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หมายเหตุ สารบัญ

1 ขอ้มูลทวัไป

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 เงินลงทุนชวัคราว

7 ลูกหนีการคา้

8 ลูกหนีหมุนเวียนอืน

9 สินคา้คงเหลือ

10 ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่าย

11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

12 เงินลงทุนระยะยาวอืน

13 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

15 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์

16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน

17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

19 เจา้หนีการคา้

20 เจา้หนีหมุนเวียนอืน

21 ดอกเบียคา้งจ่าย

22 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

23 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ

24 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับคดีความและค่าปรับฯ

25 ทุนเรือนหุน้

26 ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั

27 รายไดจ้ากการให้บริการ

28 รายไดอ้ืน

29 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย

30 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

31 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
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32 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

33 ค่าใชจ่้ายอืน

34 ตน้ทุนทางการเงิน

35 (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

36 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

37 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

38 ภาระผูกพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

39 คดีความหรือการฟ้องร้อง

40 เครืองมือทางการเงิน

41 สัญญาเช่าดาํเนินงาน

42 ขอ้มูลอืนเกียวกบัหลุมฝังกลบ

43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินนีไดร้ับอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 29 กุมภาพนัธ ์ 3

1 ข้อมูลทัวไป

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศ

ไทย และมีทีอยูจ่ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ตงัอยูเ่ลขที / -  ซอยพหลโยธิน  ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

มีศูนยบ์ริหารการจดัการทรัพยากรสิงแวดลอ้ม จงัหวดัสระแกว้ ซึงตงัอยู่เลขที 159 หมู่ 5 ตาํบลห้วยโจด อาํเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และเมือวนัที  มกราคม  บริษทัไดย้า้ยศูนยบ์ริหารการจดัการฯ ดงักล่าวมาอยู่ที

ทีตงัโครงการ “ศูนยบ์ริการบาํบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้” ซึงตงัอยู่ เลขที  หมู่  ตาํบลโนนหมาก

เค็ง อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่

(ร้อยละของทุนชาํระแล้ว)

นางสาววิไลลกัษณ ์สกุลภกัดี 20.92

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการให้บริการกาํจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุทีไม่ใช้แล้วทีอันตราย และ

ไม่อนัตราย รวมทงับริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบสิงปฏิกูล และนาํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ

ซือขายและหล่อวสัดุโลหะ

รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัที  ธันวาคม 2 และ 61 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 11

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์

เกียวขอ้ง
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 256 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุง

ใหม่มาถือปฎิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายวิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือ

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลกูค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทงัจาํนวนเงินและช่วงเวลาที

รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมือ (หรือ ณ ขณะที) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ

รายไดที้กิจการคาดวา่จะไดร้ับ

โดยมีการเปลียนแปลงทีสําคญัคือ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้

จากสัญญาทีทํากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบัติเป็นครังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 เรือง รายได้

(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้รายไดเ้มือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้น

ถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดร้ับ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการ

ส่งมอบการควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงในขณะที TAS 18

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมี

นยัสําคญัไปให้กบัผูซื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขนัความสําเร็จของรายการ ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมี

ความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน และ

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดม้ีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

ซึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ได ้นาํมาใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่นีอาจเกียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และ

ถือปฏิบติักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที

1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีแผนทีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินนีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั
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ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทีปรับปรุงใหม่ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทงันี สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ มีดงันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7*

การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9*

เครืองมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16

สัญญาเช่า 2563

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32* การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 2563

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16*

การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ

2563

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 19*

การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน

ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์

และการบญัชีป้องกนัความเสียง

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเป็นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที 16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผู ้เช่า (Single lessee

accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยที์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงทีเช่าและ

หนีสินตามสัญญาเช่าทีแสดงถึงภาระผูกพันทีผูเ้ช่าต้องจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ซึงยกเวน้การรับรู้รายการ

สําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ ส่วนการบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก

มาตรฐานการบัญชีทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

การเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

25

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 เป็นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.3 เกณฑ์การวัดมลูค่า

งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี

รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 22

2.4 สกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกุลทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั

2.5 การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ

ในการจดัทาํงบการเงินนีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินทีเกียวกบั

สินทรัพยห์นีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้

ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึก โดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป

2.5.1 การใช้ดลุยพินิจ

ขอ้มูลเกียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซึงมีผลกระทบทีมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินที

รับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 11 12 13 14 และ 6 การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของ

เงินลงทุนและทรัพยสิ์น



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

26

2.5.2 ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคญัซึงมีความเสียงอย่างมีนัยสําคญัทีเป็นเหตุให้

ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ และ 5 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ

การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ ข้อสมมติฐานเกียวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิมขึนของ

เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ

และอตัราทุพพลภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 24 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับการปิดและปรับปรุง

หลุมฝังกลบและประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

คดีความและค่าปรับฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ ประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 การตีมูลค่าเครืองมือทางการเงิน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญ สรุปได้ดังนี

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่

โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนีจากความเสียงด้านเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์

สถานะของลูกหนีรายตัวประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนีและการเปลียนแปลงของ

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติทีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือ

หนีสงสัยจะสูญ ดงันนั การปรับปรุงค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอาจมีขึนไดใ้นอนาคต
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ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษทัจะตงัค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน เมือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง

อยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บ่งชีว่ามีการดอ้ยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ บริษทั/กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย ์ซึงการประมาณการดงักล่าวขึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ต้นทุนทีดินเพือเป็นทีตังของหลมุฝังกลบกากอตุสาหกรรม อาคาร ต้นทุนหลมุฝังกลบ และอปุกรณ์และค่าเสือมราคา

