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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,278 10,042 11,710 7,999 

ลูกหน้ีการคา้ 5, 6 32,637 29,594 29,088 28,173 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ 8,555 9,159 8,555 9,159 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 8,689 7,818 8,342 5,753 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5     -        -        -    250 

สินคา้คงเหลือ 8 5,133 1,828 3,821 956 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 20,206 20,206 20,206 20,206 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 13,096 24,380 13,096 24,367 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 500 2,600 500 2,600 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 106,094 105,627 95,318 99,463 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 40,000 30,000 20,000 30,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 49 49 75 75 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 11     -        -    129,197 62,165 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 38,161 31,841 38,161 31,841 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13 458,905 456,470 364,674 358,678 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 14 3,695 4,357 3,695 4,357 

สิทธิการใชค้วามช านาญทางเทคนิค 5     -        -        -        -    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น 15, 28     -        -        -        -    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 4,367 1,346 4,058 1,346 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 9 10,000 10,000 10,000 10,000 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 3,171 3,180 2,472 2,480 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 558,348 537,243 572,332 500,942 

รวมสินทรัพย์ 664,442 642,870 667,650 600,405 

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 211 9,759 211 9,759 

เจา้หน้ีการคา้ 19 80,647             89,003 79,102 87,334 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 20 12,700             13,403 11,565 12,892 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 15,031 18,615 9,114 12,565 

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,213 10,412 10,213 10,412 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5     -        -    12,000     -    

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 5, 21 866 838 866 838 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,917 69     -    69 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับคดีความ

และค่าปรับฯ 24 11,699     -    11,699     -    

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     -    2,010     -    2,010 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 133,284 144,109 134,770 135,879 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5, 21 2,623 3,275 2,623 3,275 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 5, 22 14,165 12,951 10,916 9,828 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับการปิด

และปรับปรุงหลุมฝังกลบ 23 21,225 21,718 21,225 21,718 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับคดีความ

และค่าปรับฯ 5, 24, 29 10,316 10,316 10,126 10,126 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,329 48,260 44,890 44,947 

รวมหนีสิ้น 181,613 192,369 179,660 180,826 

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,417,564 1,417,564 1,417,564 1,417,564 

ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (285,000) (285,000) (285,000) (285,000)

ขาดทุนสะสม (649,178) (681,534) (644,574) (712,985)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 483,386 451,030 487,990 419,579 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (557) (529)     -        -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 482,829 450,501 487,990 419,579 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 664,442 642,870 667,650 600,405 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 27,015 9,877 -                  -                

รายไดจ้ากการให้บริการ 5 43,691 31,574 44,044 32,596 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก 5 2,939 997 2,993 1,780 

กลบัรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีคา้งนาน 19, 20 9,802     -    9,802     -    

รายไดอ่ื้น 825 325 816 313 

รวมรำยได้ 84,272 42,773 57,655 34,689 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 5 45,272 37,646 35,199 30,946 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,058 2,240 1,956 2,206 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 12,868 11,565 10,783 9,674 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 24 11,699 99 11,699 99 

รวมค่ำใช้จ่ำย 71,897 51,550 59,637 42,925 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 12,375 (8,777) (1,982) (8,236)

รายไดท้างการเงิน 5 48 13 49 92 

ตน้ทุนทางการเงิน 5 58 62 87 62 

โอนกลบัคา่เผ่ือมูลคา่เงินลงทุนของบริษทัยอ่ยลดลง 10     -        -    67,032     -    

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น     -    64     -    64 

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 6, 7 200 585 163 1,119 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 12,565 (8,177) 65,175 (7,023)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 3,407     -    695     -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 9,158 (8,177) 64,480 (7,023)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด     -        -        -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 9,158 (8,177) 64,480 (7,023)

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,170 (8,169) 64,480 (7,023)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12) (8)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 9,158 (8,177) 64,480 (7,023)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,170 (8,169) 64,480 (7,023)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12) (8)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 9,158 (8,177) 64,480 (7,023)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)

ขั้นพ้ืนฐาน 26 0.005 (0.004) 0.032 (0.003)

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 76,879 25,523     -        -    

รายไดจ้ากการให้บริการ 5 126,054 124,178 131,526 126,460 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก 5 6,031 2,766 6,254 3,627 

กลบัรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีคา้งนาน 19, 20 9,802     -    9,802     -    

รายไดอ่ื้น 1,375 1,354 1,352 1,177 

รวมรำยได้ 220,141 153,821 148,934 131,264 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 5 126,014 121,214 98,004 99,366 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6,691 7,925 6,334 7,806 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 38,834 35,540 32,570 29,445 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 24 11,837 403 11,783 403 

รวมค่ำใช้จ่ำย 183,376 165,082 148,691 137,020 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 36,765 (11,261) 243 (5,756)

รายไดท้างการเงิน 5 149 124 146 412 

ตน้ทุนทางการเงิน 5 181 578 217 513 

โอนกลบัคา่เผ่ือมูลคา่เงินลงทุนของบริษทัยอ่ยลดลง 10     -        -    67,032     -    

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น     -    1,248     -    1,248 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน(โอนกลบั) 5, 6, 7 (1,882) 1,950 (1,902) 2,142 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 38,615 (12,417) 69,106 (6,751)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 6,287     -    695     -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 32,328 (12,417) 68,411 (6,751)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด     -        -        -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 32,328 (12,417) 68,411 (6,751)

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,356 (12,393) 68,411 (6,751)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (28) (24)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 32,328 (12,417) 68,411 (6,751)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,356 (12,393) 68,411 (6,751)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (28) (24)     -        -    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 32,328 (12,417) 68,411 (6,751)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)

