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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
21 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
22 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
23 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 
24 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 
27 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
28 รายไดอ่ื้น 
29 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
30 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
31 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
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32 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
33 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
34 ตน้ทุนทางการเงิน 
35 (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
36 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
37 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
38 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
39 คดีความหรือการฟ้องร้อง 
40 เคร่ืองมือทางการเงิน 
41 สญัญาเช่าด าเนินงาน 
42 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
43 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร
เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 159 หมู่ 5 ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และอยู่ระหว่างการเตรียมการท่ีจะยา้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยู่ท่ีท่ีตั้ง
โครงการ “ศูนยบ์ริการบ าบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้” ซ่ึงตั้งอยู่ เลขท่ี 234 หมู่ 4 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ  าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ 
 

 (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  18.48  
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซ้ือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ประเทศที ่  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำร

จดัตั้ง 
 2561  2560 

1. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั 
 

รับก าจดัส่ิงปฏิกลูและ 
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
(หยดุด าเนินธุรกิจ) 

ไทย 
 

 100  100 

2. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม 
  แอนด ์เมทเทิล จ ากดั 

จ าหน่ายสินคา้ประเภทวตัถุดิบ
อลูมิเนียม เศษวตัถุดิบอลูมิเนียม  

และโลหะทุกชนิด 

ไทย 

 

100  100 
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  ประเทศที ่  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำร

จดัตั้ง 
 2561  2560 

3. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
  เทคโนโลยี อินเตอร์ 
  เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 

ซ้ือขายและหล่อหลอมเศษ
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 
และโลหะผลิตและใหบ้ริการแปร
รูปวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เป็นพลงังาน
น ้ามนั และเช้ือเพลิงต่างๆ และขาย
ปลีกเศษพลาสติก และน ้ามนั 

(หยดุด าเนินธุรกิจ) 

ไทย 
 
 
 

 100  100 

4. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

(ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนิน 
งานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 
 

80  80 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่มาถือปฎิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบาย วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาใช้ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี อาจเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษัท และ 
ถือปฏิบติักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีปรับปรุงใหม่ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทั้งน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ มีดงัน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและ
ช่วงเวลาท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่
ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2.3 เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

 รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว ้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 22 

 

2.4 สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท/ลา้นบาท 
เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.5 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึก โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

2.5.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  11  12  13  14 และ 15 การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ 
 เงินลงทุนและทรัพยสิ์น 
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2.5.2 ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  11 และ 12 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 35 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ
 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของ
 เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ 
 และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 24 ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบและประมาณการ
 หน้ีสินจากคดีความและจากค่าปรับฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 การตีมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กำรใช้ดุลยพนิิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ สรุปได้ดงันี ้
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์
สถานะของลูกหน้ีรายตวัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยด์งักล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคญั บริษทั/กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ต้นทุนที่ดนิเพือ่เป็นที่ต้ังของหลมุฝังกลบกากอตุสาหกรรม อาคาร ต้นทุนหลมุฝังกลบ และอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของทรัพยสิ์น
ดงักล่าว และไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การ
ประมาณการไว ้
 

2.5.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่า ดงัน้ี 
 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ 
โอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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2.6 การใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

ดงัท่ีปรากฎในงบการเงิน กลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวน 18.87 ล้านบาท และ 54.37 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และเป็นจ านวน 5.82 ลา้นบาท และ 23.04 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และบริษทัย่อยสามแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก มีส่วนขาดของผูถื้อหุ้นและไดห้ยุด
ด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 
2 และระยะท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558  2559 และ 2560 ตามล าดบั และยงัข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) 
หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้แจ้งให้บริษัทปรับปรุงแนวทางการด าเนินการของบริษทัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดส่้งแนวทางการด าเนินการของบริษทัใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือถึงบริษทัแจง้ว่า เน่ืองจาก
ปรากฏวา่ส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทัมีค่ามากกว่าศูนย ์จึงเห็นว่าบริษทัไดแ้กไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปไดแ้ลว้ ดงันั้น 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศช่ือหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือ
กลับมาซ้ือขาย (Resume stage) ได้จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หากบริษัทไม่สามารถมีคุณสมบัติภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และขอใหบ้ริษทัเร่งปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจ และลา้งขาดทุนสะสมตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย จากสถานการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญั
เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมายห้ามซ้ือขาย และเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั โดยใช้หลกัเกณฑ์ด าเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุง
มูลค่าสินทรัพย ์และการจดัประเภทสินทรัพย ์และหน้ีสินใหม่ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทั ไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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3.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

3.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

3.4 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ี 
ในอนาคตของลูกคา้ ทั้งน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

3.5 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ หรือ
ตน้ทุนอ่ืน เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั รวมทั้งการปันส่วนของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

3.6 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

3.7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ไดแ้ก่ สลากออมสิน แสดงในราคาทุน 
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3.8 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย และหลุมฝังกลบวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่ำ 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ 
ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หักด้วย 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภำยหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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ค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและตน้ทุนหลุมฝังกลบ ค านวณค่าเส่ือมราคา
จากสดัส่วนของปริมาณกากท่ีฝังกลบเทียบกบัประมาณการปริมาณกากทั้งหมดของแต่ละหลุมท่ีสามารถฝังกลบได ้
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์แสดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคารและระบบบ าบดัน ้าเสีย 10 และ 20 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและส่วนปรับปรุงและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุก 
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ แสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.10 การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมี
อายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชจ้ะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรค ำนวณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กำรกลบัรำยกำรด้อยค่ำ 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ 
ทุกวนัท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือ 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

3.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานซ่ึงประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ย
มูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ี
จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้ในอดีต และภาระผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

 

ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษทัได้บันทึกผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจากการตั้ งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใตข้อ้ก าหนดตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนด
ไว ้(ภาระผกูพนัเม่ือพนกังานเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  

 

- โครงกำรสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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- โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัท่ีรายงาน
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบก าหนดช าระภาระผกูพนัของ
กลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะจ่าย การค านวณนั้นจดัท า
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 

 

ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวด
ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสด เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่
สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ต้นทุน
ส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

3.14 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัหน้ีสินตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการ
อนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนั
ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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ประมำณกำรหนีสิ้นกำรปิดหลมุฝังกลบ 
 

ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบจะบนัทึกเม่ือบริษทัมีการเปิดใชพ้ื้นท่ีหลุมฝังกลบ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพ่ือช าระหน้ีเม่ือมีการปิดหลุม ซ่ึงพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและ
อุปกรณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการปิดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
ปิดหลุมทุกปี 
 

ประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดีควำม 
 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความจะบนัทึกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนตามค าสัง่ศาลใหช้ าระ 
 

ประมำณกำรค่ำปรับและค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 
 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะบันทึกเม่ือบริษทัทราบความเสียหายจากการ
ให้บริการแก่ลูกคา้โดยพิจารณาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และปัจจยัต่างๆท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดความเสียหายตามสัดส่วนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ 
 

3.15 รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
 

กำรขำยสินค้ำ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวน
รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

กำรให้บริกำร 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดักากอุตสาหกรรมและฝังกลบ บนัทึกตามปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไดใ้ห้บริการ
หรือออกใบก ากบัขนส่งของเสียท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ และไดใ้หบ้ริการเรียบร้อยแลว้ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน รับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
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การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่า และเงินปันผลรับ ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และรายไดจ้าก
การถูกรางวลัสลาก บนัทึกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บรางวลั 
 

รายไดค่้าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าจะรับรู้ตามระยะเวลาการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดอ่ื้น 
 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก ไดแ้ก่ เศษเหลก็ เศษพลาสติก เศษกระดาษและอ่ืน บนัทึกเป็น
รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบให้ผูซ้ื้อและบริษทัไดรั้บช าระเงินแลว้ หรือบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บการเคลียร์
เงินทดรองจากโรงงานแลว้ 
 

รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.16 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี
ผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

3.17 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่าเม่ือไดรั้บการ
ยืนยนัการปรับค่าเช่า  
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้น
ข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสญัญาเช่าและ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญา
เช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ี
เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ี
จ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

3.18 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
ปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้
หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี 
 

การวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ
กลุ่มบริษทั/บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

3.19 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวนโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

3.20 รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้ นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

3.21 เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 
ลูกหน้ีระยะยาว เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืม  
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
  เมทเทิล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทย่อย
(บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) 
จ ากดั) ร้อยละ 20 

7. บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถื้อหุน้
ร่วมกนั 

8. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถื้อหุน้
ร่วมกนั 

9. บริษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟป้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถื้อหุน้
ร่วมกนั 

10. บริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด ์บิสซิเนส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตกรรมการของบริษทั 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

11. บริษทั เอแอล โซลูชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั 
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 ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

12. คุณยทุธนา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 

13. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 

14. คุณธนพงษ ์ พวงปทุมานนท ์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั จนถึง
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 

15. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 
สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
หรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4  ต่อปี 
ค่าจา้งหลอมอลูมิเนียม ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ ตามใบแจง้หน้ี 
ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ราคาตามสญัญา 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามใบแจง้หน้ี 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 

 เงินเดือน โบนสั และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
รายได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  5,549,910  2,567,565 
ดอกเบ้ียรับ -  -  662,630  181,370 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 102,450  2,780,700  -  - 
        

ค่าใช้จ่าย        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าจา้งหลอมอลูมิเนียม 938,450  1,004,390  -  - 
ค่าบริการ 57,300  61,311  57,300  61,311 
ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย -  741,581  -  741,581 
ซ้ืออุปกรณ์ 19,800  -  19,800  - 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่า 540,000  420,000  540,000  420,000 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน 609,972  175,000  609,972  175,000 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 18,192,612  22,758,602  15,407,334  19,398,874 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 109,168  279,836  109,168  279,836 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 18,301,780  23,038,438  15,516,502  19,678,710 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 

