

200,000 

 
 
200,000 

 
 

- 

 
 

- 

 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 

(บีเอม็ที-เอเชีย) จาํกดั(*) 

 

ยงัไม่ไดเ้ร่ิม

ดาํเนินงาน 

เชิงพาณิชย ์

ไทย  80 

 

 80 

 

 

 3  3  68,085  68,085  68,085  68,085  - 

 

 - 

 

รวม        363  363  445,085  445,085   382,920  382,920  62,165  62,165 

* ยงัไม่เร่ิมดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการดาํเนินงานไม่เป็นสาระสาํคญั 

** จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

สาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอน อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 37,952  15,976  37,952  15,976 

ปรับปรุงโอน (5,321)  16,583  (5,321)  16,583 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 32,631  32,559  32,631  32,559 

 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 398,445  320,932  295,850  270,523 

การซ้ือ – ราคาทุน 60,148  35,958  58,335  35,264 

ประมาณการหน้ีสินจากการเปิดหลุมฝังกลบ 

 ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนหลุมฝังกลบ 

 

6,719 

  

- 

  

6,719 

  

- 

การจาํหน่าย (26)  (34)  (26)  (12) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,248  -  1,248  - 

ปรับปรุงโอน 5,321  (16,582)  5,321  (16,582) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (410)  -  (410)  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (27,916)  (21,813)  (20,585)  (18,990) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 443,529  318,461  346,452  270,203 

 

• งานระหวา่งก่อสร้าง 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งานระหวา่งก่อสร้างราคาทุน จาํนวน 24.16 ลา้นบาท และ 22.49 ลา้นบาท ในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จาํนวน 2.05 ลา้นบาท ท่ีอยูร่ะหวา่ง

ก่อสร้างท่ียงัไม่แลว้เสร็จประกอบดว้ย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

41 

 

ประเภทงานก่อสร้าง 

ตน้ทุน

งบประมาณ 

 ตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนแลว้ 

  

คงเหลือ 

 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะ

แลว้เสร็จโดยประมาณ 

บริษทั : (ล้านบาท)   

อาคารสาํนกังานสระแกว้ 40.00  0.40  39.60  ธนัวาคม 2563 

อาคารซ่อมสร้าง 9.00  0.14  8.86  ธนัวาคม 2563 

อาคารโรงอิฐและโรงปุ๋ย 5.44  0.23  5.21  ธนัวาคม 2563 

อาคารแยกกาก 5.80  1.19  4.61  มกราคม 2564 

เคร่ืองเติมอากาศ 0.36  0.05  0.31  ธนัวาคม 2563 

แทง้คส์าํรองนํ้าดบัเพลิง 0.75  0.41  0.34  ธนัวาคม 2563 

งานติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 0.72  0.72  -  ธนัวาคม 2563 

ถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงาน 

สระแกว้เร่ิมแรก 

 

1.63 

  

1.63 

  

- 

  

ตุลาคม 2563 

ถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงาน  

สระแกว้ (เสน้ทางใหม่) 

 

30.00 

  

15.08 

  

14.92 

  

ตุลาคม 2563 

ถนนทางเขา้-ออกภายในหลุมฝังกลบ 

ในโรงงาน 

 

0.45 

  

0.45 

  

- 

  

ตุลาคม 2563 

งานก่อสร้างอ่ืนๆ 3.52  2.19  1.33  ธนัวาคม 2563 

รวม 97.67  22.49  75.18   

บริษทัยอ่ย :        

เตาหลอมอลูมิเนียม 2.01  1.67  0.34  ธนัวาคม 2563 

รวมทั้งหมด 99.68  24.16  75.52   
 

15 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

3,937 

  

3,937 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,300  1,300 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (658)  (658) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 4,579  4,579 
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16 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

โครงการกลัน่นํ้ามนัจากพลาสติก 80,000  80,000  80,000  80,000 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ (80,000)  (80,000)  (80,000)  (80,000) 

สุทธิ -  -  -  - 

 

17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 297  437  294  426 

ซ้ือ – ราคาทุน 490  -  490  - 

โอนจากท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 410  -  410  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (150)  (38)  (150)  (36) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 1,047  399  1,044  390 

 

18 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม

2562 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว  101  109  100  100 

ยอดขาดทุนยกไป 8  1  2  - 

รวม 109  110  102  100 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึงปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย

เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้นและกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชนพ์นกังานซ่ึงบริษทัและบริษทั

ยอ่ยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่

วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว  
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี

ประมาณไว ้
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

2563   2562 

 

2563   2562 

 

(พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 

       สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 

 

1,663 

 

- 

 

1,663 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 

 

4,985 

 

- 

 

4,985 

 

19 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน ๆ        

- เจา้หน้ีบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน 

  เมน้ท ์แคร์ จาํกดั 

 

56,473 

  

56,473 

  

56,473 

  

56,473 

- เจา้หน้ีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์

  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

8,159 

  

8,159 

  

8,159 

  

8,159 

- เจา้หน้ีรายอ่ืนๆ 22,271  27,112  21,122  25,468 

รวม 86,903  91,744  85,754  90,100 
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20 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62  440  62  438 

กิจการอ่ืน ๆ 19,210  11,721  18,480  11,452 

รวม 19,272  12,161  18,542  11,890 

        

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน – กิจการอ่ืน ๆ        

เจา้หน้ีอ่ืน 7,533  7,419  6,852  7,207 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 8,703  439  8,703  439 

เงินรับล่วงหนา้ 85  18  85  18 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 324  575  275  575 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 162  1,372  162  1,317 

เงินมดัจาํ 1,505  1,505  1,505  1,505 

อ่ืน ๆ 898  393  898  391 

รวม 19,210  11,721  18,480  11,452 

 

21 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2563 

 มูลค่าอนาคต 

ของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,024  195  829  

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,883  395  3,488  

รวม 4,907  590  4,317  

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่า จาํนวน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารสํานกังานและยานพาหนะ จาํนวน 3 สัญญา มีระยะเวลา 4 - 10 ปี 

กาํหนดจ่ายชาํระทุกเดือน 

 

22 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        

 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 11,236  10,227  8,362  7,470 