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของตน้ทุนทีดินเพือเป็นทีตงัของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ตน้ทุนหลุมฝังกลบ

อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชก้ารประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของทรัพยสิ์น

ดงักล่าว และไดม้ีการทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลง

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพือพิจารณาวา่กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอน

ความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้ และเชือมนัว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ

หนีสินดังกล่าวณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากทีได้มีการ

ประมาณการไว้

2.5.3 การวัดมลูค่ายตุิธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทั/บริษัทหลายข้อกาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทัง

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
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กลุ่มบริษัท/บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึง

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า

ยุติธรรมระดบั  และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัยสําคัญอย่าง

สมาํเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายุติธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจาก

บุคคลทีสามทีสนับสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าทีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั

เมือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าที

จะทาํไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมิน

มูลค่า ดงันี

· ขอ้มูลระดบั  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินอยา่งเดียวกนั

· ขอ้มูลระดบั  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา)

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 

· ขอ้มูลระดับ  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ได้มาจากขอ้มูลทีสังเกตได ้(ข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได)้

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

ของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสําหรับการวดัมลูค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการ

โอนขึน

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 เครืองมือทางการเงิน
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2.6 การใช้เกณฑ์การดําเนินงานต่อเนือง

· ดังทีปรากฎในงบการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  และ กลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็น

จาํนวน 679 ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และเป็นจาํนวน 714 ลา้นบาท และ 6

ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วนัที  ธันวาคม บริษทัย่อยแห่งหนึงมีส่วนขาด

ของผูถ้ือหุ้นเป็นจาํนวน 2.50 ลา้นบาท ไดห้ยุดดาํเนินกิจการและบริษทัย่อย  แห่ง อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี

รวมทงั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีฟ้องร้องหลายคดีทีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาล

· นอกจากนี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  พร้อมขึนเครืองหมาย NC (Non-Compliance) และยังขึนเครืองหมาย SP

(Suspension) ห้ามซือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าปัญหาดงักล่าวจะหมดไป

· ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงประกาศชือหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพือ

กลับมาซือขาย (Resume stage) ได้จนถึงวนัที 31 มีนาคม 2563 หากบริษัทไม่สามารถมีคุณสมบัติภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และขอให้บริษทัเร่งปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกบั

การดาํเนินธุรกิจ และลา้งขาดทุนสะสมตามทีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเมือวนัที

20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปิดให้ซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัทีถูก SP มานานเป็น

การชวัคราวระหว่างวนัที 1 – 31 ก.ค. 2562 โดยให้ซือดว้ยบญัชี Cash Balance และเมือครบระยะเวลาดงักล่าว

(คือ ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป)

· ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะหยุดพกัการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยขึนเครืองหมาย SP จนกว่า

บริษทัจะแกไ้ขให้มีคุณสมบติัครบถว้นทีจะกลบัมาซือขายไดต้ามปกติ หรือหากไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ข

ไดภ้ายในเวลาทีกาํหนด ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั

จดทะเบียนนนัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป

· จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ซึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยา่งไร

กต็าม ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการแกไ้ขเหตุทีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกขึนเครืองหมายห้ามซือขาย และเขา้ข่าย

อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และจะพิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพือลา้ง

บญัชีขาดทนุสะสม รวมทงั ผูบ้ริหารไดป้รับปรุงระบบการควบคุมภายในเพิมเติมใหม้ีความเหมาะสม ถูกตอ้ง

เพียงพอในการปฎิบติังานจริงแลว้ นอกจากนี ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเพือปรับปรุงระบบ ERP

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษทั โดยใช้

หลกัเกณฑ์ดาํเนินงานต่อเนือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับการดาํเนิน

ธุรกิจ ดงันนั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์และการ

จดัประเภทสินทรัพย ์และหนีสินใหม่ซึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนือง

ต่อไปได้
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3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีถือปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)

บริษัทย่อย

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนนัทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม

นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนัออก

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้นทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนัน

กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม

3.2 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือเงินฝากธนาคารประเภท

เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็น

ส่วนหนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด

3.4 ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมนุเวียนอืน

ลูกหนีรับรู้เมือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดร้ับสิงตอบแทนตามสัญญา

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาตามใบแจง้หนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชําระหนี

ในอนาคตของลูกคา้ทงันี ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนีสูญ

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพ หรือ

ตน้ทุนอืน เพือให้สินคา้อยูใ่นสถานทีและสภาพปัจจุบนั รวมทงัการปันส่วนของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า
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3.7 เงินลงทุนระยะยาวอืน

เงินลงทุนระยะยาวอืน ไดแ้ก่ สลากออมสิน แสดงในราคาทุน

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที

เพิมขึนหรือทงัสองอย่าง ทงันีไม่ไดม้ีไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน

เมือมีการเปลียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนโดยจัดประเภทไปเป็นทีดิน อาคารและ

อุปกรณ ์มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และต้นทุนทางตรงอืนเพือให้

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน

3.9 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์

การรับรู้และการวดัค่า

สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ

ทีดินอาคารและอุปกรณ์ ทีดินเพือเป็นทีตงัของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย และหลุมฝังกลบวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และขาดทุนจากดอ้ยค่า

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพยน์นัอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานทีตงัของสินทรพัย์

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก

แต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

33

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดร้ับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

เมือมีการเปลียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ทีมีไว ้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสังหาริมทรัพยน์นัจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี

สินทรัพย์ทีเช่า

การเช่าซึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดร้ับส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านนั ๆ

ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขันตาํทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จํานวนใดจะตาํกว่า หักด้วย