ลกูหน้ีการค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
987,958 

 
667,808 

รวม -  -  987,958  667,808 
        

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ลกูหน้ีอื่น        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  3,003  800 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
3,003 

 
800 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
93,674 

 
800 

รวม -  -  99,680  2,400 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (99,680)  (2,400) 
สุทธิ -  -  -  - 

        

ดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  3,591,674  3,591,674 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
47,634 

 
47,634 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
294,845 

 
294,845 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
746,575 

 
164,384 

รวม -  -  4,680,728  4,098,537 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (3,934,153)  (3,934,153) 
สุทธิ -  -  746,575  164,384 
 

รวม -  -  4,780,408  4,100,937 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,033,833)  (3,936,553) 
สุทธิ -  -  746,575  164,384 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  97,280  2,400 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  33,628,120  33,458,120 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค 
 (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
2,314,124 

 
2,144,124 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
 เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
37,651,801 

 
37,603,948 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 

 
- 

  
- 

 
18,500,000 

 
20,000,000 

รวม -  -  92,094,045  93,206,192 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (73,594,045)  (73,206,192) 
สุทธิ -  -  18,500,000  20,000,000 

        



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  387,853  100,000 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั และบริษทั เวสท์ เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั 
ทั้ งจ านวนเป็นเงินให้กู ้ยืมตามสัญญาก าหนดให้ช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปีและไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเงินให้
กูย้ืมระยะสั้นขา้งตน้ 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ทั้งจ านวนเป็นเงินให้
กูย้ืมตามสัญญาก าหนดให้ช าระคืนคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
อยา่งไรกต็ามตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นน้ีแลว้ 
 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัย่อย 3 แห่ง ดงักล่าวทั้งจ านวน
เน่ืองจากฝ่ายบริหารประเมินวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายช าระในอนาคต 
 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัให้บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  93,206,192  73,106,192 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  4,960,000  25,100,000 
จ่ายคืนระหวา่งปี -  -  (6,072,147)  (5,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  92,094,045  93,206,192 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค -  
 กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
 

 
 

 

 

 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
Begemann Holding B.V. 85,408,437  85,408,437  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (85,408,437)  (85,408,437)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 

        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั เอแอล โซลูชัน่ จ ากดั  -  277,012  -  - 

        

เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั        
ผูบ้ริหารส าคญั 266,508  -  266,508  - 

        

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย– กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัย่อย        
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
- 

 
 

 
- 

 
405,191 

 
405,191 

 

การค ้าประกนั 
 

บริษทัมีภาระการค ้ าประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือค ้ าประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัท่ี 11 
กันยายน 2549) จ านวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพ่ือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจ านวน 9.11 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ลา้นบาท) และ 6 ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2561 ในอตัราเท่ากบัปี 2560  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2560 ดงัน้ี 
 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง หรือประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังละ 20,000 บาท 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย เพ่ือเป็นท่ีตั้ ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าจ านวน 105,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดต่้อสัญญาเช่าอีก 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราค่าเช่าเป็น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 135,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน จ านวน 3 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 97 ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส่วน
ขยายห้องประชุมส านกังานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 60,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษทัว่าจา้งบริษทั บีเคเค ลอว ์แอนด์ บิสซิเนส จ ากดั เป็นท่ีปรึกษากฏหมาย โดยให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้กฏหมาย เขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบแกไ้ขเอกสาร/สัญญาท่ีส าคญั และออกหนงัสือบอก
กล่าวทวงถามหน้ีสินของบริษทั ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
23 พฤศจิกายน 2560 บริษทัแจง้บอกเลิกการวา่จา้งสญัญาดงักล่าวแลว้ 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 คน เป็นพนกังานขายและพนกังานฝ่ายสารสนเทศและ
ฝ่ายขายต่างประเทศในอตัราค่าจา้งรวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 25,000 บาท ต่อคน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ท่าน (ต าแหน่งพนักงานขาย) ได้ลาออก และเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทัปรับ
ต าแหน่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวมค่าใช้จ่ายอ่ืน เดือนละ 40,000 บาท และ 
ค่านายหนา้ตามผลงาน 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
เงินสดยอ่ย 109,773  241,854  80,247  144,195 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 161,532  162,621  73,496  72,621 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 30,798,759  26,284,133  27,840,955  21,812,993 
รวม 31,070,064  26,688,608  27,994,698  22,029,809 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็น
สกลุเงินบาท 
 

6 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

     งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     2561  2560 
 (บำท) 
เงินฝากธนาคารประจ าไม่เกิน 12 เดือน     202,982  201,186 
 

เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกลุเงินบาท 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  987,958  667,808 
กิจการอ่ืน        
- ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
 จ ากดั (มหาชน) 58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

- ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ
 เมน้ท ์จ ากดั 59,383,593 

 

59,383,593 

 

59,383,593 

 

59,383,593 
- ลูกหน้ีรายอ่ืนๆ 43,474,932  34,373,238  36,451,051  28,673,961 
รวมลูกหน้ีกิจการอ่ืน 161,083,567  151,981,873  154,059,686  146,282,596 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
รวม 161,083,567  151,981,873  155,047,644  146,950,404 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (120,964,057)  (122,195,181)  (120,964,057)  (122,195,181) 
สุทธิ 40,119,510  29,786,692  34,083,587  24,755,223 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,176,782  10,627,675  1,176,782  10,627,675 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,407,906)  (4,063,362)  (2,407,906)  (4,063,362) 
 (1,231,124)  6,564,313  (1,231,124)  6,564,313 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ลูกหน้ีการคา้ - รายอ่ืนๆ:-        
 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 28,949,034  21,198,641  22,388,249  16,167,172 
 คา้งช าระเกินก าหนด:-        
 1 – 3 เดือน 10,952,998  11,240,376  11,477,860  11,240,376 
 3 – 6 เดือน 407,116  217,530  407,116  217,530 
 6 – 12 เดือน 974,671  695,893  974,671  695,893 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,191,113  1,020,798  2,191,113  1,020,798 
 รวม 14,525,898  13,174,597  15,050,760  13,174,597 
ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
 (มหาชน) (คา้งช าระเกินก าหนด) 58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระหรือ 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 (คา้งช าระเกินก าหนด) 59,383,593 

 

59,383,593 

 

59,383,593 

 

59,383,593 
รวมทั้งส้ิน 161,083,567  151,981,873  155,047,644  146,950,404 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (120,964,057)  (122,195,181)  (120,964,057)  (122,195,181) 
สุทธิ 40,119,510  29,786,692  34,083,587  24,755,223 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกลุเงินบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้-รายอ่ืนๆ ท่ีคา้งช าระเกินก าหนด จ านวน 14.53 ลา้นบาท และ 13.17 
ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และจ านวน 15.05 ลา้นบาท และ 13.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้จ านวน 3.36 ลา้นบาท และ 4.59 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้รายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีคา้งช าระเกิน
ก าหนดจ านวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ไวเ้ตม็จ านวนแลว้ และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาผ่อนช าระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั จ านวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีดงักล่าวคา้งช าระเกินก าหนด ท่ี
ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนัดช าระหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ รวมทั้งมีอดีตผูถื้อหุ้นของลูกหน้ีเป็น
บุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั้น บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจ านวนแลว้ และ
โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าว 2 ราย ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดอยู่ระหว่างฟ้องร้อง 
สรุปดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561 2560 
 (บำท) 
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน):    

ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง 58,225,042 58,225,042 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (58,225,042) (58,225,042) 
สุทธิ - - 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 60)บริษทัโปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จ ากดั (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ
30) และบริษทั สยามเวสท์แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มีสัดส่วนร้อยละ 10) ตามสัญญาร่วมการงาน 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูรั้บจา้ง”) ไดท้ าสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2550 กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทอท.”) ในลกัษณะ
ครบวงจรตั้งแต่การก่อสร้าง จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัเก็บขยะ การเก็บขน การคดัแยก และการ
ก าจดัขยะ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีทอท. มีหนงัสือแจง้ให้
เร่ิมงาน (15 กนัยายน 2549) 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และ 39  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561 2560 
 (บำท) 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั :   

ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง 59,383,593 59,383,593 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (59,383,593) (59,383,593) 

สุทธิ - - 
 

สัญญารับจ้างบริการ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัท าสัญญารับจ้างบริการจากบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
(“ผูว้่าจา้ง”) เพ่ือบ าบดัและก าจดัส่ิงปฎิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นอนัตรายและ/หรือไม่เป็นอนัตราย โดยมี
หลกัประกนัเป็นเช็คจ านวน 300,000 บาท มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ภายใตส้ัญญามีเง่ือนไขจ ากดับางประการเก่ียวกบัการริบหลกัประกนั การคิดดอกเบ้ียของหน้ีท่ี
คา้งช าระ การบอกเลิกสญัญา เป็นตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสญัญาจา้งบริการ
พร้อมกบัยกเลิกการใหเ้ช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 

 

สัญญาผ่อนช าระ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษทัไดต้กลงท าหนงัสือสัญญาผ่อนช าระให้กบับริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เมน้ท์ จ ากัด เพ่ือช าระหน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 57.09 ลา้นบาท โดยให้หักกบัยอดท่ี
บริษทัคา้งช าระ จ านวน 8.29 ลา้นบาท โดยก าหนดผ่อนช าระ 24 งวด เป็นงวดรายเดือน งวดท่ี 1-3 งวดละ 
300,000 บาท งวดท่ี  4-6 งวดละ 600,000 บาท งวดท่ี  7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดท่ี  13-15 งวดละ 
3,000,000 บาท งวดท่ี 16-23 งวดละ 3,500,000 บาท และงวดท่ี 24 (ว ันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2562) จ านวน 
2,985,583 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และงวดถดัไปทุกวนัท่ี 15 ภายใตส้ัญญาผ่อนช าระ
มีเง่ือนไขท่ีส าคญัหากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ไม่ช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงตามสัญญา
ยินยอมใหบ้ริษทัด าเนินการตามกฏหมายไดท้นัที และกรณีท่ีเป็นค่าบริการท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั จะช าระเงินให้ตรงตามก าหนดทุกรอบเดือนและต่อไปทุกส้ินเดือน หากผิดนัดช าระ
ค่าบริการงวดใดงวดหน่ึง ยินยอมใหบ้ริษทัยกเลิกสัญญาตวัแทนไดท้นัที ทั้งน้ี บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั จะตอ้งน าหนงัสือค ้าประกนัมาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีในวงเงิน 5 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือผ่อนช าระดงักล่าวแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 19 และ 39 