รวม 11,236  10,227  8,362  7,470 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ สาํหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 
งบการเงิน

รวม 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ        

 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,227  6,890  7,470  4,654 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนบริการในอดีต -  848  -  617 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 926  557  826  476 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 83  83  66  64 

 1,009  1,488  892  1,157 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ผลกาํไรจากการประมาณการ        

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (26)  -  (15) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการ 

 ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

 

11,236 

  

8,352 

  

8,362 

  

5,796 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

46 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรับโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 1.61 - 1.71 1.61 - 1.71 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 - 5.50 5.00 - 5.50 

อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 - 28.65* 2.39 - 28.65* 

อตัรามรณะ 105 ของ TMO 2017** 105 ของ TMO 2017** 

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
  

* ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

 

23 ประมาณการหนีสิ้นจากการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     

ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ  21,224  24,141 

ประมาณการหน้ีสินการปรับปรุงหลุมฝังกลบ  -  10,000 

รวม  21,224  34,141 

 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินจากการปิดหลุมฝังกลบ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  34,141  22,020 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  6,719  - 

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสิน  (19,636)  (681) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน  21,224  21,339 

 

24 ประมาณการหนีสิ้นจากคดคีวามและค่าปรับฯ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 กนัยายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,316  1,046  1,126  856 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

 ไม่ปฏิบติัตามสัญญาฯ 9,000  9,000  9,000  9,000 

รวม 10,316  10,046  10,126  9,856 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท)       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,046  1,234  9,000  9,000  10,046  10,234 

จ่ายชาํระประมาณ

การหน้ีสิน 
 

 

- 

  

(1,016) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(1,016) 

เพ่ิมข้ึน  270  738  -  -  270  738 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  1,316  956  9,000  9,000  10,316  9,956 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท)       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  856  1,044  9,000  9,000  9,856  10,044 

จ่ายชาํระประมาณ

การหน้ีสิน 
 

 

- 

  

(1,016) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(1,016) 

เพ่ิมข้ึน  270  738  -  -  270  738 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  1,126  766  9,000  9,000  10,126  9,766 

 

• ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท :- 
 

- เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 

ไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง

แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 

จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 620,500,000 บาท 
 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนังสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้

ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 
 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 

และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็

ดาํเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 288 ลา้นบาท หาก

มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 
 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับและ

ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน 

9,000,000 บาท 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 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 วนัส้ินงวด          

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

ทุนที่ออกและชําระแล้ว  

ณ วนัตน้งวด          

- หุน้สามญั 0.70  2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 

ณ วนัส้ินงวด          

- หุ้นสามญั 0.70  2,025,092  1,417,564  2,025,092  1,417,564 

 

26 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 

 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 

(8,169) 

  

8,311 

  

(7,023) 

  

7,453 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 

2,025,092 

  

2,025,092 

  

2,025,092 

  

2,025,092 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.004)  0.004  (0.003)  0.004 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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50 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 

 ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 

(12,393) 

  

28,637 

  

(6,751) 

  

28,283 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 

2,025,092 

  

2,025,092 

  

2,025,092 

  

2,025,092 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.006)  0.014  (0.003)  0.014 
 

27 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 

ส่วนงาน 

บริการฝังกลบ 

 

ส่วนงานผลติและ 

ขายผลติภณัฑ์โลหะ 

 

ส่วนงานอ่ืนๆ  

รวมส่วนงาน 

ทีร่ายงาน 

 

2563 

 

2562 

 

2563 

 

2562 

 

2563 

 

2562  2563  2562 

 

(ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

           

    

รายไดจ้ากลูกคา้ 

           

    

- ภายนอก 33 

 

66 

 

10 

 

15 

 

- 

 

1  43  82 

- ระหวา่งส่วนงาน 2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  2  1 

รายได ้ 35 

 

67 

 

10 

 

15 

 

- 

 

1  45  83 

ตดัรายการระหวา่งกนั (2) 

 

(1) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  (2)  (1) 

รายได้รวม 33 

 

66 

 

10 

 

15 

 

- 

 

1  43  82 

            

    

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงานก่อน

หักภาษ ี(หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั) (8) 

 

9 

 

- 

 

1 

 

- 

 

-  (8)  10 
 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ส่วนงาน 

บริการฝังกลบ 

 

ส่วนงานผลติและ 

ขายผลติภณัฑ์โลหะ 

 

ส่วนงานอ่ืนๆ  

รวมส่วนงาน 

ทีร่ายงาน 

 

2563 

 

2562 

 

2563 

 

2562 

 

2563 

 

2562  2563  2562 

 

(ล้านบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

           

    

รายไดจ้ากลูกคา้ 

           

    

- ภายนอก 128 

 

189 

 

26 

 

36 

 

- 

 

5  154  230 

- ระหวา่งส่วนงาน 4 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1  4  4 

รายได ้ 132 

 

192 

 

26 

 

36 

 

- 

 

6  158  234 

ตดัรายการระหวา่งกนั (4) 

 

(3) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1)  (4)  (4) 

รายได้รวม 128 

 

189 

 

26 

 

36 

 

- 

 

5  154  230 

            

    

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงานก่อน

หักภาษ ี(หลงัตดัรายการ

ระหว่างกนั) (7) 

 

31 

 

(5) 

 

3 

 

- 

 

-  (12)  34 
 

      

  

สินทรัพย์ตามส่วนงานทีร่ายงาน 

           

    

 ณ วนัที ่30 กนัยายน/ 

 31 ธันวาคม (หลงัตดั 

 รายการระหว่างกนั) 580 

 

599 

 

39 

 

45 

 

- 

 

-  619  644 

            
    

หนีสิ้นตามส่วนงานทีร่ายงาน 

           

    

 ณ วนัที ่30 กนัยายน/ 

 31 ธันวาคม (หลงัตดั 

 รายการระหว่างกนั) 169 

 

180 

 

10 

 

6 

 

- 

 

5  179  191 
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การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 
 

 

งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือน 

 

สําหรับงวดเก้าเดือน 

 

2563 

 

2562 

 

2563 

 

2562 

 

(ล้านบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน 

       รวมกาํไร(ขาดทุน)จากส่วนงานท่ีรายงาน (8)  10  (12)  34 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน -  -  -  - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (8)  10  (12)  34 