ค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของ

หนีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่า-กรณีทีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์ให้เช่าภายใตส้ัญญาดาํเนินงานจะถูกบนัทึกภายใต้ “อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน

รายไดค่้าเช่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ

นนั และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม

มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนเมือเกิดขึน

ค่าเสือมราคา

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
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ตน้ทุนทีดินเพือเป็นทีตงัของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและตน้ทุนหลุมฝังกลบ คาํนวณค่าเสือมราคา

จากสัดส่วนของปริมาณกากทีฝังกลบเทียบกบัประมาณการปริมาณกากทงัหมดของแต่ละหลุมทีสามารถฝังกลบได้

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี

อาคารและระบบบาํบดันาํเสีย  และ 20 ปี

ระบบสาธารณูปโภค  และ 20 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและส่วนปรับปรุงและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย  ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุก

สินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีกลุ่มบริษทั/บริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม

ค่าตัดจาํหน่าย

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ักดว้ยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์นั ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะให้ประโยชน์

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดร้ับประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ แสดงไดด้งันี

ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์ 10 ปี

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดร้ับการทบทวนทุกสินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
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3.11 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดร้ับการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่า มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะไดร้ับคืน สําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมี

อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชจ้ะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนทุกปีในช่วงเวลา

เดียวกนัขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์

ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดร้ับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดร้ับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อ

สินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่า

จะไดร้ับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนทีเคยรับรู้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ

ทุกวนัทีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือมราคาสะสมหรือ

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน

3.12 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย

หนีสินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการเกิดหนีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก

หนีสินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหนีเริมแรกและยอดหนีเมือ

ครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

3.13 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุน
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3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ก) ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานซึงประกอบด้วยเงินเดือน  ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมวดัมูลค่าโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ย

มูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที

จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพนกังานไดท้าํงานให้ในอดีต และภาระผูกพนันีสามารถประมาณไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล

ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้บันทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตงัโครงการสมทบเงิน

(ภายใตข้อ้กาํหนดตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ) และโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนด

ไว ้(ภาระผูกพนัเมือพนกังานเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. )

- โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนใน

รอบระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ

- โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคํานวณจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดม้ีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัทีรายงาน

ของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระผูกพนัของ

กลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่าย การคาํนวณนนัจดัทาํ

โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้

กลุ่มบริษทั/บริษัทรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้

รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที
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ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัทีเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวด

ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ซึงผลประโยชน์นีไดค้ิดลดกระแสเงินสด เพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่า

ใหม่จะรับรู้ไนกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน

ง) ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่

สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้ต้นทุน

สาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่  เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลา

รายงานผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

3.15 ประมาณการหนีสิน

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัหนีสินตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการ

อนุมานทีเกิดขึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่ง

น่าเชือถือและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนั

ดงักล่าว ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาด

ปัจจุบันก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพือให้สะท้อนจาํนวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึงแปรไปตามเวลาและ

ความเสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน

ประมาณการหนสิีนสาํหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ

ประมาณการหนีสินสําหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบจะบันทึกเมือบริษทัมีการเปิดใช้พืนทีหลุมฝังกลบ

ทีเกิดขึนในปัจจุบนัและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพือชาํระหนีเมือมีการปิดและปรับปรุง

หลุม ซึงพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ทีคาดว่าจะเกิดขึนในการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม

และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ่้ายในการปิดหลุมทุกปี

ประมาณการหนสิีนจากคดีความ

ประมาณการหนีสินจากคดีความจะบนัทึกเมือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหนีสินทีเกิดขึนตามคาํสังศาลให้ชาํระ
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ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะบันทึกเมือบริษทัทราบความเสียหายจากการ

ให้บริการแก่ลูกคา้โดยพิจารณาความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน และปัจจยัต่างๆทีอาจเกียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นทีจะ

เกิดความเสียหายตามสัดส่วนทีจะตอ้งรับผิดชอบ

3.16 รายได้

นโยบายการบัญชีสาํหรับการรับรู้รายได้การขายสินค้าและบริการในปี 2562

รายไดร้ับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่า

จะมีสิทธิได้รับซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และ

ส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินคา้และการให้บริการ

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกค้า สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันัน รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต

รายไดจ้ากการให้บริการกาํจดักากอุตสาหกรรมและฝังกลบและอืนๆ รับรู้เมือบริษทัปฎิบัติตามภาระทีตอ้งปฎิบัติ

เสร็จสิน โดยการส่งมอบการบริการทีสัญญาว่าจะให้ลูกคา้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุม ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเมือเกิดขึน

สําหรับสัญญาทีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก

สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดร้ับ

ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนนั)หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานทีแตกต่างกนั สิง

ตอบแทนทีไดร้ับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายทีเป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนันๆ ซึงไดร้ะบุไวใ้น

รายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการทีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

39

นโยบายการบัญชีสาํหรับการรับรู้รายได้การขายสินค้าและบริการในปี ในปี 2561

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้า

รายไดร้ับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสาํคญัไป

ให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมีความ

ไม่แน่นอนทีมีนัยสําคญัในการไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นนั ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวน

รายไดแ้ละตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ยา่งน่าเชือถือหรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้

การให้บริการ

รายไดจ้ากการให้บริการกาํจดักากอุตสาหกรรมและฝังกลบ บนัทึกตามปริมาณกากอุตสาหกรรมทีไดใ้ห้บริการ