 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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8 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,780,408  4,100,937 
กิจการอ่ืน ๆ 8,475,723  7,458,231  6,444,462  5,515,352 
รวม 8,475,723  7,458,231  11,224,870  9,616,289 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (4,033,833)  (3,936,553) 
สุทธิ 8,475,723  7,458,231  7,191,037  5,679,736 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน –กิจกำรอ่ืน ๆ        
ลูกหน้ีอ่ืน 72,631  37,671  46,285  12,591 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,163,227  763,845  1,040,305  702,951 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,736,623  1,759,869  -  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 4,396,585  4,369,899  4,275,962  4,315,384 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 412,405  -  387,058  - 
เงินมดัจ า 100,000  -  100,000  - 
อ่ืน ๆ 594,252  526,947  594,852  484,426 
รวม 8,475,723  7,458,231  6,444,462  5,515,352 
 

ยอดลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกุลเงินบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินมดัจ า จ านวน 100,000 บาท ใหก้บับุคคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินแปลงท่ีบริษทัจะซ้ือ จ านวนเน้ือท่ีประมาณ 48 ไร่ หากภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ไม่แลว้เสร็จ
จะไดรั้บคืนเงินมดัจ าดงักล่าว 
 

9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 (บำท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 568,747  732,138 
วตัถุดิบ 3,789,288  1,839,090 
รวม 4,358,035  2,571,228 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 (บำท) 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (50,227)  (81,586) 
สุทธิ 4,307,808  2,489,642 

โอนกลบัขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำส ำหรับปี (31,359)  (3,877) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั จ านวน 4.31 ลา้นบาท และ 2.49 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เป็นสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดป้ระโยชนภ์ายใน 1 ปี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 (บำท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
 ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย  

 

 
ตน้ทุนขายสินคา้ 41,659,217  39,406,245 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (31,359)  (3,877) 
รวม 41,627,858  39,402,368 
 

10 ภำษเีงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 20,446,300  23,212,190  20,444,922  22,666,624 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (8,590,494)  -  (8,086,258) 
สุทธิ 20,446,300  14,621,696  20,444,922  14,580,366 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 41,316  89,270  -  - 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8,631,810)  -  (8,086,258)  - 
 (8,590,494)  89,270  (8,086,258)  - 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

56 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2561  2560 
  (บำท) 
วิธีราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     445,084,839  445,084,839 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     445,084,839  445,084,839 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (445,084,839)  (445,084,839) 
สุทธิ     -  - 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 มีมติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เวสท ์
เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั เน่ืองจากไม่ไดด้ าเนินธุรกิจใด และบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เน่ืองจากมีภาระหน้ีสินจ านวนมากและไม่สามารถฟ้ืนฟูกิจการได ้ประกอบกบัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจใด โดยให้
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฏหมายก าหนด จนถึง ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 
 

 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

 

 57 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) (บำท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั 100  100  10  10  7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  -  -  -  - 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั (ดูหมายเหตุฯ ขอ้ 39) 

 
100 

  
100 

  
150 

  
150 

  
169,999,958 

  
169,999,958 

  
169,999,958 

  
169,999,958 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี
 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
100 

 
 

100 
 

 
200 

 
 

200 
 

 
199,999,400 

 
 

199,999,400 
 

 
199,999,400 

 
 

199,999,400 
 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค 
(บีเอม็ที-เอเชีย) จ  ากดั (*) 

 
80 

  
80 

  
3 

  
3 

  
68,085,481 

  
68,085,481 

  
68,085,481 

  
68,085,481 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม     363  363  445,084,839  445,084,839  445,084,839  445,084,839  -  -  -  - 
 

* ยงัไม่เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการด าเนินงานไม่เป็นสาระส าคญั 
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12 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
สลากออมสินพิเศษ 55,000,000  53,000,000  50,000,000  40,000,000 
รวม 55,000,000  53,000,000  50,000,000  40,000,000 

        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
สลากออมสินพิเศษ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,000,000  10,000,000  40,000,000  - 
ซ้ือระหวา่งปี 10,000,000  73,000,000  10,000,000  60,000,000 
ขายระหวา่งปี (8,000,000)  (30,000,000)  -  (20,000,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 55,000,000  53,000,000  50,000,000  40,000,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษัท จ านวน 50 
ลา้นบาท และ 40 ลา้นบาท ตามล าดบั มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดถอนวนัท่ี 10 มกราคม 2563  วนัท่ี 20 มกราคม 2563  
วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 และวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทัย่อย (บริษทั เจ ที 
เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั) จ านวน 5 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามล าดบั มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดถอน
วนัท่ี 26 กนัยายน 2563 ในงบการเงินรวม 
 

13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ท่ีดิน  รวม 
 (บำท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  - 
จดัประเภทรายการจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23,985,900  23,985,900 
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 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน  รวม 
 (บำท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 23,985,900  23,985,900 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 23,985,900  23,985,900 
    

ค่าเผื่อการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  - 
จดัประเภทรายการจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,009,444  8,009,444 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 8,009,444  8,009,444 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 8,009,444  8,009,444 
    

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 15,976,456  15,976,456 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 15,976,456  15,976,456 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน จ านวน  2 ฉบบั และเป็น 
นส 3 ก. จ านวน 2 ฉบบั มีเน้ือท่ีรวม 101 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ราคาตามบญัชีสุทธิจ านวน 15.98 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 วนัท่ี 1 และ 4 มกราคม 2561 บริษทัให้บุคคลอ่ืน 2 รายเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี 
ในอตัราค่าเช่าปีละ 18,682 ถึง 52,400 บาท โดยผูเ้ช่าตอ้งช าระค่าเช่าปีละคร้ัง 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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14 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ราคาทุน                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  286,488,225  21,842,404  158,272,445  302,807,902  106,149,733  77,030,869  4,607,858  8,441,514  34,744,484  1,000,385,434 
จดัประเภทรายการเป็น 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

  
(23,985,900) 

  
- 

  
- 

        
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(23,985,900) 

 

เพ่ิมข้ึน  1,350,187  -  -        -  -  3,194,024  380,368  2,944,837  12,203,572  20,072,988 
โอน  -  -  2,529,435  8,044,198  480,690  2,499,102  491,676  -  (14,045,101)  - 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  (850,777)  -  (91,067)  (91,475)  (640,654)  -  (1,673,973) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
 1 มกรำคม 2561 

  
263,852,512 

  
21,842,404 

  
160,801,880 

  
310,001,323 

  
106,630,423 

  
82,632,928 

  
5,388,427 

  
10,745,697 

  
32,902,955 

  
994,798,549 

จดัประเภทรายการ  -  -  -  -  -  2,140,008  -  (2,140,008)  -  - 
เพ่ิมข้ึน  233,645  -  -        126,000  7,210  538,436  353,231  1,500,000  23,052,479  25,811,001 
โอน  -  -  7,936,822  7,901,278  146,375  1,105,329  232,010  -  (17,321,814)  - 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  -  -  (695,588)  (1,182)   (1,350,000)  -  (2,046,770) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  264,086,157  21,842,404  168,738,702  318,028,601  106,784,008  85,721,113  5,972,486  8,755,689  38,633,620  1,018,562,780 
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 งบกำรเงินรวม 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  -  7,711,463  105,428,860  142,836,533  53,115,887  39,491,653  2,096,799  7,005,388  -  357,686,583 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  805,252  7,309,052  8,765,552  3,595,717  7,080,249  690,198  418,206  -  28,664,226 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  (501,636)  -  (66,957)  (79,033)  (565,076)  -  (1,212,702) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
 1 มกรำคม 2561 

  
- 

  
8,516,715 

  
112,737,912 

  
151,100,449 

  
56,711,604 

  
46,504,945 

  
2,707,964 

  
6,858,518 

  
- 

  
385,138,107 

จดัประเภทรายการ  -  -  -  -  -  1,976,757  -   (1,976,757)  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  616,778  6,467,633  9,004,408  3,624,947  7,246,791  780,794  1,084,567  -  28,825,918 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  -  -  (568,639)  (1,072)  (1,118,976)  -  (1,688,687) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  -  9,133,493  119,205,545  160,104,857  60,336,551  55,159,854  3,487,686  4,847,352  -  412,275,338 
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 งบกำรเงินรวม 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  102,329,405  7,476,766  29,517,380  87,786,735  22,729,640  12,301,612  274,582  403,274  31,075,129  293,894,523 
จดัประเภทรายการเป็น 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

  
(8,009,444) 

  
- 

  
- 

        
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(8,009,444) 

 

โอน  -  -  -  638,329  -  -  -  -  (638,329)  - 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  (167,848)  -  (13,133)  (7,205)  -  -  (188,186) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
 1 มกรำคม 2561 

  
94,319,961 

  
7,476,766 

  
29,517,380 

  
88,257,216 

  
22,729,640 

  
12,288,479 

  
267,377 

  
403,274 

  
30,436,800 

  
285,696,893 

จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  -  -        (110,453)             (107)        (231,022)  -        (341,582) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  94,319,961  7,476,766  29,517,380  88,257,216  22,729,640  12,178,026  267,270  172,252  30,436,800  285,355,311 
                     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  169,532,551  5,848,923  18,546,588  70,643,658  27,189,179  23,839,504  2,413,086  3,483,905  2,466,155  323,963,549 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  169,532,551  5,848,923  18,546,588  70,643,658  27,189,179  23,839,504  2,413,086  3,483,905  2,466,155  323,963,549 
                     