ขั้นพ้ืนฐาน 26 0.016 (0.006) 0.034 (0.003)

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของส่วนไดเ้สีย
ทนุท่ีออก ส่วนต ่ำกว่ำ ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  ำนำจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั ขำดทนุสะสม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,417,564      (285,000)         (679,287)          453,277            (500)                    452,777           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ขำดทนุ -                 -                  (12,393)            (12,393)             (24)                      (12,417)            
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                  -                   -                    -                      -                   

รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                 -                  (12,393)            (12,393)             (24)                      (12,417)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 1,417,564      (285,000)         (691,680)          440,884            (524)                    440,360           

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,417,564      (285,000)         (681,534)          451,030            (529)                    450,501           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ก ำไร(ขำดทนุ) -                 -                  32,356             32,356              (28)                      32,328             
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                  -                   -                    -                      -                   
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                 -                  32,356             32,356              (28)                      32,328             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 1,417,564      (285,000)         (649,178)          483,386            (557)                    482,829           

งบกำรเงนิรวม

(พันบาท)

       หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุท่ีออก ส่วนต ่ำกว่ำ รวมส่วน
หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั ขำดทนุสะสม ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,417,564             (285,000)               (714,305)               418,259                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ขำดทนุ -                        -     (6,751) (6,751)
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        -     -     -     
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        -                        (6,751)                   (6,751)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 1,417,564             (285,000)               (721,056)               411,508                  

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,417,564             (285,000)               (712,985)               419,579                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  ำไร -                        -     68,411 68,411 
   ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        -     -     -     
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        -                        68,411                  68,411                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 1,417,564             (285,000)               (644,574)               487,990                  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

        หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 32,328             (12,417)          68,411 (6,751)             

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

กลบัรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนท่ีคำ้งนำน (9,802)             -                 (9,802)             -                  

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,882)             1,950              (1,902)             2,142               

โอนกลบัคำ่เผ่ือมูลคำ่เงินลงทุนของบริษทัยอ่ยลดลง -                  -                 (67,032)           -                  

โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ทรัพยสิ์น -                  (1,248)            -                  (1,248)             

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลคำ่สินคำ้ -                  145                 -                  -                  

คำ่เส่ือมรำคำ 24,510             28,574            19,118             21,243             

คำ่ตดัจ ำหน่ำย 429                  150                 409                  150                  

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 138                  26                   84                    26                    

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยไม่ขอคืนตดับญัชี 101                  -                 88                    -                  

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 1,214               1,009              1,088               892                  

ประมำณกำรคำ่เสียหำยจำกคดีฟ้องร้องและคำ่ปรับฯ 11,699             270                 11,699             270                  

ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 440                  2,038              440                  2,038               

ดอกเบ้ียรับ (149)                (124)               (146)                (412)                

กำรยนิยอมลดคำ่เช่ำ (18)                  -                 (18)                  -                  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 181                  578                 217                  513                  

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 6,287               -                 695                  -                  

65,476             20,951            23,349             18,863             

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้ (1,160)             14,916            1,105               13,326             

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (877)                (1,136)            (2,713)             (787)                

สินคำ้คงเหลือ (3,305)             (1,865)            (2,865)             (359)                

รำยไดค้ำ่บริกำรคำ้งรับ 604                  10,681            604                  10,681             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,100               (517)               2,100               (500)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9                      (2,976)            8                      (2,976)             

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 882                  (4,841)            1,006               (4,346)             

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (659)                7,112              (1,283)             6,652               

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (3,082)             (6,820)            (2,985)             (6,444)             

ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ (199)                (1,585)            (199)                (1,585)             

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,450)             -                 (2,450)             -                  

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรปิดหลุมฝังกลบ (493)                (19,636)          (493)                (19,636)           

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 56,846             14,284            15,184             12,889             

จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย (3,932)             (3,217)            (3,932)             (3,212)             

จ่ำยภำษีเงินได(้ภงด. 51)ของบริษทัยอ่ย (3,676)             -                 -                  -                  

รับคืนภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 14,352             -                 14,352             -                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 63,590             11,067            25,604             9,677               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 156 657 153                  1,368               

เงินสดจ่ำยจำกเงินลงทุนชัว่ครำว -                  (1)                   -                  (1)                    

เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                  -                 250                  9,700               

เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                  -                 -                  (2,700)             

เงินสดรับจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน 20,000             55,000            20,000             50,000             

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน (30,000)           (30,000)          (10,000)           (30,000)           

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  (75)                 -                  (75)                  

เงินสดจ่ำยซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (6,320)             -                 (6,320)             -                  

เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (26,421)           (60,148)          (24,536)           (58,335)           

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,450)             (490)               (3,121)             (490)                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (46,035)           (35,057)          (23,574)           (30,533)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยช ำระดอกเบ้ีย (21)                  -                 (21)                  -                  

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (9,548)             (746)               (9,548)             (746)                

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้น -                  -                 12,000             -                  

เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (750)                (1,073)            (750)                (1,073)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไปใน)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (10,319)           (1,819)            1,681               (1,819)             

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 7,236               (25,809)          3,711               (22,675)           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 10,042             33,953            7,999               29,750             
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยำยน 17,278             8,144              11,710             7,075               

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชภ้ำยใตห้น้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -                  1,300              -                  1,300               

ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรปิดหลุมฝังกลบท่ีบนัทึกเป็น

ตน้ทุนหลุมฝังกลบ -                  6,719              -                  6,719               

      หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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