หรือออกใบกาํกบัขนส่งของเสียทีไดร้ับอนุมติัแลว้ และไดใ้ห้บริการเรียบร้อยแลว้

รายไดจ้ากการให้บริการอืน

รายไดจ้ากการให้บริการอืน รับรู้เมือมีการให้บริการแลว้

รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุทีคัดแยก

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุทีคดัแยกไดแ้ก่เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษกระดาษและอืน บนัทึกเป็น

รายไดเ้มือมีการส่งมอบให้ผูซื้อและบริษทัไดร้ับชาํระเงินแลว้ หรือบนัทึกเป็นรายไดเ้มือบริษทัไดร้ับการเคลียร์

เงินทดรองจากโรงงานแลว้

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่า และเงินปันผลรับ ดอกเบียรับจากเงินฝากธนาคาร และรายไดจ้าก

การถูกรางวลัสลากบนัทึกเมือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดร้ับรางวลั

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าใชจ่้ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา ค่าเช่า

ทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน
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เงินปันผลรับ

เงินปันผลรบับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล

ดอกเบยีรับ

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง

รายได้อืน

รายไดอ้ืนบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้ง

3.17 ต้นทุนทางการเงิน

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาที

ผา่นไป และสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย

3.18 สัญญาเช่าดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที

ไดร้ับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือไดร้ับการ

ยืนยนัการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า

เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบัติตามข้อตกลงนัน

ขึนอยู่กบัการใช้สินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนนัจะนาํไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ทาํให้

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าและ

ส่วนทีเป็นองค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญา

เช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในจาํนวนที

เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนนั หลงัจากนนัจาํนวนหนีสินจะลดลงตามจาํนวนที

จ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนัยจากหนีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั
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3.19 ภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

ปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดร้ับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี

ทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน และจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี

การวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะ

วิธีการทีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะไดร้ับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี

ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ

กลุ่มบริษทั/บริษัทเชือว่าได้ตงัภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ

ประเมินนีอยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ใน

อนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้

ค้างจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษี เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการ

เปลียนแปลง

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้

ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั
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สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.20 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กลุ่มบริษัท/บริษัทแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวนโดยการหารกาํไรของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษัทด้วย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี

3.21 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดร้ับการปัน

ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล

3.22 เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนพุันธ์

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนีการค้า ลูกหนีหมุนเวียนอืน เจ้าหนีการค้า เจ ้าหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีระยะยาว เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืม

3.23 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือ

มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการทีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงิน

และบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนนั
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4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้ง

กนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งปี มีดงันี

ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ประเทศที

จัดตงั/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. UOB Kay Hian Private Limited สิงคโปร์ เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40

2. บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

4. บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

5. บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

6. Begemann Holding B.V. เนเธอร์แลนด์ เป็นบริษัททีเกียวข้องกัน ซึงถือหุ้นในบริษัทย่อย

(บริษัท เบกีมานน์  เมอร์คิวรี  เทค(บีเอ็มที-เอเชีย)

จาํกดั) ร้อยละ 20

7. บริษทั เอส.ว.ีพี.ไอที จีเนียส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมกีรรมการและผูถ้ือหุ้น

ร่วมกนั

8. ห้างหุน้ส่วนสามญั เอ็ม มาร์ท ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือหุน้

ร่วมกนั

9. บริษทั เอส.ว.ีพี. บุ๊ค-คีฟปิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือหุน้

ร่วมกนั

10. บริษทั เอส.ว.ีพี. แอคเคา้นท์ติง กรุ๊ป จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถ้ือหุน้

ร่วมกนั

11. บริษทั เอแอล โซลูชนั จาํกดั ไทย เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั

12. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั

13. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั

14. คุณธนากร  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญั

15. คุณธนพงษ ์ พวงปทุมานนท์ ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารสาํคญัจนถึง

วนัที 6 สิงหาคม 2561
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ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ประเทศที

จัดตงั/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

16. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการวางแผน

สังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทังนี  รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าทีเป็นผูบ้ริหาร

หรือไม่)

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี

รายการ นโยบายการกําหนดราคา

ขายสินคา้ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก

ดอกเบียรับ อตัราร้อยละ ต่อปี

ค่าจา้งหลอมอลูมิเนียม ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา

ค่าบริการ ราคาตามใบแจง้หนี

ซือยานพาหนะ ราคาตามใบแจง้หนี

ซืออุปกรณแ์ละงานระหวา่งทาํ ราคาตามใบแจง้หนี

ซือวสัดุสินเปลืองสํานกังาน ราคาตามใบแจง้หนี

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอืน ตามสัญญาจา้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบียประชุม

เงินเดือน โบนสั และอืน ๆ

ตามทีไดร้ับอนุมติัจากกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบริษทั

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที  ธันวาคม สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

รายได้

บริษัทย่อย

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 3,339,595 5,549,910

ดอกเบียรับ - - 593,995 662,630

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน

ขายสินคา้ - 102,450 - -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ค่าใช้จ่าย

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน

ค่าจา้งหลอมอลูมิเนียม - 938,450 - -

ค่าบริการ 106,100 57,300 99,300 57,300

ซืออุปกรณ์ - 19,800 - 19,800

ซือวสัดุสินเปลืองสาํนกังาน 675 - 675 -

บุคคลทีเกียวข้องกัน

ซือยานพาหนะ 240,000 - 240,000 -

ค่าเช่า 780,000 540,000 780,000 540,000

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอืน - 609,972 - 609,972

ผู้บริหารสําคัญ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสนั 22,558,678 18,192,612 19,303,959 15,407,334

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 352,741 109,168 352,741 109,168

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 22,911,419 18,301,780 19,656,700 15,516,502

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ลกูหนกีารค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั - - 1,093,695 987,958