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  169,766,196  5,232,145  20,015,777  69,666,528  23,717,817  18,383,233  2,217,530  3,736,085  8,196,820  320,932,131 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  169,766,196  5,232,145  20,015,777  69,666,528  23,717,817  18,383,233  2,217,530  3,736,085  8,196,820  320,932,131 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ราคาทุน                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  250,467,289  21,842,404  158,272,445  173,689,754  93,844,585  37,398,510  2,910,390  4,067,620  4,307,684  746,800,681 
จดัประเภทรายการเป็น 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

  
(23,985,900) 

  
- 

  
- 

        
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(23,985,900) 

 

เพ่ิมข้ึน  1,350,187  -  -  -  -  3,184,274  324,295  2,940,937  12,102,349  19,902,042 
โอน  -  -  2,529,435  8,044,198  480,690  2,499,102  491,676  -  (14,045,101)  -  
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  (850,777)  -  -  -  (426,168)  -  (1,276,945) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
1 มกรำคม 2561 

  
227,831,576 

  
21,842,404 

  
160,801,880 

  
180,883,175 

  
94,325,275 

  
43,081,886 

  
3,726,361 

  
6,582,389 

  
2,364,932 

  
741,439,878 

จดัประเภทรายการ  -  -  -  -  -  2,140,008  -  (2,140,008)  -  - 
เพ่ิมข้ึน  233,645  -  -  126,000  7,210  519,405  344,425  1,500,000  22,763,845  25,494,530 
โอน  -  -  7,936,821  7,901,278  146,375  727,032  220,450  -  (16,931,956)  -  
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  -  -  (39,400)  -  -  -  (39,400) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  228,065,221  21,842,404  168,738,701  188,910,453  94,478,860  46,428,931  4,291,236  5,942,381  8,196,821  766,895,008 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  -  7,711,464  105,428,860  104,847,452  49,372,362  16,485,105  727,697  2,982,352  -  287,555,292 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  (501,636)  -  -  -  (426,167)  -  (927,803) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  805,252  7,309,052  5,723,852  3,305,838  5,121,945  646,975  392,415  -  23,305,329 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
 1 มกรำคม 2561 

 

- 

 
8,516,716  112,737,912  110,069,668  52,678,200  21,607,050  1,374,672  2,948,600  -  309,932,818 

จดัประเภทรายการ  -  -  -  -  -  1,967,757  -  (1,967,757)  -  - 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  -  -  (31,063)  -  -  -  (31,063) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -             616,777  6,467,633  5,962,706  3,335,070  5,897,680  733,135  1,074,915  -  24,087,916 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  -  9,133,493  119,205,545  116,032,374  56,013,270  29,441,424  2,107,807  2,055,758  -  333,989,671 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
 
 

 

ตน้ทุนที่ดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์                     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  83,279,733  7,476,766  29,517,380  31,950,756  17,473,429  9,564  41,613  172,249  638,329  170,559,819 
จดัประเภทรายการเป็น 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

  
(8,009,444) 

  
- 

  
- 

        
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(8,009,444) 

 

โอน  -  -  -  638,329  -  -  -  -  (638,329)  - 
จ าหน่าย/ตดับญัชี  -  -  -  (167,848)  -  -  -  -  -  (167,848) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
 1 มกรำคม 2561  75,270,289  7,476,766  29,517,380  32,421,237  17,473,429  9,564  41,613  172,249  -  162,382,527 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  75,270,289  7,476,766  29,517,380  32,421,237  17,473,429  9,564  41,613  172,249  -  162,382,527 
                     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  152,561,287  5,848,922  18,546,588  38,392,270  24,173,646  21,465,272  2,310,076  3,461,540  2,364,932  269,124,533 

รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  152,561,287  5,848,922  18,546,588  38,392,270  24,173,646  21,465,272  2,310,076  3,461,540  2,364,932  269,124,533 
                     

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  152,794,932  5,232,145  20,015,776  40,456,842  20,992,161  16,977,943  2,141,816  3,714,374  8,196,821  270,522,810 

รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  152,794,932  5,232,145  20,015,776  40,456,842  20,992,161  16,977,943  2,141,816  3,714,374  8,196,821  270,522,810 
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ค่าเส่ือมราคาแสดงรวมไวใ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 26,969,610  27,436,772  22,699,605  22,541,436 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,856,308  1,227,454  1,388,311  763,893 
รวม 28,825,918  28,664,226  24,087,916  23,305,329 
 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินและตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งหลุมฝังกลบมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 จ านวน 158.03 ลา้นบาท และ 158.41 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ท่ีดินทั้งหมดมีเน้ือท่ีดินรวม 816 ไร่ 88 ตารางวา ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี ต าบลโนนหมากเค็ง อ  าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ ประกอบดว้ย 
 

- โฉนดท่ีดิน จ านวน 19 ฉบบั มีเน้ือท่ีดินรวม 473 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 

- นส.3 ก. จ านวน 6 ฉบบั มีเน้ือท่ีดินรวม 342 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา 

- ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัอยู่ระหว่างการสอบเขตแนวท่ีตั้งของท่ีดินในเร่ืองความถูกตอ้งของหลกัฐานใน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีปราศจากขอ้ผูกพนัใดในทางกฏหมาย ทั้งสิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม และสิทธิเรียกร้อง
อ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ผูบ้ริหารแจง้วา่ยงัไม่แลว้เสร็จ 

 

 ตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย 
 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถน าไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนอีกหลงัจากปิดหลุมฝังในอนาคต 
ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะตดัค่าเส่ือมเป็นตน้ทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอนัตรายท่ีฝังกลบแลว้
เทียบกบัปริมาณกากของเสียอนัตรายทั้งหมดท่ีสามารถฝังกลบไดใ้นแต่ละหลุม 

 

 ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบท่ีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าก่อสร้างหลุมใน
ส่วนท่ีเป็นค่ากั้นและปิดหลุมท่ีมีการเปิดให้บริการแลว้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จส้ิน
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ านวน 22.02 ลา้นบาท และ 19.22 ลา้นบาท ตามล าดับ ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งานระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 8.20 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

- งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร 

มีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมด 6 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ จ านวน 4.20 ลา้นบาท คงเหลืออีก 1.80 
ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณมกราคม 2562 

 

- งานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียและบ่อผึ่ง 

มีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมด 5 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ จ านวน 2 ลา้นบาท คงเหลืออีก 3 ลา้นบาท 
ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณมีนาคม 2562 

 

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 

มีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมด 2 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ จ านวน 2 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บมอบงาน
ในมกราคม 2562 

 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั) ไดท้ดสอบการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยโ์ดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดกบัมูลค่าตาม
บญัชี ทั้งน้ีพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพยโ์ดยค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) (“DCF”) จากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิง
ประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั ภายใตข้อ้สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาเป็นฐานตั้งตน้ รวมทั้ ง 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีความถูกตอ้งของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีประเมินตามกฏหมาย มีดงัน้ี 

 

รายละเอียด หลกัเกณฑว์ิธีการประเมิน บริษทั  บริษทัยอ่ย 
มูลค่ากิจการ วิธีการรายได ้(Income approach) (ลา้นบาท) 501  107 
 อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) 

(ร้อยละต่อปี) 10  7.6 
 อตัราการเติบโต (ร้อยละต่อปี) 4  4 
 ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี) 18  6 

 

ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นถาวรของกลุ่มบริษทัและบริษทัยอ่ย จึง
ไม่มีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า 

 

 ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิด 
ค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 95.18 ลา้นบาท และ 
55.57 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั  
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15 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
โครงการกลัน่น ้ามนัจากพลาสติก 80,000,000  80,000,000  80,000,000  80,000,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000) 
สุทธิ -  -  -  - 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยจ์ านวนเงิน 80 ลา้นบาท เป็นเงินล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรเตากลัน่น ้ ามนัจากพลาสติก 
ชุดละ 20 ลา้นบาท จ านวน 4 ชุด ตามสัญญาซ้ือขายระหว่างบริษทักบับริษทั เทอร์ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ลงวนัท่ี 
20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 
 

16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (บำท) 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 42,121,920  42,104,923  
เพ่ิมข้ึน 455,000  455,000  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 42,576,920  42,559,923  
เพ่ิมข้ึน -  -  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 42,576,920  42,559,923  
     

ตัดจ าหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 7,195,541  7,192,286  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,611  7,911  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ1 มกรำคม 2561 7,205,152  7,200,197   
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 49,999  48,300  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 7,255,151  7,248,497  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (บำท) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 34,885,142  34,885,142  
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 34,885,142  34,885,142  
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 34,885,142  34,885,142  
     

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 486,626  474,584  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 436,627  426,284  
 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 49,999 บาท และ 9,611 บาท ตามล าดบั 
ในงบการเงินรวมและจ านวน 48,300 บาท และ 7,911 บาท ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรวมไว้
ในค่าใชจ่้ายบริหารทั้งจ านวน 
 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 2,408,980  2,283,380  1,708,980  1,583,380 
เงินวางศาล 2,014,140  2,014,140  -  - 
เงินวางกรมบงัคบัคดี 737,426  -  737,426  - 
รวม 5,160,546  4,297,520  2,446,406  1,583,380 
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18 ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  10  12  9  10 
ยอดขาดทุนยกไป 2  12  1  10 

รวม 12  24  10  20 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึงปี 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น และก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชน์พนักงานซ่ึงบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว และโปรด
สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
 

19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  277,012  -  - 
กิจการอ่ืน ๆ        
- เจา้หน้ีบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอน 
  เมน้ท ์แคร์ จ ากดั 

 
56,473,032 

  
56,473,032 

  
56,473,032 

  
56,473,032 

- เจา้หน้ีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
  แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
8,158,940 

  
8,158,940 

  
8,158,940 

  
8,158,940 

- เจา้หน้ีรายอ่ืนๆ 28,859,079  27,398,975  25,586,908  25,499,167 
 93,491,051  92,030,947  90,218,880  90,131,139 
รวม 93,491,051  92,307,959  90,218,880  90,131,139 
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เจา้หน้ีการคา้รายบริษทั สุวรรณภูมิ เอน็ไวรอนเมน้ท์ แคร์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีจ านวน 
56.47 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมหน้ีค่าบริหารจดัการขยะท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลกัฐานต้นฉบับท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 ถึง 2557 จ านวน 32.31 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่ไดข้อให้เจา้หน้ีรายดงักล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหน้ีเพ่ือยืนยนัความเป็นหน้ี
ระหวา่งกนั 
 