 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะ 

 

30 กนัยายน 

2563 

 

31 ธนัวาคม 

2562 

 

30 กนัยายน 

2563 

 

31 ธนัวาคม 

2562 

 

(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 

       รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 213 

 

246 

 

271 

 

303 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 406 

 

398 

 

309 

 

296 

สินทรัพย์รวม 619 

 

644 

 

580 

 

599 

 

28 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  30 กนัยายน 2563  

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 

  (ล้านบาท)  

ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน      

อาคารและระบบบาํบดันํ้าเสีย  58.28  58.28  

อุปกรณ์โรงงาน  2.32  1.98  

ถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ (เสน้ทางใหม่)  14.92  14.92  

รวม  75.52  75.18  
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  30 กนัยายน 2563  

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 

  (ล้านบาท)  

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว      

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  3.88  3.45  

หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.09  0.09  

รวม  3.97  3.54  

ภาระผกูพนัอื่นๆ      

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้  6.38  6.38  

หนงัสือคํ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะ  9.11  9.11  

รวม  15.49  15.49  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่

นํ้ ามนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 87 

ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 



บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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29 คดคีวามหรือการฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงัน้ี 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

• คดีดาํท่ี 2483/2553 

 คดีแดงท่ี 174/2554 

• คดีดาํท่ี 1787-1794/2555 

 คดีแดงท่ี 872-879/2555 

อดีตกรรมการ

และอดีต

พนกังาน 

บริษทั และ

บริษทัยอ่ย 

(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี

คําสั่ งให้บ ริษัท แล ะบ ริษัท ย่อยจ่ายชําระ

ค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี  จนถึง ณ  วัน ท่ี  31

มีนาคม 2563 มียอดเงินตน้คงเหลือเป็นจาํนวน

รวม 0.67 ล้านบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณ

ก า ร ห น้ี สิ น จํา น ว น  0.50 ล้า น บ า ท  แ ล ะ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จาํนวน 0.17 ลา้นบาท) ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าท่ีบังคบัคดี

ได้นําหมายมาบังคับคดีเพ่ือดําเนินการยึด

ทรัพย์ แต่บริษัทย่อยขอเจรจากับโจทก์ก่อน 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงงดการยึดทรัพยสิ์นไว ้

• คดีดาํท่ี 636/2562 อดีตพนกังาน บริษทัยอ่ย 

(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั) 

(จาํเลยท่ี 1) และ

กรรมการบริษทั

ยอ่ย 3 ท่าน 

(จาํเลยท่ี 2-4) 

และเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อย

และกรรมการบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องคดีอาญา

ใน ข้อ ห า ห รื อ ฐ า น ค ว า ม ผิ ด โ ก ง เจ้า ห น้ี 

เน่ืองจากบริษทัย่อยและกรรมการบริษทัย่อย 

ไดย้า้ยท่ีตั้งสาํนกังานพร้อมขนยา้ยทรัพยสิ์นท่ี

โจทก์อาจยึดมาขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมา

ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาหลบหนีไปดว้ย จึงมี

ความผิดฐานโกงเจ้าหน้ี ซ่ึงศาลนัดไต่สวน 

มูลฟ้องวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และมีคาํสั่ง

ให้ประทบัรับฟ้องโจทก์ไว ้ซ่ึงคดีไม่สามารถ

ตกลงกันได ้และศาลไดสื้บพยานโจทก์และ

จาํเลยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 

ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก ์ต่อมาวนัท่ี 2 

มกราคม 2563 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษา

และบริษทัไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาล จนถึง

วันท่ี  10 พฤศจิกายน  2563 อยู่ระหว่างการ

พิจารณายงัไม่ทราบผล 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

• คดีดาํท่ี 315/2555 

 คดีแดงท่ี 1353/2555 

• คดีดาํท่ี 530/2554 และ 

 339/2555 

 คดีแดงท่ี 1676/2554 และ 

 17222/2555 

บริษทั 

พี ที นครินทร์ 

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 

(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลยี 

อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั) 

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการเช่าทรัพย ์

ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี

แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม

ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชาํระเป็นจาํนวน 0.60 

ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10 

ล้านบาท ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 

ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 0.50 ล้านบาท ตกลง

ผ่อนชําระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 

ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 

(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีคาํสั่งให้

บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก ์เป็นจาํนวน 1.10 

ล้าน บาท พ ร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  

ซ่ึง ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2563 มียอดเงินต้น

คงเหลือเป็นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

• คดีดาํท่ี 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 

คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี

สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี

เอส คอนซอร์เตียม ยื่น ฟ้องทอท. ต่อศาล

ปกครองกลาง เก่ียวกับการผิดสัญญาและผิด

นดัชาํระหน้ีค่าจา้งตามสัญญา ตั้งแต่งวดท่ี 44 

(ง ว ด วัน ท่ี  15 เม ษ า ย น  2553 ถึ ง ว ัน ท่ี  14 

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 

กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559) รวม

77 งวด ดว้ยเหตุผลท่ีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์

เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง 

ทั้ งส้ิน 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า 

เพ่ิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้

ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสัง่ ดงัน้ี 
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   • ใหท้อท.ชาํระค่าจา้งตามสัญญาสําหรับงวด

ท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน2553 ถึงวนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 

กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2559) 

รวม 77 งวด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระในแต่

ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย

ถูกตอ้งครบถว้น 

• ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 

ต่อปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก

วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระ

จนเสร็จส้ิน 

• ให้ทอท.คืนหนังสือคํ้ าประกันให้แก่กลุ่ม

เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็นเงิน 

50,373,871 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจาํนวนเงินดังกล่าว

นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.