รวม - - 1,093,695 987,958



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ลกูหนหีมนุเวียนอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน

ลกูหนีอืน

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั - - 114,258 3,003

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั - - 106,207 3,003

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 285,823 93,674

รวม - - 506,288 99,680

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (506,288) (99,680)

สุทธิ - - - -

ดอกเบียค้างรับ

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั - - 3,591,674 3,591,674

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั - - 47,634 47,634

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 294,845 294,845

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั - - 1,058,630 746,575

รวม - - 4,992,783 4,680,728

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (3,934,153) (3,934,153)

สุทธิ - - 1,058,630 746,575

รวม - - 5,499,071 4,780,408

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (4,440,441) (4,033,833)

สุทธิ - - 1,058,630 746,575



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

หนีสงสัยจะสูญ - - 409,611 97,280

โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (3,003) -

สุทธิ - - 406,608 97,280

เงินให้กู้ยืมระยะสัน – กิจการทีเกียวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสัน

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั - - 33,628,120 33,628,120

บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั - - 2,314,124 2,314,124

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 37,651,801 37,651,801

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั - - 12,000,000 18,500,000

รวม - - 85,594,045 92,094,045

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - - (73,594,045) (73,594,045)

สุทธิ - - 12,000,000 18,500,000

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

หนีสงสัยจะสูญ - - - 387,853

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั และบริษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั

ทังจาํนวนเป็นเงินให้กู ้ยืมตามสัญญากาํหนดให้ชําระคืนเมือทวงถาม โดยมีอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีและไม่มี

หลกัทรัพยค์าํประกนั อย่างไรก็ตาม ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดค้ิดดอกเบียสําหรับเงินให้

กูย้ืมระยะสันขา้งตน้
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เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ทงัจาํนวนเป็นเงินให้

กูย้ืมตามสัญญากาํหนดให้ชาํระคืนคืนเมือทวงถาม โดยมีอตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั

อยา่งไรกต็ามตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัมิไดค้ิดดอกเบียสาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสันนีแลว้

บริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืมและดอกเบียคา้งรับของบริษทัย่อย 3 แห่งดงักล่าวทงัจาํนวน

เนืองจากฝ่ายบริหารประเมินวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชาํระในอนาคต

เงินให้กู ้ยืมระยะสันแก่บริษัทให้บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด เป็นตวัสัญญาใช้เงิน อัตรา

ดอกเบียร้อยละ 4 ต่อปี ครบกาํหนดเมือทวงถาม

รายการเคลือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกนั สําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม

มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม - - 92,094,045 93,206,192

เพิมขึนระหวา่งปี - - 800,000 4,960,000

จ่ายคืนระหวา่งปี - - (7,300,000) (6,072,147)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม - - 85,594,045 92,094,045

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

สิทธิการใช้ความชํานาญทางเทคนิค -

กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน

Begemann Holding B.V. 85,408,437 85,408,437 - -

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า (85,408,437) (85,408,437) - -

สุทธิ - - - -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน – บุคคลทีเกียวข้องกัน

ผูบ้ริหารสาํคญั 439,583 266,508 438,068 266,508

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย– กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์

เทคโนโลย ีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 405,191 405,191

การคําประกัน

บริษัทมีภาระการคาํประกนัแก่ธนาคารในการออกหนังสือคาํประกนัการปฎิบัติตามสัญญา (สัญญาลงวนัที 11

กันยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้กับกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม เพือรับจ้างบริหารจัดการขยะจากบริษัท

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่วนคิดเป็นจาํนวน 9.  ลา้นบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37

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

ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั เมือวนัที 29 เมษายน 62 และวนัที 26 เมษายน 61 มีมติอนุมติัและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2562 และ 2561 ในอตัราเดียวกนั ดงันี

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ครังละ 20,000 บาท

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความ

เสียง หรือประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ครังละ 20,000 บาท

- ค่าเบียประชุมตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ครังละ 15,000 บาท

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43
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สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

เมือวนัที 4 มกราคม 2559 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 ราย เพือเป็นทีตัง

สํานักงานใหญ่ของบริษทั กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2559 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2560 อตัรา

ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าจาํนวน 105,000 บาท ซึงบริษทัจะไดร้ับคืนเมือสินสุดสัญญา

ต่อมาเมือวนัที  มกราคม 2561 บริษทัไดต่้อสัญญาเช่าอีก 3 ปี สินสุดวนัที  ธันวาคม  มีอตัราค่าเช่าเป็น

เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 135,000 บาท

เมือวนัที 3 ธันวาคม 1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดิน จาํนวน 3 แปลง มีเนือทีรวม 97 ตารางวา เพือเป็นพืนทีส่วน

ขยายห้องประชุมสํานักงานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร กาํหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม

2562 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 60,000 บาท

เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลทีเกียวขอ้งกนั  คน เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวม

ค่าใชจ่้ายอืน เดือนละ ,  บาท และค่านายหนา้ตามผลงาน

เมือวนัที  กรกฎาคม  บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทีเกียวข้องกันอีก  คน โดยให้รับผิดชอบด้านการขนส่ง

ปฏิบติัการโรงงาน ทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงงาน โดยมีอตัราจา้ง 50,000 บาทต่อเดือน และตงัแต่วนัที 

มกราคม  ปรับอตัราจา้งเป็น 100,000 บาทต่อเดือน

เมือวนัที  มกราคม  บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 1 คนเป็นเจา้หนา้ทีฝ่ายการตลาด ในอตัราค่าจา้ง