เจา้หน้ีการคา้รายบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 8.16 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดข้อผ่อนช าระหน้ีโดยขอหักกบัยอดท่ีลูกหน้ี
บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั คา้งช าระ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือ
ผอ่นช าระดงักล่าว และโปรดสงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 39 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกลุเงินบาท 
 

20 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 266,508  -  266,508  - 
กิจการอ่ืน ๆ 11,064,057  5,647,341  10,797,417  5,475,543 
รวม 11,330,565  5,647,341  11,063,925  5,475,543 
        

เจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน – กิจกำรอ่ืน ๆ        
เจา้หน้ีอ่ืน 3,211,828  2,652,057  2,998,702  2,535,484 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 4,163,659  848,716  4,163,659  848,716 
เงินรับล่วงหนา้ 18,887  244,946  18,887  244,946 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 467,503  379,750  416,839  324,525 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,072,533  542,557  1,072,533  542,557 
อ่ืน ๆ 2,129,647  979,315  2,126,797  979,315 
รวม 11,064,057  5,647,341  10,797,417  5,475,543 
 

ยอดเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกลุเงินบาท 
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21 ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอม
 ยอมความต่อหนา้ศาล - 

 
15,403,932 

 
- 

 
- 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้องอ่ืน 1,243,155  3,155,258  141,685  1,138,491 
รวม 1,243,155  18,559,190  141,685  1,138,491 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งหมดของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นสกลุเงินบาท 
 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตส้ญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล 
 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างมีเน้ือหาส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

 

- เจา้หน้ีไดรั้บเงินช าระหน้ีเป็นเงินตน้จ านวน 31,525,496 บาท เป็นเช็คของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

- ดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระจ านวน 12,310,318 บาท บริษทัย่อยตกลงจะผ่อนช าระจ านวน 12 งวด งวดท่ี 1-11 
งวดละ 1,000,000 บาท และงวดท่ี 12 จ านวน 1,310,318 บาท โดยเร่ิมผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 และงวดต่อไปทุกวนัท่ี 30 ของเดือนถดัไปจนกว่าจะช าระใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 
ตุลาคม 2561 หากบริษทัยอ่ยผิดนดังวดใดงวดหน่ึงใหถื้อวา่ผิดนดัทั้งหมด และใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ียึดไวแ้ลว้ไดท้นัที แต่ถา้บริษทัย่อยช าระหน้ีให้เจา้หน้ีครบถว้น
เรียบร้อย ให้ถือว่าคดีดงักล่าวเป็นอนัส้ินสุด โดยเจา้หน้ีจะไม่เรียกร้องใดๆ จากบริษทัย่อยอีกและจะ
ด าเนินการถอนการยึดทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยต่อไป ซ่ึงบริษทัย่อยไดผ้่อนช าระดอกเบ้ียเสร็จส้ินใน
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 และบริษทัไดโ้อนกลบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจ านวน 4,093,615 บาท ไดแ้สดงรวม
ไวใ้นงบก าไรขาดทุน และเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดถ้อนการยึดท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดของบริษทัยอ่ยแลว้ 
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22 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 6,890,166  5,425,153  4,653,294  4,087,782 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 6,890,166  5,425,153  4,653,294  4,087,782 
    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ        
 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,425,153  2,578,079  4,087,782  2,084,780 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 721,797  648,914  644,851  586,665 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 86,036  89,865  67,734  72,550 
 807,833  738,779  712,585  659,215 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ        
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 796,020  2,108,295  (8,233)  1,343,787 
อ่ืนๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (138,840)  -  (138,840)  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำร        
 ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 6,890,166  5,425,153  4,653,294  4,087,782 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับแต่ละ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 6,890,166  5,425,153  4,653,294  4,087,782 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ -  -  -  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 
6,890,166 

  
5,425,153 

  
4,653,294 

  
4,087,782 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.55 - 3.02 2.71 - 3.08 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 - 5.50 5.50 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 28.65* 2.39 – 34.38* 
อตัรามรณะ 105 ของ TMO 2017** 105 ของ TMO 2017** 
อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
  

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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี  
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ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (ล้ำนบำท) 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
 ผลประโยชน์พนักงำน 

   

อัตรำคิดลด     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (0.23) (0.19) (0.17) (0.15) 
ลดลงร้อยละ 0.5 0.25 0.21 0.19 0.16 
อัตรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 0.48 0.40 0.36 0.30 
ลดลงร้อยละ 1.0 (0.41) (0.34) (0.31) (0.26) 
อัตรำกำรกำรหมนุเวียนพนักงำน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (0.36) (0.31) (0.27) (0.24) 
ลดลงร้อยละ 20 0.42 0.38 0.33 0.29 
ตำรำงมรณะ     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (0.05) (0.04) (0.04) (0.03) 
ลดลงร้อยละ 20 0.05 0.04 0.04 0.03 
 

แมว้่าการวิเคระห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัมี
ดงัน้ี 
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 ประมาณการหน้ีสิน 
ไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 

  
การปรับปรุงตาม 
ประสบการณ์ 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 7  5  1  - 
ปี 2560 5  4  2  1 
ปี 2559 3  2  (2)  (2) 
ปี 2558 3  2  -  - 
ปี 2557 3  2  -  - 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดเ้ห็นชอบพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และจะมีผลใช้
บงัคบัเม่ือพน้ 30 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ีงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ี
ถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง
อตัราสุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช ้
ดงันั้น ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดพิ้จารณาการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังาน
เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย และจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังานเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.76 ลา้นบาท และ 0.55 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และท าใหก้ าไรสุทธิลดลงดว้ยจ านวนเดียวกนั 
 

23 ประมำณกำรหนีสิ้นกำรปิดหลุมฝังกลบ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน        
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 22,020,182  19,218,708  22,020,182  19,218,708 
รวม 22,020,182  19,218,708  22,020,182  19,218,708 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 
 (บำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 19,218,708  18,425,161 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 2,801,474  807,547 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน -  (14,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 22,020,182  19,218,708 
 

24 ประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดคีวำมและค่ำปรับฯ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
หน้ีสินที่ไม่หมุนเวียน        
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,233,509  2,821,283  1,043,750  757,224 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ        
 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000 
รวม 10,233,509  11,821,283  10,043,750  9,757,224 
 

รายการเคล่ือนไหวประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,821,283  4,149,516  9,000,000  9,000,000  11,821,283  13,149,516 
เพ่ิมข้ึน  737,426  230,000  -  -  737,426  230,000 
จ่ายช าระประมาณ
 การหน้ีสิน 

 
 

(1,915,901) 
  

(1,558,233) 
  

- 
  

- 
  

(1,915,901) 
  

(1,558,233) 
โอนกลบั  (409,299)  -  -  -  (409,299)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,233,509  2,821,283  9,000,000  9,000,000  10,233,509  11,821,283 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  757,224  2,085,457  9,000,000  9,000,000  9,757,224  11,085,457 
เพ่ิมข้ึน  737,426  230,000  -  -  737,426  230,000 
จ่ายช าระประมาณ
 การหน้ีสิน 

 
 

(315,900) 
  

(1,558,233) 
  

- 
  

- 
  

(315,900) 
  

(1,558,233) 
โอนกลบั  (135,000)  -  -  -  (135,000)  -  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,043,750  757,224  9,000,000  9,000,000  10,043,750  9,757,224 

 

 ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 9 ลา้นบาท :- 

 

- เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ 
ไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจา้ง 
จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 620,500,000 บาท 

 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิวา่ บริษทัไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้
ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 

 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ก็
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 288 ลา้นบาท หาก
มีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจ านวน 
9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39  
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 รำคำตำม  2561  2560 
 มลูค่ำหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บำท)  (หุ้น/บำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.70  2,100,000,000  1,470,000,000  2,100,000,000  1,470,000,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 0.70  2,100,000,000  1,470,000,000  2,100,000,000  1,470,000,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.70  2,025,092,206  1,417,564,544  2,025,092,206  1,417,564,544 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          

- หุ้นสำมญั 0.70  2,025,092,206  1,417,564,544  2,025,092,206  1,417,564,544 
 

 ผูถื้อหุ้นสามญัจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 

 

26 ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมญั 
 

ในระหวา่งปี 2561 และ 2560 ไม่มีการเคล่ือนไหว สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  
 (บำท)  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -  -  
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (285,000,000)  (285,000,000)  
สุทธิ (285,000,000)  (285,000,000)  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้  
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27 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 )บำท(  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดั 
 กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 154,813,368  156,596,388  160,363,278  159,163,953 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ 45,783,454  44,348,171  45,783,454  43,436,593 
รวม 200,596,822  200,944,559  206,146,732  202,600,546 
 

28 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 )บำท(  
รายไดจ้ากการถูกรางวลัสลากออมสินฯ 650,000  682,600  542,000  495,000 
รายไดจ้ากการขายไมย้คูาฯ 757,009  -  757,009  - 
อ่ืน ๆ 379,160  261,407  314,657  205,532 
รวม 1,786,169  944,007  1,613,666  700,532 
 

29 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 )บำท(  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 6,793,920  8,883,541  6,793,920  8,883,541 
ค่าประสานงาน 2,165,080  1,515,983  2,041,368  1,140,680 
ค่านายหนา้ 2,835,637  2,751,485  2,835,637  2,751,485 
อ่ืนๆ 457,484  365,859  457,484  365,859 
รวม 12,252,121  13,516,868  12,128,409  13,141,565 

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
 เป็นการจ่ายใหบ้ริษทั เซ็นทรัล เวสต ์
 แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 

-  

  
 

41,754 

  
 

- 

  
 