จะชาํระจนเสร็จส้ิน 

• ขอให้ศาลปกครองมีคาํสั่งคืนค่าธรรมเนียม

ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ท่ี ยื่ น ฟ้ อ ง  จํ าน ว น

288,501,256.49 บาท 

2) เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง

ชั้ น ต้น  ได้มีคําสั่ งไม่ รับ คําฟ้ องใน ส่วน ท่ี

เก่ียวกับค่าจ้างงวดท่ี 44 (ครบกําหนดชําระ 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59 (ครบ

กําหนดชําระเม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2554)ไว้

พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม จาํนวน 
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   51,605,839.93 บาท) เน่ืองจากเป็นการยื่น

ฟ้องเม่ือพน้กาํหนดห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุ

แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้

ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ท่ี

ฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท 

3) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 

คอนซอร์เตียมได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งไม่รับคํา

ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล

พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่

รับ คําฟ้ อ งใน ส่ วน ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ ค่ าจ้าง 

งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 

4) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง

สูงสุดมีคาํสั่งยืนตามคาํสั่งของศาลปกครอง

ชั้นตน้ท่ีไม่รับคาํฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง

งวดท่ี  44ถึงงวดท่ี  59 ไว้พิ จารณ าและคืน

ค่าธรรมเนียมศาล จาํนวน 51,606 บาท ให้แก่

ผูฟ้้องคดีทั้งสาม ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีค้างชําระงวดท่ี 44-59 

เป็นจาํนวน 10.82 ลา้นบาท ท่ีหมดอายุความ

ในการเรียกเกบ็หน้ี 

5) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง

กลางมีคาํสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ทําคําให้การแก้ฟ้องแยง้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์

เตียม ยื่นคาํใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง

กลางแลว้ 

6) เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง

ก ล างมี ห ม าย แ จ้งแ ล ะ ศ า ล มี คําสั่ ง เรี ย ก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 

ผูร้้องสอดในคดีน้ี 

จน ถึ งวัน ท่ี  10  พ ฤ ศ จิก ายน  2563 ค ดี อ ยู่

ระหวา่งพิจารณายงัไม่ทราบผล 
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• คดีดาํท่ี พ 3781/2560 อดีตกรรมการ

หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 

(คุณสินเสถียร 

เอ่ียมพูลทรัพย)์  

บริษทั • เม่ือวัน ท่ี  2 กัน ยายน  2560 บ ริษัท ได้รับ

หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ

หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูล

ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 

11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด

ตวัการตวัแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหน้ี จาก

การท่ีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน

บริษทัเพ่ือชําระหน้ีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด  (ม ห า ช น ) เม่ื อ วัน ท่ี  20 แ ล ะ  21 

ธั น ว า ค ม  2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จํ า น ว น 

11,784,640 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 

ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

และบงัคบัให้บริษทัรับผิดชาํระเงินจาํนวน 

15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 

7.5 ต่อปี  ของต้น เงิน จําน วน  11,784,640 

บาท จนกว่าชาํระเสร็จส้ินครบถว้น และให้

บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ า ฤ ช า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ 

ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 

• ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้

ยื่นคาํให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท

ขอใหก้ารปฏิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของ

โจทก์ทั้ งส้ินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์นํา

ความระคนปนเท็จมาแกลง้ฟ้องบริษัทให้

ได้รับความเสียหายเพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีมิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทั

ขอให้ศาลไดพิ้จารณาพิพากษายกฟ้องและ

ให้ โจ ท ย์ชําร ะ ค่ าฤ ช าธ รร ม เนี ย ม แ ล ะ 

ค่าทนายความ 
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   • ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 

บริหารของบริษทั: 

อนัเน่ืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร

เดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ ยื่นฟ้อง

บริษทัให้ชําระหน้ีเงินกูโ้ดย อา้งว่าได้ออก

เงินทดรองจ่ายแทนบริษทัเพ่ือชาํระหน้ีใหแ้ก่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นั้นซ่ึงฝ่าย

บริหารไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เช่ือว่า

บริษัทได้นําเงินทั้ งหมดจากการขายพ้ืนท่ี

สํานักงานของบริษัทไปชําระหน้ีให้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีตาม

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 

24 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลกัฐานท่ี

โจทก์นํามาแสดงแนบทา้ยคาํฟ้องนั้นยงัไม่

สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต

กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันั้นฝ่ายบริหาร

ขอปฏิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของโจทก์

ทั้ ง ส้ิ น  ไม่ เป็ น ความจริง และท่ี ป ระชุ ม

คณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 

2560 ไดมี้มติว่าปฏิเสธการรับรู้ภาระหน้ีสิน

ตามคาํฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ท่ี

ปรึกษากฎหมายดาํเนินการยื่นคดัคา้นปฏิเสธ

ภาระหน้ีตามคาํฟ้องของโจทกด์งักล่าว 

• ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั : 

แจง้ว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา

ของศาล โดยบริษทัยื่นคาํใหก้ารไวแ้ลว้ ศาล

เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้

งดช้ีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน

วัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์ 2561 และสืบพ ยาน

บริษทัในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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   • เม่ือวัน ท่ี  29 กุมภาพัน ธ์  2561 โจทก์ยื่น 

คาํร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตใหถ้อน

ฟ้องและจาํหน่ายคดีแลว้ 

• คดีดาํท่ี อ3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ

หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 

(จาํเลยท่ี 1 

นายสินเสถียร 

เอ่ียมพูลทรัพย ์

จาํเลยท่ี 2 

นายเกรียงไกร 

เลิศศิริสมัพนัธ์ 

และจาํเลยท่ี 3 

นายชาญชยั 

กาญจพนัธ์) 

• เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์

ยื่นฟ้องคดีอาญาจาํเลยทั้ ง 3 ราย ในข้อหา

ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว

สัญญาใช้เงิน)โดยจาํเลยท่ี 2 และ 3 อาศัย

ความเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจกระทําการ

แทนบริษัท  ร่วมกับจําเลยท่ี  1 จัดทําตั๋ว

สัญญาใช้เงินอนัเป็นเท็จ ทาํให้บริษทัต้อง

รับผิดใช้เงินจํานวน 11.78 ล้านบาท แก่

จําเลยท่ี  1 โดยอ้างว่าบริษัทได้กู ้เงินจาก

จาํเลยท่ี 1 ทั้งน้ี บริษทัขอให้ศาลออกหมาย

ไต่สวนมูลฟ้องจาํเลยมาพิจารณาพิพากษา

ลงโทษตามกฎหมาย 

• เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวน

มูลฟ้องแล้วเห็นว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น

เอกสารท่ีแท้จริง กระทาํโดยผูมี้อาํนาจใน

ขณะนั้น ไม่เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่าน 

คาํพิพากษายกฟ้อง 

• ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 

และ เม่ื อวัน ท่ี  1  พ ฤษ ภ าคม  2562 ศ าล

อุทธรณ์เห็นพ้องด้วยคาํพิพากษาของศาล

ชั้นต้นท่ียกฟ้องโจทก์ ดงันั้น อุทธรณ์ของ

โจทกฟั์งไม่ข้ึน พิพากษายืน 

• ต่อมาท่ี ป รึกษ ากฏห มายของบ ริษัท ให้

ความเห็นว่าไม่สามารถยื่นฎีกาคัดค้านคํา

พิพากษาไดเ้น่ืองจากเลยกาํหนดระยะเวลา

การยื่นฏีกา และท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 รับทราบ

ความเห็นของท่ีปรึกษากฏหมาย คดีเป็นอนั

ส้ินสุด 
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• คดีดาํท่ี พ 4723/2560 บริษทั 

(“Pro”) 

บริษทั 

เซ็นทรัล เวสต ์

แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

(“CW”) 

• เม่ือวันท่ี  6 ตุลาคม 2560 บริษัท  Pro เป็น

โจทกย์ื่นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา

จ้าง เรียกค่าเสียห าย ทุ น ท รัพ ย์จําน วน 

54,581,922 บาท ซ่ึงบริษัท Pro ขอให้ศาล

ออกหมายเรียกตัวบริษทั CW มาพิจารณา

พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ชาํระเงิน

จาํนวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้

ไปจนกว่าบริษทั CW จะชาํระหน้ีให้บริษทั 

Pro เสร็จส้ิน และให้บริษัท CW ชําระค่า

ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน

บริษัท Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ใน

วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2561 

• เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้

แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหน้ีตาม

ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระท่ี

ต้องชําระห น้ีให้บ ริษัท  CW อีกจํานวน 

44,773,637.88 บาท ตามคําให้การต่อศาล

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

• คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี

ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 

แลว้พบว่า บริษทั CW มีสภาพเป็นลูกหน้ี

ของบริษัท  Pro มาตั้ งแต่ ปี  2558 รวมทั้ ง

บริษัท Pro ได้ดาํเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ

อดีตผู ้บริหารของบริษัท Pro 3 ท่านแล้ว 

ดงันั้น จึงเช่ือว่าบริษทั CW เป็นลูกหน้ีของ

บริษทั Pro จริง 
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   • ค ดี เส ร็จ ส้ิ น ก ารพิ จารณ า เม่ื อ วัน ท่ี  15 

สิ งห าค ม  2561 ศาลพิ พ ากษ าตัด สิ น ให้

บริษทัชนะคดี และให้บริษทั CW ชาํระเงิน

จํานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมฤชาค่า

ทนายแก่โจทก ์

• เม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยื่น 

คาํร้องขอหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

• เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ทนายความของ

บริษทัไดต้รวจทรัพยข์องจาํเลยทัว่ประเทศ

แล้วปรากฎว่าไม่มีทรัพย์สิน เห็นควรให้

ฟ้ อ งจํา เล ยล้ม ล ะล าย  ต่ อ ม า ท่ี ป ระชุ ม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีได้

เส น อ ว่ า บ ริ ษั ท จ ะ ไ ม่ ฟ้ อ ง ล้ม ล ะ ล า ย 

เน่ืองจากไม่มีทรัพยสิ์นใหย้ึด 

• คดีดาํท่ี พ. 908/2561 

     คดีแดงท่ี พ. 582/2562 

• คดีดาํท่ี 309-310/2563 

     คดีแดงท่ี 2259-2260/2563 

 

อดีตกรรมการ

หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 

(นายสินเสถียร 

เอ่ียมพูลทรัพย)์ 

บริษทั 

(จาํเลยท่ี 1) และ

ประธาน

กรรมการบริหาร 

(จาํเลยท่ี 2) 

• เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูก

อดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม(นายสิน

เสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์(โจทก์) ฟ้องร้องต่อ

ศาลแพ่ งฐานความผิด  ตัวการตัวแทน - 

ขบัไล่-ติดตามเอาทรัพยคื์น-เรียกค่าเสียหาย 

จาํนวนทุนทรัพย ์2,328,250 บาท เป็นตน้ 

• เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 โดยศาลจงัหวดั

สระแก้วความแพ่ งกําห นดประเด็นข้อ

พิพาทวา่ 

- ท่ีดินพิพาทเป็นของโจทก ์

- ค่าเสียหายโดยศาลพิพากษาให้จําเลยท่ี 1 

(บริษัท) และบริวารขนยา้ยทรัพย์สินและ

ออกไปจากท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หมู่ท่ี 4 

ตําบลโนนหมากเค็ง อ ําเภอวัฒ นานคร 

จงัหวดัสระแกว้ และให้บริษทัปรับสภาพ

ท่ีดินพิพาทให้เรียบร้อยให้ใช้การไดดี้และ

ใหบ้ริษทัใชค่้าเสียหาย 150,000 บาท 
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   พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 