รวมค่าใชจ่้ายอืน เดือนละ ,  บาท

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

เงินสดยอ่ย 141,848 109,773 38,444 80,247

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 107,773 161,532 72,621 73,496

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 33,703,676 30,798,759 29,638,754 27,840,955

รวม 33,953,297 31,070,064 29,749,819 27,994,698
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6 เงินลงทุนชัวคราว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

เงินฝากธนาคารประจาํไม่เกิน 12 เดือน 204,795 202,982 204,795 202,982

สลากออมสินพิเศษส่วนทีครบกาํหนด

รับชาํระภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 12) 45,000,000 - 40,000,000 -

รวม 45,204,795 202,982 40,204,795 202,982

7 ลูกหนีการค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 1,093,695 987,958

กิจการอืน

- ลูกหนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย

จาํกดั (มหาชน) 58,225,042 58,225,042 58,225,042 58,225,042

- ลูกหนีตามสัญญาผอ่นชาํระหรือ

บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั 59,383,593 59,383,593 59,383,593 59,383,593

- ลูกหนีรายอืนๆ 42,283,353 43,474,932 36,540,951 36,451,051

รวมลูกหนีกิจการอืน 159,891,988 161,083,567 154,149,586 154,059,686

รวม 159,891,988 161,083,567 155,243,281 155,047,644

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (121,570,034) (120,964,057) (121,570,034) (120,964,057)

สุทธิ 38,321,954 40,119,510 33,673,247 34,083,587

สําหรับปีสินสุดวันที31 ธันวาคม

หนีสงสัยจะสูญ 1,290,903 1,176,782 1,290,903 1,176,782

โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (684,926) (2,407,906) (684,926) (2,407,906)

605,977 (1,231,124) 605,977 (1,231,124)
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการคา้ มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ลูกหนีการคา้ - รายอืนๆ:-

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 27,218,224 28,949,034 22,848,011 22,388,249

คา้งชาํระเกินกาํหนด:-

1 – 3 เดือน 10,878,698 10,952,998 10,600,204 11,477,860

3 – 6 เดือน 450,066 407,116 450,066 407,116

6 – 12 เดือน 886,291 974,671 886,291 974,671

มากกว่า เดือน 2,850,074 2,191,113 2,850,074 2,191,113

รวม 15,065,129 14,525,898 14,786,635 15,050,760

ลูกหนีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั

(มหาชน) (คา้งชาํระเกินกาํหนด) 58,225,042 58,225,042 58,225,042 58,225,042

ลูกหนีตามสัญญาผอ่นชาํระหรือ

บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั

(คา้งชาํระเกินกาํหนด) 59,383,593 59,383,593 59,383,593 59,383,593

รวมทงัสิน 159,891,988 161,083,567 155,243,281 155,047,644

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (121,570,034) (120,964,057) (121,570,034) (120,964,057)

สุทธิ 38,321,954 40,119,510 33,673,247 34,083,587

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั

ณ วนัที 31 ธันวาคม 256 และ 6 ลูกหนีการคา้-รายอืนๆ ทีคา้งชาํระเกินกาํหนด จาํนวน 15.07 ลา้นบาทและ .

ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและจาํนวน . ลา้นบาท และ . ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และบริษทัไดต้งัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ . ลา้นบาท และ จาํนวน 3. ลา้นบาท ตามลาํดบั

ณ วนัที 31ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนีการค้ารายบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)ทีค้างชําระเกิน

กาํหนดจาํนวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้งัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 256 และ 2561 ลูกหนีการค้าตามสัญญาผ่อนชําระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์

จาํกดั จาํนวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนีดงักล่าวคา้งชาํระเกินกาํหนดที

ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไดผ้ิดนัดชําระหนีตามสัญญาผ่อนชาํระ รวมทงัมีอดีตผูถ้ือหุ ้นของลูกหนีเป็น

บุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันนับริษทัไดต้งัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ และ

โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39

ณ วนัที 31 ธันวาคม 256 และ 6 ลูกหนีการค้าดังกล่าว 2 ราย ทีค้างชําระเกินกาํหนดอยู่ระหว่างฟ้องร้อง

สรุปดงันี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
(บาท)

· บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน):

ยอดหนีทีคงคา้ง 58,225,042 58,225,042

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (58,225,042) (58,225,042)

สุทธิ - -

เมือวนัที 11 กันยายน 2549 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ประกอบด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด

(มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ 60) บริษทัโปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลย ี( ) จาํกดั (มหาชน) (มีสัดส่วนร้อยละ

30) และบริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จาํกัด (มีสัดส่วนร้อยละ 10) ตามสัญญาร่วมการงาน

ลงวนัที 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ับจา้ง”) ไดท้าํสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

และบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัที 26 ตุลาคม 2550 กบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“ทอท.”) ในลกัษณะ

ครบวงจรตงัแต่การก่อสร้าง จดัหาระบบอุปกรณ์ พฒันาระบบการจดัเก็บขยะ การเก็บขน การคดัแยก และการ

กาํจดัขยะ ในพืนทีบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตงัแต่วนัทีทอท. มีหนงัสือแจง้ให้

เริมงาน (15 กนัยายน 2549)

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 39

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(บาท)

· บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั :

ยอดหนีทีคงคา้ง 59,383,593 59,383,593

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (59,383,593) (59,383,593)

สุทธิ - -
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สัญญารับจ้างบริการ

เมือวนัที 1 มกราคม 2560 บริษัททําสัญญารับจ้างบริการจากบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จาํกัด

(“ผูว้่าจา้ง”) เพือบาํบดัและกาํจดัสิงปฎิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทีเป็นอนัตรายและ/หรือไม่เป็นอนัตราย โดยมี

หลกัประกนัเป็นเช็คจาํนวน 300,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที 31