41,754 
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30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 )บำท(  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 24,154,780  21,271,118  18,763,890  15,826,201 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,906,308  1,237,065  1,436,611  771,804 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชี 5,000,000  5,000,000  3,755,000  3,755,000 
ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจและค่าธรรมเนียม
 วิชาชีพกฏหมาย 2,638,000  1,212,000  2,638,000  1,212,000 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนและค่าสมาชิกฯ 310,671  1,630,488  156,094  1,453,451 
ค่าใชจ่้ายกองทุนเพ่ือการพฒันาชุมชน 1,767,442  1,422,765  1,767,442  1,422,765 
ค่าบริจาคการกศุลและค่ารับรอง 898,937  655,544  830,391  577,126 
อ่ืนๆ 6,346,198  5,360,303  5,722,368  4,693,130 
รวม 43,022,336  37,789,283  35,069,796  29,711,477 
 

31 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
เงินเดือนและค่าแรง 28,049,704  28,396,413  22,428,576  22,291,363 
สวสัดิการและอ่ืนๆ 10,557,070  9,669,044  8,529,487  8,087,421 
ค่าตอบแทนกรรมการ 18,301,780  23,038,438  15,516,502  19,678,710 
รวม 56,908,554  61,103,895  46,474,565  50,057,494 
 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานบางส่วนไดบ้นัทึกรวมไวใ้นตน้ทุนขาย 
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32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 )บำท(  
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
 และสินคา้ระหวา่งผลิต 163,391  2,576,716  -  - 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้าย 
 ในการผลิตอ่ืน 24,001,790  23,599,630  -  - 
ค่าประสานงาน 2,165,080  1,515,983  2,041,368  1,140,680 
ค่านายหนา้ 2,835,637  2,751,485  2,835,637  2,751,485 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 56,908,554  61,103,895  46,474,565  50,057,494 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 28,875,918  28,673,837  24,136,216  23,313,240 
ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 75,081,936  64,552,732  72,350,462  61,749,701 
ค่าเช้ือเพลิงสารเคมีและค่าใชจ่้ายในการ 
 วิเคราะห์กาก 11,010,737  14,951,340  11,010,737  14,951,340 
ค่าเผากากอุตสาหกรรม 1,643,884  2,411,780  1,643,884  2,411,780 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -  230,000  -  230,000 
เงินจ่ายกองทุนเพ่ือคุณภาพชีวิตและ 
 ส่ิงแวดลอ้มฯ -  2,936,032  -  2,936,032 
ตน้ทุนทางการเงิน 178,366  3,187,933  47,791  861,442 
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,176,782  10,627,675  1,661,915  10,730,075 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 41,316  89,270  -  - 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 135,338  186,441  -  311,760 
ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุไฟไหม ้ -  1,620,000  -  1,620,000 
ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบติัเหตุรถชน 34,500  -  34,500  - 
ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานธุรกิจและการตลาด 8,377,219  -  8,377,219  - 
อ่ืน ๆ 28,361,616  25,349,420  26,405,762  23,255,621 

รวม 240,992,064  246,364,169  197,020,056  196,320,650 
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33 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 )บำท(  
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,176,782  10,627,675  1,661,915  10,730,075 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า-ภาษีเงินไดถู้กหกั 
 ณ ท่ีจ่าย 41,316  89,270  -  - 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 135,338  186,441  4,288  311,760 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -  230,000  -  230,000 
เงินจ่ายกองทุนเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มฯ -  2,936,032  -  2,936,032 

ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุไฟไหม ้ -  1,620,000  -  1,620,000 
ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบติัเหตุรถชน 34,500  -  34,500  - 
ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานธุรกิจและการตลาด 8,377,219  -  8,377,219  - 
รวม 9,765,155  15,689,418  10,077,922  15,827,867 
 

 ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานธุรกิจและการตลาด 
 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการบริหารไดอ้นุมติัการบนัทึกรายการเคลียร์/ตดับญัชีเงินทดรองจาก
การน าวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ีคดัแยกไปขายใหก้บัผูท่ี้มารับซ้ือเศษวสัดุ เพ่ือน าเงินท่ีไดด้งักล่าวมาเป็นค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ในการบริหารจดัการขยะท่ีโรงงาน ซ่ึงภายหลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดมี้การเคลียร์/ตดับญัชีเงินทดรอง
ดงักล่าว พบว่า มีรายการขายเศษวสัดุท่ีคดัแยกเป็นจ านวนรวม 8,549,025.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และมี
รายการค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ่ายไปเพ่ือการด าเนินงาน การตลาด ขนส่ง ค่ารับรอง และอ่ืนๆ ของฝ่ายโรงงานและ
ส านกังานใหญ่เป็นจ านวนรวม 8,377,218.83 บาท ท่ีไม่มีหลกัฐานใบเสร็จรับเงินเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดงักล่าว และ
มีเงินสดท่ีไดรั้บคืน จ านวน 171,806.37 บาท (ไดน้ าฝากเขา้บัญชีธนาคารของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฏาคม 
2561) 
 

ดงันั้น ในระหว่างปี 2561 ประธานกรรมการบริหารไดอ้นุมติับนัทึกรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุต่างๆ ท่ีคดัแยก
เป็นจ านวนรวม 7,989,743.18 บาท และค่าใชจ่้ายการด าเนินงานธุรกิจและการตลาด (ท่ีไดแ้สดงรวมในค่าใชจ่้าย
อ่ืน) เป็นจ านวนรวม 8,377,218.83 บาท และมีเบ้ียปรับเงินเพ่ิม (ไดแ้สดงรวมในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) เป็น
จ านวนรวม 71,245.52 บาท รวมเป็นค่าใชจ่้ายทั้งส้ินจ านวน 8,448,464.35 บาท ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได้
ไม่ได ้และบริษทัไดบ้วกกลบัตามประมวลรัษฎากรแลว้ อยา่งไรก็ตาม ประธานกรรมการบริหารไดก้ าหนดใหมี้
การทบทวนและปรับปรุงระบบการเคลียร์เงินทดรองและก าหนดระเบียบวิธีปฎิบติัการขายเศษวสัดุท่ีโรงงานให้
มีความเขม้งวดกวา่เดิมต่อไป  
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 เงินจ่ายกองทุนเพ่ือคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มฯ 

 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือแคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน สัง่จ่ายกองทุน
เพ่ือคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ชาวต าบลโนนหมากเคง็ อ  าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 2,936,032.50 บาท 
เพ่ือการเปล่ียนทรัพยห์ลกัประกนัทั้งหมดจากเดิมท่ีกองทุนฯ ยึดถือไว ้

 

 ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุไฟไหม ้

 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2560 เกิดอุบติัเหตุไฟไหมบ่้อปรับเสถียรท่ีศูนยบ์ริการบ าบัดกากอุตสาหกรรม จงัหวดั
สระแกว้ ท าใหร้ถขดุไฮโดรลิกท่ีบริษทัเช่าจากบุคคลอ่ืนไฟไหมเ้สียหายทั้งคนั ต่อมา เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 
บริษทัไดต้กลงชดเชยค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นเงินจ านวน 1,620,000 บาท 
 

34 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (บำท) 
ดอกเบ้ียจ่าย - บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 178,366  3,187,933  47,791  861,442 
รวม 178,366  3,187,933  47,791  861,442 
 

35 (รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  33  20  20 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   7    4 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2    2 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (3)    (3) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   (6)    (3) 
(รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษ ี   -    - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 20  26  20  14 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   5    3 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2    2 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (2)    (2) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   (5)    (3) 
(รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษ ี   -    - 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินหา้ปี ก่อน
รอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 
 

ภาษเีงินได้ที่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้ำนบำท) 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ 
วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (0.80) 

 

0.16 

 

(0.64) 

 

(2.11) 

 

0.42 

 

(1.69) 
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36 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณโดยการหารก าไร
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 33,428,888 

 
20,035,956 

    
14,299,074 25,778,654 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี 
 ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี (หุน้) 2,025,092,206 

 
2,025,092,206 

 
2,025,092,206 

  
25,092,206 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.0165  0.0099  0.0127  0.0071 
 

  

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้ำนบำท) 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ 
วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ - 

 

- 

 

- 

 

(1.34) 

 

0.27 

 

(1.07) 
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37 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดังมีรายละเอียดข้างล่างซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตและใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน สอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี
รายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

 ส่วนงานท่ี 1 คือ ส่วนงานบริการฝังกลบ 
 

 ส่วนงานท่ี 2 คือ ส่วนงานผลิตและขายผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 

 ส่วนงานท่ี 3 คือ ส่วนงานอ่ืนๆ 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

ปี 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลูกคา้ 15 ราย ของส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวน 113 ลา้นบาท 
และ 84 ลา้นบาท ตามล าดบั จากรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
 

ปี 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลูกคา้ 11 ราย และ 10 ราย ตามล าดบั ของส่วนงานท่ี 1 ของบริษทัเป็นจ านวน 64 
ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท ตามล าดบั จากรายไดร้วมทั้งหมดของบริษทั 
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ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 

 
ส่วนงานบริการ

ฝังกลบ 

 ส่วนงานผลิต 
และขาย 

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 

สุทธิ 
 (พันบำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561           
ขายสินคา้ -  50,030  -  50,030  -  50,030 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 206,147  -  -  206,147  (5,550)  200,597 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (139,696)  (41,628)  -  (181,324)  5,550  (175,774) 
ก าไรขั้นตน้ 66,451  8,402  -  74,853  -  74,853 
รายไดอ่ื้นๆ 16,652  7,776  -  24,428  (662)  23,766 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (57,324)  (8,477)  (564)  (66,365)  1,147  (65,218) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ 25,779  7,701  (564)  32,916  485  33,401 
ภาษีเงินได ้ -  -  -  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 25,779  7,701  (564)  32,916  485  33,401 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 270,523  50,409  -  320,932  -  320,932 
สินทรัพย์ส่วนงำน 459,809  74,495  485  534,789  (20,641)  514,148 
            