ดั งก ล่ า ว นั บ แ ต่ วัน ฟ้ อ ง  (ฟ้ อ งวัน ท่ี  2 1 

พฤศจิกายน 2561) เป็นตน้ไป จนกวา่จะชาํระ

เสร็จแก่โจทก ์และใหบ้ริษทัชาํระ ค่าเสียหาย

แก่โจทก์เดือนละ 30,000 บาท นับจากวัน

ฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทั และบริวารจะ

ขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากท่ีดินพิพาทและ

ใหย้กฟ้องโจทกส์าํหรับจาํเลยท่ี 2 

• เม่ือวัน ท่ี  25 ธัน วาคม 2562 บริษัทได้ยื่น

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

• เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 เจา้พนกังานบงัคบั

คดีไดปิ้ดประกาศหมายบงัคบัคดี 

• เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยื่นคาํร้อง

ขอใหศ้าลงดบงัคบัคดีและไดว้างเงินประกนั

ค่าเสียหาย จาํนวน 900,000 บาท 

• เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ฟัง

คาํสั่งทุเลาการบังคับคดีศาลอุทธรณ์ภาค 2 

ให้จําเลยท่ี  1 วางเงินเป็นประกันจํานวน

ทั้งส้ิน 1,200,000 บาท เพ่ือให้ไดรั้บอนุญาต

ใหทุ้เลาการบงัคบัคดีในระหว่างการพิจารณา

คดีของศาลอุทธรณ์ภาค 2 และเม่ือวนัท่ี 30 

กรกฎาคม 2563 บริษทัไดว้างเงินเป็นประกนั

ท่ีศาลเรียบร้อยแลว้ 

• และวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ศาล อุทธรณ์ภาค 

2 พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สําหรับจาํเลยท่ี 1 

และนอกจากท่ีแกใ้ห้เป็นไปตามคาํพิพากษา

ศาลชั้นตน้ 
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• คดีดาํท่ี พ. 5321/2562 

คดีแดงท่ี พ. 3983/2563 

บริษทั ส. บุญ

รักษา จาํกดั 

บริษทั • เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ี

ฟ้ อ งร้อ งเก่ียวกับ ก ารผิ ด สั ญ ญ าซ้ื อข าย  

จา้งทาํของ เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพยจ์าํนวน 

2,335,969.59 บ าท  โด ยโจท ก์ข อ ให้ ศ าล

บังคับจาํเลยชําระหน้ีจาํนวน 2,335,969.59 

บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

และเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ศาลแพ่ง

พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โดยชําระเงิน

จาํนวน 1,254,810 บาท พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั 

ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน 

• ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 บริษทัไดย้ื่น

อุท ธรณ์ ต่อศาลแพ่ ง และจน ถึงวัน ท่ี  10 

พฤศจิกายน 2563 คดีอยู่ระหว่างพิจารณายงั

ไม่ทราบผล 

• คดีดาํท่ี พ. 5322/2562 

คดีแดงท่ี พ. 3228/2563 

บริษทั 

ทรีทรานส์ 

(๑๙๙๕) จาํกดั 

บริษทั • เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ี

ฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาว่าจา้งขนส่ง 

เ รี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย  ทุ น ท รั พ ย์ จํ า น ว น 

9,847,570.91 บ าท  โด ยโจท ก์ข อ ให้ ศ าล

บังคับจาํเลยชําระหน้ีจาํนวน 9,847,570.91 

บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ  

• เม่ื อ วัน ท่ี  29  ก รก ฎ าค ม  2563  ศ าล แ พ่ ง

พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โดยให้ชําระเงิน

จาํนวน 5,681,533.29 บาท พร้อมดอกเบ้ียผิด

นัด ซ่ึงบริษัทได้บันทึกหน้ีสินไว้แล้วทั้ ง

จาํนวน 

• ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2563 บริษทัได้

ยื่น อุท ธรณ์ ต่อศาลแพ่ ง และจน ถึงวัน ท่ี  

10 พฤศจิกายน 2563 คดีอยู่ระหว่างพิจารณา

ยงัไม่ทราบผล 
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• คดีดาํท่ี พ.967/2563 บริษทั นายเกรียงไกร

กบัพวก 3 คน 

• เรียกคืนทรัพย์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)  

ทุนทรัพย์ท่ี ฟ้องจํานวน  89.72 ล้านบาท 

จน ถึงวัน ท่ี  10 พ ฤศจิกายน  2563 ค ดีอยู่

ระหวา่งการนดัช้ีสองสถาน 

• คดีดาํท่ี 423/2551 

คดีแดงท่ี 622/2551 

 

พนกังานอยัการ

จงัหวดัสระแกว้ 

นายวฒิุโชติ 

(ผูร้้องขอ) 

บริษทั 

(จาํเลยท่ี 1 

นายคามินต ์

(จาํเลยท่ี 2) 

• ขอ้หาความผิดต่อพระราชบญัญติัป่าไมแ้ละ

ความผิดต่อพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ

โดยผูร้้องขอไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํสั่งศาล

ชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ท่ีไดอ่้าน

แลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 และวนัท่ี 6 

สิงหาคม 2563 

• เม่ือวัน ท่ี  28 กันยายน 2563 ศาลจังห วัด

สระแก้ว ได้ส่งสํานวนไปยงัศาลอุทธรณ์ 

ภาค 2 เพ่ือพิจารณาและมีคาํสั่งรับอุทธรณ์

ของผูร้้องขอและจาํเลยท่ี1แลว้ และวนัท่ี 9 

กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลนัดฟังคาํพิพากษาศาล

อุทธรณ์ ภาค 2 

 

30 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ

เงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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31 ข้อมูลอ่ืนเกีย่วกบัหลุมฝังกลบ 
 

หลมุฝังกลบ L6 
 

• สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/1028 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ถึง

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายโดยอาศัย

อาํนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคาํสั่งให้บริษัท

ดาํเนินการขนยา้ยขยะฯ ท่ีฝังอยู่นอกบริเวณหลุมฝังกลบ L6 ทั้งหมดออกไปทาํการฝังกลบภายในบริเวณหลุม

ฝังกลบท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้แลว้ใหท้าํการปรับพ้ืนท่ีบริเวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม

ต่อไป ทั้งน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

• เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทัมีหนงัสือขออุทธรณ์คาํสั่งของสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ 

ตามหนังสือท่ี สก. 0033(2)/1028 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้

พิจารณาทบทวนคาํสั่งของสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ดงักล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ

ดาํเนินการออกไปอีก 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดพิ้จารณาสั่งการ ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 

เมษายน 2563 เห็นควรใหย้กเลิกหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวฯ 
 

• เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2563 บริษทัมีหนงัสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานและปฏิบติัใหถู้กตอ้งไปยงั

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ เพ่ือขอขยายระยะเวลาการดาํเนินการดงักล่าวออกไปอีก 60 วนั 
 

• สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/191 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุงโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฏหมาย และสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแก้ว พิจารณาแลว้จึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้บริษัท

ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคาํสั่งจากเดิมเป็น ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ต่อมา