ธันวาคม 2560 ภายใตส้ัญญามีเงือนไขจาํกดับางประการเกียวกบัการริบหลกัประกนั การคิดดอกเบียของหนีที

คา้งชาํระ การบอกเลิกสัญญา เป็นตน้ ต่อมาเมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาจา้งบริการ

พร้อมกบัยกเลิกการให้เช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39

สัญญาผ่อนชําระ

เมือวนัที 15 มีนาคม 2560 บริษทัได้ตกลงทาํหนังสือสัญญาผ่อนชาํระให้กบับริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ

เม้นท์ จาํกัด เพือชําระหนีคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 57.09 ลา้นบาท โดยให้หักกบัยอดที

บริษทัค้างชําระ จาํนวน 8.29 ลา้นบาท โดยกาํหนดผ่อนชําระ 24 งวด เป็นงวดรายเดือน งวดที 1-3 งวดละ

300,000 บาท  งวดที 4-6 งวดละ 600,000 บาท  งวดที 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท  งวดที 13-15 งวดละ

3,000,000 บาท  งวดที 16-23 งวดละ 3,500,000 บาทและงวดที 24 (วันที 15 กุมภาพันธ์ 2562) จํานวน

2,985,583 บาท โดยเริมชาํระงวดแรกวนัที 15 มีนาคม 2560 และงวดถดัไปทุกวนัที 15 ภายใตส้ัญญาผ่อนชาํระ

มีเงือนไขทีสําคัญหากบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จาํกดั ไม่ชําระหนีงวดใดงวดหนึงตามสัญญา

ยินยอมให้บริษทัดาํเนินการตามกฏหมายไดท้นัที และกรณีทีเป็นค่าบริการทีเกิดขึนใหม่บริษทั เซ็นทรัล เวสต์

แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั จะชําระเงินให้ตรงตามกาํหนดทุกรอบเดือนและต่อไปทุกสินเดือน หากผิดนัดชําระ

ค่าบริการงวดใดงวดหนึง ยินยอมใหบ้ริษทัยกเลิกสัญญาตวัแทนไดท้นัที ทงันี บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั จะตอ้งนาํหนังสือคาํประกนัมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหนีในวงเงิน 5 ลา้นบาทต่อมาเมือวนัที

21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนังสือผ่อนชาํระดังกล่าวแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 19 และ 39

8 ลูกหนหีมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 5,499,071 4,780,408

กิจการอืน ๆ 8,415,509 8,475,723 6,370,280 6,444,462

รวม 8,415,509 8,475,723 11,869,351 11,224,870

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (100,000) - (4,540,441) (4,033,833)

สุทธิ 8,315,509 8,475,723 7,328,910 7,191,037



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

55

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ลูกหนีหมนุเวียนอืน –กิจการอืน ๆ

ลูกหนีอืน 58,372 72,631 47,779 46,285

ค่าใชจ่้ายล่วงหน้า 1,053,004 1,163,227 933,592 1,040,305

ลูกหนีกรมสรรพากร 1,680,616 1,736,623 - -

ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหนา้ 4,466,170 4,396,585 4,332,962 4,275,962

ดอกเบียคา้งรับ 694,896 412,405 649,569 387,058

เงินมดัจาํ 100,000 100,000 100,000 100,000

อืน ๆ 362,451 594,252 306,378 594,852

รวม 8,415,509 8,475,723 6,370,280 6,444,462

เมือวนัที 29 ตุลาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินมดัจาํ จาํนวน , บาท ใหก้บับุคคลภายนอกเพือตรวจสอบเอกสาร

สิทธิในทีดินแปลงทีบริษทัจะซือ จาํนวนเนือทีประมาณ  ไร่ หากภายในวนัที 31 พฤษภาคม 2562 ไม่แลว้เสร็จ

บริษทัจะไดร้ับคืนเงินมดัจาํดงักล่าวต่อมาเมือวนัที  กรกฎาคม  บริษทัขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นสินสุด

ภายในปี ทงันี จนถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัยงัไม่ไดซื้อทีดินซึงถือเป็นการผิดนัด และ ณ วนัที 31

ธันวาคม 2562 บริษทัไดต้งัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเงินมดัจาํดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวน

9 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562

31 ธันวาคม

2561

31 ธันวาคม

2562

31 ธันวาคม

2561

(บาท)

สินคา้สาํเร็จรูป 261,090 568,747 - -

วตัถุดิบ 966,581 3,789,288 - -

สารเคมีและวสัดุอืนๆ 507,230 - 469,656 -

รวม 1,734,901 4,358,035 469,656 -

หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง (91,856) (50,227) - -

สุทธิ 1,643,045 4,307,808 469,656 -



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

56

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการปรับลด

มูลค่าสินคา้ 41,629 (31,359) - -

41,629 (31,359) - -

ณ วนัที  ธันวาคม  และ  สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั จาํนวน . 4 ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท

ตามลาํดบั เป็นสินคา้ทีคาดวา่จะไดป้ระโยชน์ภายใน  ปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชี

ตน้ทุนขาย

ตน้ทุนขายสินคา้ 50,489,295 41,659,217 9,721,302 -

การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที

คาดวา่จะไดร้ับ (โอนกลบั) 41,629 (31,359) - -

รวม 50,530,924 41,627,858 9,721,302 -



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

57

10 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่าย 20,184,039 20,446,300 20,181,869 20,444,922

สุทธิ 20,184,039 20,446,300 20,181,869 20,444,922

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดับญัชี 285,473 41,316 285,473 -

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (8,631,810) - (8,086,258)

285,473 (8,590,494) 285,473 (8,086,258)

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(บาท)