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560           
ขายสินคา้ -  56,289  -  56,289  -  56,289 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 202,601  911  -  203,512  (2,567)  200,945 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (136,778)  (41,970)  -  (178,748)  2,567  (176,181) 
ก าไรขั้นตน้ 65,823  15,230  -  81,053  -  81,053 
รายไดอ่ื้นๆ 8,019  1,300  -  9,319  (181)  9,138 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (59,543)  (10,217)  (707)  (70,467)  284  (70,183) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ 14,299  6,313  (707)  19,905  103  20,008 
ภาษีเงินได ้ -  -  -  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 14,299  6,313  (707)  19,905  103  20,008 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 269,124  54,839  -  323,963  -  323,963 
สินทรัพย์ส่วนงำน 424,358  85,267  536  510,161  (21,238)  488,923 
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38 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  31 ธันวำคม 2561  
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 

  (ล้ำนบำท)  
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน      
งานก่อสร้างอาคารปรับเสถียร  2  2  
งานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียและบ่อผึ่ง  3  3  
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว      
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  5  5  
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1  1  
ภาระผกูพนัอื่นๆ      
ค ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะฯ  9  9  
รวม  20  20  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่
น ้ ามนัจากพลาสติก จ านวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายช าระแลว้ จ านวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 
87 ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 
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39 คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงัน้ี 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 2483/2553 
 คดีแดงท่ี 174/2554 
 คดีด าท่ี 1787-1794/2555 
 คดีแดงท่ี 872-879/2555 

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี
ค าสั่ งให้บ ริษัทและบ ริษัทย่อยจ่ายช าระ
ค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี  จนถึง ณ  วัน ท่ี  31 
ธันวาคม 2561 มี ยอดเงินต้นคงเห ลือเป็น
จ านวนรวม 0.64 ล้านบาท (ได้บันทึกเป็น
ประมาณการหน้ีสินจ านวน 0.50 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย จ านวน 0.14 ลา้นบาท) 
ต่อมาเม่ือวัน ท่ี  11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าท่ี
บั งคับ ค ดี ได้น าห ม ายม าบั งคับ ค ดี เพ่ื อ
ด าเนินการยึดทรัพย ์แต่บริษทัย่อยขอเจรจากบั
โจทก์ก่อน เจา้พนักงานบงัคบัคดีจึงงดการยึด
ทรัพยสิ์นไว ้
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี 315/2555 
 คดีแดงท่ี 1353/2555 

 คดีด าท่ี 530/2554 339/2555 
 คดีแดงท่ี 1676/2554 17222/
  2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการเช่าทรัพย ์
ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี
แรกบริษทัย่อยตกลงท าสัญญาประนีประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายช าระเป็นจ านวน 0.60 
ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจ านวน 0.10 
ล้านบาท ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ 0.06 ล้านบาท 
ภายในวนัส้ินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ 
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 2 ศาลมีค าสั่งให้
บริษทัย่อยช าระเงินแก่โจทก ์เป็นจ านวน 1.10 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินตน้คงเหลือ
เป็นจ านวนรวม 3.60 ลา้นบาท ไดบ้ันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

 คดีด าท่ี 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 

(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์เตียม ยื่น ฟ้องทอท. ต่อศาล
ปกครองกลาง เก่ียวกับการผิดสัญญาและผิด
นดัช าระหน้ีค่าจา้งตามสัญญา ตั้งแต่งวดท่ี 44 
(งวด วัน ท่ี  15 เม ษ ายน  2553 ถึ งวัน 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
ศาลโปรดมีค าพากษาหรือค าสัง่ ดงัน้ี 
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    ใหท้อท.ช าระค่าจา้งตามสัญญาส าหรับงวด
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 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระในแต่
ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย
ถูกตอ้งครบถว้น 

 ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของจ านวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก
วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะช าระ
จนเสร็จส้ิน 

 ให้ทอท.คืนหนังสือค ้ าประกันให้แก่กลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็นเงิน 
50,373,871 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินดังกล่าว
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.
จะช าระจนเสร็จส้ิน 

 ขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

ร วม เป็ น ทุ นท รัพ ย์ ท่ี ยื่ น ฟ้ อ ง  จ าน วน
288,501,256.49 บาท 

2) เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ นต้น  ได้มีค าสั่ งไม่ รับค าฟ้องในส่วน ท่ี
เก่ียวกับค่าจ้างงวดท่ี 44 (ครบก าหนดช าระ 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59 (ครบ
ก าหนดช าระเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2554) ไว้
พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม จ านวน 
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   51,605,839.93 บาท) เน่ืองจากเป็นการยื่น
ฟ้องเม่ือพน้ก าหนดห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ท่ี
ฟ้อง จ านวน 236,895,416.56 บาท 
3) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่
รับค าฟ้ องใน ส่วน ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ค่ าจ้าง 
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 
4) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน้ท่ีไม่รับค าฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง
งวดท่ี  44 ถึงงวดท่ี  59 ไว้พิจารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้้องคดีทั้งสาม ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีค้างช าระงวดท่ี 44-59 
เป็นจ านวน 10.82 ลา้นบาท ท่ีหมดอายุความ
ในการเรียกเกบ็หน้ี 
5) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีค าสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ท าค าให้การแก้ฟ้องแยง้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง
กลางแลว้ 
6) เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมีหม ายแจ้งและศาล มี ค าสั่ ง เรี ยก
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 
ผูร้้องสอดในคดีน้ี 
จนถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณาท่ียงัไม่ทราบผล 
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 คดีด าท่ี พ 3781/2560 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(คุณสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์  

บริษทั  เม่ือวัน ท่ี  2 กันยายน  2560 บ ริษัทได้รับ
หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ
หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูล
ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด
ตวัการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหน้ี จาก
การท่ีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน
บริษทัเพ่ือช าระหน้ีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด  (มห าชน ) เม่ื อ วัน ท่ี  20 แ ล ะ 21 
ธั น ว า ค ม  2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จ า น ว น 
11,784,640 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบงัคบัให้บริษทัรับผิดช าระเงินจ านวน 
15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อ ปี  ของต้น เงินจ านวน 11,784,640 
บาท จนกว่าช าระเสร็จส้ินครบถว้น และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร รม เนี ยม แล ะ 
ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้
ยื่นค าให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท
ขอใหก้ารปฎิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของ
โจทก์ทั้ งส้ินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์น า
ความระคนปนเท็จมาแกลง้ฟ้องบริษัทให้
ได้รับความเสียหายเพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทั
ขอให้ศาลไดพิ้จารณาพิพากษายกฟ้องและ
ให้ โจท ย์ช าระ ค่ าฤช าธรรม เนี ยมและ 
ค่าทนายความ 
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    ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 
บริหารของบริษทั: 
อนัเน่ืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร
เดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ ยื่นฟ้อง
บริษทัใหช้ าระหน้ีเงินกูโ้ดย อา้งวา่ไดอ้อกเงิน
ทดรองจ่ายแทนบริษัทเพ่ือช าระหน้ีให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) นั้นซ่ึงฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เช่ือว่า
บริษัทได้น าเงินทั้ งหมดจากการขายพ้ืนท่ี
ส านักงานของบ ริษัทไปช าระห น้ี ให้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวัน ท่ี 
24 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลักฐานท่ี
โจทก์น ามาแสดงแนบท้ายค าฟ้องนั้นยงัไม่
สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต
กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันั้นฝ่ายบริหาร
ขอปฎิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของโจทก์
ทั้ ง ส้ิ น  ไม่ เป็นความจริง  และ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี  2 ตุลาคม 
2560 ไดมี้มติว่าปฎิเสธการรับรู้ภาระหน้ีสิน
ตามค าฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ท่ี
ปรึกษากฎหมายด าเนินการยื่นคดัคา้นปฎิเสธ
ภาระหน้ีตามค าฟ้องของโจทกด์งักล่าว 

 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั : 

แจง้ว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล โดยบริษทัยื่นค าใหก้ารไวแ้ลว้ ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดช้ีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน
วัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์ 2561 และสืบพยาน
บริษทัในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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    เม่ือวัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์  2561 โจทก์ยื่น 
ค าร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตใหถ้อน
ฟ้องและจ าหน่ายคดีแลว้ 

 คดีด าท่ี อ 3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(จ าเลยท่ี 1 

นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย ์
จ าเลยท่ี 2 

นายเกรียงไกร 
เลิศศิริสมัพนัธ์ 
และจ าเลยท่ี 3 
นายชาญชยั 
กาญจพนัธ์) 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องคดีอาญาจ าเลยทั้ ง 3 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน) โดยจ าเลยท่ี 2 และ 3 อาศัย
ความเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนบริษัท  ร่วมกับจ าเลยท่ี  1 จัดท าตั๋ว
สัญญาใช้เงินอนัเป็นเท็จ ท าให้บริษทัต้อง
รับผิดใช้เงินจ านวน 11.78 ล้านบาท แก่
จ าเลยท่ี  1 โดยอ้างว่าบริษัทได้กู ้เงินจาก
จ าเลยท่ี 1 ทั้งน้ี บริษทัขอให้ศาลออกหมาย
ไต่สวนมูลฟ้องจ าเลยมาพิจารณาพิพากษา
ลงโทษตามกฏหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวน
มูลฟ้องแล้วเห็นว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น
เอกสารท่ีแท้จริง กระท าโดยผูมี้อ  านาจใน
ขณะนั้น ไม่เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่าน 
ค าพิพากษายกฟ้อง 

 เม่ื อวัน ท่ี  3 ตุ ล าคม  2561 บ ริษัท ได้ยื่ น
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซ่ึงจนถึงวนัท่ี  25 
กมุภาพนัธ์ 2562 คดีอยูร่ะหวา่งพิจารณาท่ียงั
ไม่ทราบผล 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

 

97 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

 คดีด าท่ี พ 4723/2560 บริษทั 
(“Pro”) 

บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
(“CW”) 