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดข้ยายระยะเวลาใหบ้ริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานเป็นให้

แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี้หนงัสือท่ี อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึงกรรมการผูจ้ดัการ

บริษทัฯ เร่ือง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะการฝังกลบในหลุม L6 โดยอาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคาํสั่งให้บริษทัหยุดประกอบ

กิจการโรงงานบางส่วน เฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็นการชัว่คราว 

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่เป็นตน้ไป และใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ดงัน้ี 
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1 ใหด้าํเนินการปิดคลุมฯ เม่ือเลิกใชห้ลุมฝังกลบ L6 ในบางบริเวณเป็นการชัว่คราว 

2 ใหด้าํเนินการก่อสร้างทางระบายนํ้าฝนของหลุมฝังกลบ L6 

3 ใหด้าํเนินการบดอดักากของเสียของหลุมฝังกลบ L6 (ท่ีกองอยูใ่นโรงงาน) 

4 ใหด้าํเนินการทาํแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสีย L6 ใหช้ดัเจน 
 

ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งเป็นตน้ไป ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 บริษทัมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอีก 2 เดือน 
 

• เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขโรงงานแก่กองบริหารจัดการ 

กากอุตสาหกรรมตามคาํสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึงดงักล่าวขง้ตน้ ในขณะน้ีบริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ข

ตามคาํสั่งดงักล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จนถึงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ยงัอยู่ระหว่างการตอบกลบั

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหบ้ริษทัเปิดประกอบกิจการโรงงานใชห้ลุมฝังกลบ L6 ต่อไปไดป้กติ 
 

หลมุฝังกลบ L5 
 

•  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/965 ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ถึง

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย

อาํนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคาํสั่งให้ดาํเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
 

1. ให้ปรับปรุงแกไ้ขบริเวณคนัดินบริเวณดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือใกลห้ลุมฝังกลบ (L5) เพ่ือป้องกนั 

นํ้าท้ิงไหลออกนอกบริเวณโรงงาน 
 

2. ใหด้าํเนินการสร้างคนัดินโดยรอบบริเวณโรงงานทั้งหมด เพ่ือการกาํหนดแนวเขตของโรงงานและปิด

กนัไม่ให้นํ้ าภายในบริเวณโรงงานไหลออกนอกโรงงาน และไม่ให้นํ้ าจากภายนอกโรงงานไหลเข้า

ภายในบริเวณโรงงาน 
 

ทั้งน้ี ขอ้ 1 ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และขอ้ 2 ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 
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32 เร่ืองทางเข้า-ออกของบริษทัที่โรงงานสระแก้ว 
 

• เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดแ้จง้วา่ถนนทางเขา้-ออก โรงงานสระแกว้ไดร้ะบุไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในรายงาน EIA เม่ือปี 2545 เป็นทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ และในปี 2549 โรงงาน

ของบริษทัถูกร้องเรียนเร่ืองการบุกรุกพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไดมี้การฟ้องศาล และคดีมีคาํพิพากษา

ของศาลจงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 พิพากษาว่าจาํเลยมีความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม ้

พ.ศ.2484 แต่มิไดมี้การบงัคบัคดีจนถึงปัจจุบนั ในคดีดงักล่าวผูบ้ริหารชุดปัจจุบนั (เขา้มาบริหารเม่ือปี 2558 

ถึงปัจจุบนั)ไม่เคยรับทราบเร่ืองน้ีมาก่อน ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2549 เร่ืองดงักล่าวไม่มีขอ้มูลเปิดเผยหรือไม่ปรากฎ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในรายงานผูส้อบบญัชี หรือรายงานข่าวสารต่อผูถื้อหุน้ หรือในรายงาน

การประเมินทรัพยสิ์นรวมทั้งรายงานทางคดี ต่อมาในช่วงตน้ปี 2563 ไดมี้คนร้องเรียนใหก้รมป่าไมบ้งัคบัคดี

กบับริษทั โดยใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวกลบัคืนสู่กรมป่าไม ้ซ่ึงต่อมาเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดท้าํจดหมาย

สอบถามไปยงัผูอ้าํนวยการสํานักงานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี เร่ืองขอให้ตรวจสอบ

เสน้ทางสญัจรสาธารณะเขา้ออกโรงงาน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่บา้นหนองมะอึ หมู่ท่ี 4 ตาํบลโนนหมากเคง็ อาํเภอวฒันา

นคร จงัหวดัสระแกว้ เพ่ือขอทราบความชดัเจน 
 

• เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2563 ทางสํานกังานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี ไดมี้จดหมาย ท่ี ทส 

1633.202/1504 แจง้ตอบกลบัมายงับริษทัว่าพ้ืนท่ีดงักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไดส่้งมอบพ้ืนท่ีให ้

ส.ป.ก ไปดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทางส.ป.ก ดาํเนินการแลว้รวมถนนระยะทางไดป้ระมาณ 7 กิโลเมตร 

ยกเวน้ถนนระยะทางอีก 1.5 กิโลเมตร ยงัไม่ไดด้าํเนินการต่อ ดงันั้นพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงกลบัไปอยู่ในความดูแล

ของกรมป่าไมเ้ช่นเดิม 
 

• เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมี้ประกาศเจา้พนกังานบงัคบัคดีมาปิดประกาศท่ีหนา้ทางเขา้ของบริษทั โดย

หมายบงัคบัคดีใหข้บัไล่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาและบริวารพร้อมทั้งขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ในระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงเส้นทางหลกัจากถนนใหญ่ว่ิงเขา้มาประมาณ 7 กิโลเมตร

เป็นถนนของส.ป.ก. ซ่ึงใชไ้ดต้ามปกติ และเช่ือมต่อกบัถนนของกรมป่าไมก้ํ้าก่ึงกบัเขต ส.ป.ก. 
 

• เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เจา้พนักงานบงัคบัคดีไดอ่้านหมายบงัคบัคดี  ให้ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาและ

บริวารออกจากพ้ืนท่ี และทาํการขุดร่องถนนเพ่ือกั้นเขตแดน โดยใชร้ถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่องถนนใหญ่

ทางเขา้ออกโรงงาน ทาํให้บริษทัไม่สามารถใชเ้ส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรมเขา้ไปบาํบดัในโรงงานได้

จนถึงปัจจุบนั 
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• ผลกระทบจากการถูกปิดเสน้ทางเขา้-ออกโรงงานของบริษทั ทาํให ้

1. บริษทัไม่สามารถนาํกากอุตสาหกรรมเขา้ไปบาํบดัในหลุมฝังกลบในโรงงานได ้

2. ทาํใหบ้ริษทัสูญเสียรายได ้

3. ทาํใหคู่้คา้ของบริษทั (รถขนส่ง ผูรั้บเหมาช่วง คนงานรายวนั) ไดรั้บผลกระทบ และขนส่งบางรายมีการ

กาํหนดรายไดข้ั้นตํ่า บริษทักต็อ้งชดเชยค่าขนส่งใหต้ามสญัญา 

4. พนกังานรายวนัท่ีมีหนา้ท่ีขนกาก (เหมาช่วง) ขาดรายได ้

5. ทาํให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายและตน้ทุนสูงข้ึน (ในการบาํบัดกากและบาํบดันํ้ าเสีย ไม่ให้มีกล่ินเหม็นและ

ไม่ให้กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม) (จนถึง ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีค่าใช้จ่ายและตน้ทุนสูงข้ึนเป็น

จาํนวน 506,773 บาท) 

6. ทาํใหลู้กคา้ชะลอการส่งกากมาบาํบดั และบริษทัสูญเสียโอกาสในการรับลูกคา้รายใหม่ 

7. ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบในภาพลกัษณ์ของบริษทัต่อสาธารณชน 

8. อาจทาํให้ลูกคา้ไม่มีท่ีกาํจดัหรือบาํบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง อาจนําไปท้ิงในท่ีต่างๆ  ทาํให้

กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

• แนวทางแกไ้ขของบริษทัจากการถูกปิดเสน้ทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ 

1. บริษทัยงัคงดาํเนินธุรกิจตามปกติจนถึงปัจจุบนัน้ี ทั้งน้ีไดติ้ดต่อกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพ่ือส่ง

กากไปบาํบดัตามท่ีพนัธมิตรฯ ไดรั้บใบอนุญาตบาํบดักากจากกรมโรงงาน 

2. บริษทัไดติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม ้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีของกรมป่าไมเ้ป็นเสน้คมนาคม และขณะเดียวกนัไดส้าํรวจหา

เสน้ทางใหม่รองรับควบคู่กนัไป 

3. บริษทัไดอุ้ทธรณ์คาํสั่งต่อศาลจงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการ

พิจารณาของศาล (โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 29) 

4. บริษทัไดท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั (Supplier) ใหท้ราบแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นระยะ ๆ 

5. บริษทัยงัคงจ่ายค่าจา้งใหพ้นกังานของบริษทั และใหผ้ลประโยชนต่์าง ๆ ตามปกติ 
 

• จนถึงปัจจุบนัฝ่ายบริหารไดก่้อสร้างเส้นทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้เส้นทางใหม่แลว้ โดยมี

เสน้ทางผ่านตาํบลหว้ยโจด มีระยะทางจากถนนหลกัถึงโรงงานสระแกว้ประมาณ 5 กิโลเมตร (แทนเส้นทาง

เดิมมีระยะทาง 8 กิโลเมตร) โดยผ่านท่ีดินส่วนบุคคล 4 ราย (เน้ือท่ีดินประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 294.14 ตารางวา) 

และผ่านท่ีดินบริษทั (เน้ือท่ีดิน 4 ไร่ 5 ตารางวา) หรือประมาณระยะทาง 2.70 กิโลเมตร) ผ่านถนนสาธารณะ

ซ่ึงไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของท่ีดินเรียบร้อยแลว้ (จาํนวน 1 ราย (เน้ือท่ีดิน 11 ไร่ 1 งาน 96.34 ตารางวา)) 

(อยู่ระหว่างทาํหนังสือยินยอม 3 ราย) และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแลว้ เพ่ือขอใช้ท่ีดินทาํถนน
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ทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ (เสน้ทางใหม่) โดยบริษทัไดจ่้ายเงินชดเชยค่าท่ีดิน ค่าพืชไร่ และค่า

สํารวจเส้นทางให้กบับุคคลหรือเจา้ของท่ีดินเรียบร้อยแลว้ (ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 ไดจ่้ายชาํระแลว้เป็น

จาํนวนประมาณ 1.94 ลา้นบาท) รวมถึงการขออนุญาตจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในการทาํถนนสาย

ดงักล่าว ซ่ึงจนถึงปลายสิงหาคม 2563 บริษัทได้ทาํการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกของบริษทัท่ีโรงงาน

สระแกว้ (เส้นทางใหม่) เสร็จแลว้บางส่วน (มีระยะทางประมาณ 2.75 กิโลเมตร) เพ่ือให้รถบรรทุกกาก

อุตสาหกรรมเขา้ - ออกโรงงานสระแกว้ของบริษทัไดต้ามปกติแลว้ 
 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

• เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารออมสิน โดยวงเงินเบิกเกินบญัชี

ไม่เกินจาํนวน 9.50 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.9210 ต่อปี และกาํหนดจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็น

รายเดือนทุก ๆ ส้ินเดือน โดยมีสลากออมสินจาํนวน 2 ฉบบั ยอดเงิน 10 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั 
 

34 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 2562 

  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่

30 กนัยายน        

 

 

  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายได้            

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (328)  328  -  (328)  328  - 

ค่าใช้จ่าย            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,332  (581)  3,751  4,422  (691)  3,731 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึนฯ -  253  253  -  363  363 

ค่าใช้จ่ายสุทธิ 4,004  -  4,004  4,094  -  4,094 
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  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่

30 กนัยายน        

 

 

  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายได้            

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (645)  645  -  (645)  645  - 

ค่าใช้จ่าย            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,808  (772)  4,036  5,071  (1,056)  4,015 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึนฯ -  127  127  -  411  411 

ค่าใช้จ่ายสุทธิ 4,163  -  4,163  4,426  -  4,426 
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