 เม่ือวันท่ี  6 ตุลาคม 2560 บริษัท  Pro เป็น
โจทกย์ื่นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา
จ้าง เรียกค่าเสียหาย ทุนท รัพย์จ านวน 
54,581,922 บาท ซ่ึงบริษัท  Pro ขอให้ศาล
ออกหมายเรียกตัวบริษทั CW มาพิจารณา
พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบริษทั CW จะช าระหน้ีให้บริษทั 
Pro เสร็จส้ิน และให้บริษัท CW ช าระค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน
บริษัท Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ใน
วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้
แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหน้ีตาม
ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระท่ี
ต้องช าระห น้ีให้บ ริษัท  CW อีกจ านวน 
44,773,637.88 บาท ตามค าให้การต่อศาล
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี
ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 
แลว้พบว่า บริษทั CW มีสภาพเป็นลูกหน้ี
ของบริษัท  Pro มาตั้ งแต่ ปี  2558 รวมทั้ ง
บริษัท Pro ได้ด าเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ
อดีตผู ้บริหารของบริษัท Pro 3 ท่านแล้ว 
ดงันั้น จึงเช่ือว่าบริษทั CW เป็นลูกหน้ีของ
บริษทั Pro จริง 

 ค ดี เส ร็จ ส้ินการพิ จารณ า เม่ือวัน ท่ี  15 
สิ งหาคม 2561 ศาลพิพากษาตัด สินให้
บริษทัชนะคดี และให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี  และค่าธรรมเนียมฤชา 
ค่าทนายแก่โจทก ์

 เม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยื่น 
ค าร้องขอหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี   
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 คดีด าท่ี อ 7639/2560 

 คดีด าท่ี อ 7640/2560 

 คดีด าท่ี อ 7641/2560 

 คดีด าท่ี อ 7642/2560 

บริษทั บริษทั 
เอเซียเวสต ์แมน
เน็จเมน้ท ์จ ากดั 
บริษทั เอเซีย 
รีไซเคิล 

เทคโนโลยี 
จ ากดั 
บริษทั 

เจนเนอรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
บริษทั ท๊อป เทน็ 
เอน็ไวรอนเมนท ์

จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื่น ฟ้องคดีอาญาจ าเลย 4 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม โดย
จ าเลยจดัท าเอกสารอนัเป็นเท็จแอบอา้งช่ือ
บริษทัเป็นผูเ้ก็บรวบรวม บ าบดั และก าจดั
ของเสียอนัตรายในใบก ากบัขนส่งของเสีย
อนัตราย (Manifest) โดยมิไดส่้งมาก าจดัท่ี
บริษทั ท าให ้บริษทัไดร้ับความเสียหาย 
ทั้งน้ี บริษทัขอให้ศาลออกหมายไต่สวนมูล
ฟ้องจ าเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตาม
กฏหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 18 และ 28 กันยายน 2561 บริษทั
ยื่นค าร้องขอถอนฟ้องจ า เลยทั้ ง  4 ราย 
เน่ืองจากพยานเอกสารยงัไม่เพียงพอในการ
ไต่สวนมูลฟ้อง จึงขอถอนคดีออกเพ่ือ
รวบรวมเอกสารให้เพียงพอและจะท าการ
ยื่นฟ้องใหม่ ซ่ึงศาลอนุญาตให้จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบก่อน 

 คดีด าท่ี 6841/2561 
 คดีแดงท่ี 3275/2561 

 คดีด าท่ี 6842/2561 
 คดีแดงท่ี 3274/2561 

อดีตพนกังาน บริษทั  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 บริษัทถูกอดีต
พนักงาน  2 ราย (โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาล
แรงงานกลาง เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม
สญัญาจา้งแรงงาน 

 เม่ือวัน ท่ี  21 กันยายน  2561 บริษัทและ
โจทก์ทั้ ง 2 ราย ตกลงท าสัญญาประนี 
ประนอมต่อหนา้ศาลใหบ้ริษทัจ่ายช าระเงิน
ภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 เป็นจ านวน
รวม 725,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป (บริษทั
ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินเป็นจ านวน 
0.73 ลา้นบาท) 
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    เม่ือวันท่ี  26 กันยายน 2561 บริษัทได้ยื่น 

ค าร้องขอเพิกถอนสัญญาประนีประนอม
ยอมความฉบับลงวนัท่ี 21 กันยายน 2561 
แต่ศาลมีค าสัง่ยกค าร้องของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 โจทก์ท่ี 2 ได้ร้อง
ขอใหศ้าลบงัคบัคดี และเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 
2561 ศาลได้ออกหมายแจง้การอายดัสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 558,363 บาท 
และเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 และ 25 
ธันวาคม 2561 ธนาคารได้น าส่งเงินให้กับ
เจา้พนักงานบงัคบัคดี เป็นจ านวน 558,363 
บาท และ 179,063 บาท ตามล าดบั 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 บริษทัยื่นอุทธรณ์
คัดค้านค าพิพากษาของศาลท่ีมีค าสั่งยก 
ค าร้องของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลไต่สวนแลว้
และนัดฟังค าสั่งในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2561 อน่ึง เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 บริษทั
ไดย้ื่นค าร้องต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีให้งด
การจ่ายเงินท่ีโจทก์ท่ี  2 ขอให้อาย ัดตาม
สัญญายอมไวก่้อนจนกว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ 

 จน ถึงวัน ท่ี  25 กุมภ าพัน ธ์  2562 ค ดี อยู่
ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ย ังไม่
ทราบผล 
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 คดีด าท่ี พ. 908/2561 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์ 

บริษทั 
(จ าเลยท่ี 1) และ

ประธาน
กรรมการบริหาร 
(จ าเลยท่ี 2) 

 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูก
อดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม  (นายสิน
เสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ (โจทก์) ฟ้องร้องต่อ
ศาลแพ่ งฐานความผิด  ตัวการตัวแทน - 
ขบัไล่-ติดตามเอาทรัพยคื์น-เรียกค่าเสียหาย 
จ านวนทุนทรัพย ์2,328,250 บาท เป็นตน้ 

 จน ถึงวัน ท่ี  25 กุมภ าพัน ธ์  2562 ค ดี อยู่
ระหวา่งพิจารณาท่ียงัไม่ทราบผล 

 

กำรกล่ำวโทษอดตีกรรมกำรและผู้บริหำรเดมิของบริษทั 
 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด 
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระท าการหรือยินยอมใหล้งขอ้ความเท็จ จดัท าบญัชี
ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 
2552 เก่ียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือ
เคร่ืองจกัรใชใ้นโครงการกลัน่น ้ ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558  วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2558 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหาร
ชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯ ไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษ
แลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ไดใ้ห้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ส านักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จดัส่งตน้ฉบับหนังสือสัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทักบับุคคลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัท า ผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบญัชี ผูอ้นุมติั
รายการจ่ายเงินและผูรั้บเงินในใบส าคัญจ่ายและใบส าคัญรับของบริษัท งวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 ถึง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 และเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ไดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานใหก้บักรม
สอบสวนคดีพิเศษแลว้ 
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 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ  
ผูมี้อ  านาจของบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั (“เจทีเอส หรือบริษทัยอ่ย”) ใหม้าใหถ้อ้ยค า
พร้อมน าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย ์กบัพวกไดจ้ดัให้
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“PRO”) ท าสัญญาซ้ือหุ้นของบริษทั เจที
เอส จากผูถื้อหุ้น 9 คน เม่ือเดือนธนัวาคม 2550 ซ่ึงไม่เป็นความจริง เพ่ือน าหลกัฐานการซ้ือหุ้นไปลงบญัชี
ของ PRO อนัเป็นเทจ็ 

 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จง้ว่าการสอบสวนได้
ส้ินสุดแลว้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดมี้ความเห็นสัง่ฟ้องผูต้อ้งหาทั้ง 4 ราย 

 

 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ท่ีปรึกษากฏหมายของบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบวา่ : 
 

- เม่ือวนัท่ี 9 กรกฏาคม 2561 พนกังานอยัการคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษวา่ไม่ฟ้องคดี 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจง้ไปยงัอยัการคดีพิเศษว่าไม่แยง้ค าสั่งของ
พนกังานอยัการคดีพิเศษท่ีสัง่ไม่ฟ้อง 

- เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 พนกังานอยัการคดีพิเศษมีค าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี 

- เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 กลต. ไดท้ าหนงัสือสอบถามไปยงัพนกังานอยัการคดีพิเศษว่าเหตุใดจึง
ไม่สัง่ฟ้องคดี 

- หากคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การกระท าของอดีตผูบ้ริหารกบัพวกก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั
แลว้ บริษทักมี็สิทธิน าคดีดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลไดเ้องภายในอายคุวาม 

 

 ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ยงัไม่ทราบผลท่ีชดัเจนในเร่ืองรายละเอียดดงักล่าว 
 

40 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพ่ือเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
ดงัน้ี 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมจากธนาคาร
พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินซ่ึงอาจไดรั้บความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกระแสเงินสดของบริษัทและ 
บริษทัยอ่ย  
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไว ้เม่ือครบก าหนด 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดย
สม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีใน
รายงาน มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ความเส่ียง
สูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงถือ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากระหว่างปีรายการคา้ของบริษทัไม่มีท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสดลดลง 
 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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41 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

สญัญาเช่าด าเนินงานดา้นผูเ้ช่า 
 

 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมี
สิทธิต่อสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัอตัราตลาด สัญญาเช่าบาง
ฉบบัไม่อนุญาตใหเ้ช่าช่วง 

 

 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ท าสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์หลายสัญญา ซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน และกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ ดงันั้น 
ความเส่ียงและผลตอบแทนของอาคารและอุปกรณ์ยงัคงเป็นของผูใ้หเ้ช่า 

 

42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

- อนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2562 ในอตัราเท่ากบัปี 2561 
 

- อนุมติัน าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์จ านวน 5 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
 

43 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 

 2560 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  15,976  15,976  -  15,976  15,976 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 339,940  (15,976)  323,964  339,940  (15,976)  323,964 
รวม 339,940  -  339,940  339,940  -  339,940 
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 2560 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบำท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รำยได้            
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 
 และเศษวสัดุท่ีคดัแยก -  957  957  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 1,901  (957)  944  -  -  - 
รวม 1,901  -  1,901  -  -  - 

 