วิธีราคาทุน :-

ณ วนัที  มกราคม 445,084,839 445,084,839

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - -

ณ วนัที 3  ธันวาคม 445,084,839 445,084,839

หัก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง (382,919,579) (445,084,839)

สุทธิ 62,165,260 -

ณ วนัที  ธันวาคม  บริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาสินทรัพยข์องกิจการ ซึงผูบ้ริหาร

คาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของธุรกิจผลิตและหลอมอลูมิเนียมสําเร็จรูปนาํกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) จาก

เศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขีเถา้อลูมิเนียม (AL Dross) โดยว่าจา้งบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย โดยวิธี

มูลค่าจากการใช้สินทรัพยข์องกิจการ ตามรายงานลงวนัที 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี ผูป้ระเมินราคาอิสระได้

ประมาณกระแสเงินสดอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินของธุรกิจของบริษทัย่อย ซึงไดร้ับอนุมติัจากผูบ้ริหาร

โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี การประเมินมูลค่านีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

58

ขอ้สมมติฐานสําคญัทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืน มีดงันี

1) อัตราคิดลดสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสียง

เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย ์ในอตัราร้อยละ 11.90 ต่อปี

2) สมมติฐานของกระแสเงินสดจากประมาณการกาํไรขนัตน้ใกลเ้คียงกบัอตัรากาํไรขนัปกติของบริษทัย่อยจาก

ประสบการณ์ในอดีต ซึงเชือวา่เป็นขอ้มูลทีดีทีสุด ทีสามารถหาไดใ้นการประมาณการนี

3) อตัราการเติบโตของกิจการจากประมาณการอตัราการเติบโตของกิจการจากประสบการณ์ในอดีต และการ

คาดการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรม ในร้อยละ 2.5 ต่อปี

จากสมมติฐานขา้งตน้ มูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนฯ ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั) เท่ากบั 2.07 บาทต่อหุ้น ดงันนั บริษทัจึงไดโ้อนกลบัค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง จาํนวน 62.17

ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2562



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

59

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที  ธันวาคม 2 และ 61 มีดงันี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน – สุทธิ

ธุรกิจ ดาํเนิน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ธุรกิจ (ร้อยละ) (ล้านบาท) (บาท)

บริษัทย่อย

บริษทั เวสท ์เอ็กซ์เชนจ ์จาํกดั(**) อยูร่ะหวา่ง

การชาํระบญัชี

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

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์

เมทเทิล จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้

ประเภทวตัถุดิบ

อลูมิเนียม เศษ

วตัถุดิบอลูมิเนียม

และโลหะทุกชนิด

ไทย 100 100 150 150 169,999,958 169,999,958 107,834,698 169,999,958 62,165,260 -

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั(**)

อยูร่ะหวา่ง

การชาํระบญัชี

ไทย 100 100 200 200 199,999,400 199,999,400 199,999,400 199,999,400 - -

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค

(บีเอ็มที-เอเชีย) จาํกดั(*)

ยงัไม่ไดเ้ริม

ดาํเนินงาน

เชิงพาณิชย์

ไทย 80 80 3 3 68,085,481 68,085,481 68,085,481 68,085,481 - -

รวม 363 363 445,084,839 445,084,839 382,919,579 445,084,839 62,165,260 -

* ยงัไม่เริมดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการดาํเนินงานไม่เป็นสาระสําคญั

** จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  สิงหาคม  อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี

ในปี 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

60

12 เงินลงทุนระยะยาวอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

สลากออมสินพิเศษ 85,000,000 55,000,000 80,000,000 50,000,000

หัก สลากออมสินพิเศษส่วนทีครบกาํหนด

รับชาํระภายในหนึงปี (45,000,000) - (40,000,000) -

รวม 40,000,000 55,000,000 40,000,000 50,000,000

รายการเคลือนไหวระหวา่งปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

สลากออมสินพิเศษ

ณ วนัที  มกราคม 55,000,000 53,000,000 50,000,000 40,000,000

ซือระหวา่งปี 30,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000

ขายระหวา่งปี - (8,000,000) - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 85,000,000 55,000,000 80,000,000 50,000,000

ณ วนัที  ธันวาคม  และ  เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทั จาํนวน 80 ลา้นบาท

และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอายุ  ปี ครบกาํหนดถอนตงัแต่วนัที

 มกราคม ถึงวนัที  ธันวาคม 

ณ วนัที 3  ธันวาคม 256 และ 256 เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นสลากออมสินพิเศษของบริษทัย่อย (บริษทั เจ ที

เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) จาํนวน 5 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม มีอายุ 3 ปี

ครบกาํหนดถอนวนัที 25 กนัยายน 2563

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

61

13 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

ทีดิน

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 23,985,900

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี -

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562 23,985,900

จดัประเภทรายการจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 24,895,480

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 48,881,380

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 8,009,444

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี -

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562 8,009,444

จดัประเภทรายการจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,313,173

โอนกลบั (5,393,451)

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 10,929,166

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 15,976,456

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 37,952,214



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

62

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนทีเป็นโฉนดทีดิน จํานวน 6 ฉบับ และเป็น นส.3 ก.

จาํนวน 5 ฉบบั มีเนือทีรวม 428 ไร่ 19.1 ตารางวา (แบ่งให้เช่าเนือทีรวม 308 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ส่วนทีเหลือ

เป็นทีดินรอการใช้ประโยชน์) มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี จาํนวน 38 ลา้นบาท เมือวนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที

กุมภาพนัธ์ บริษทัให้บุคคลอืน 3 รายเช่าทีดินเป็นระยะเวลา -  ปี ในอตัราค่าเช่าปีละ ,  ถึง ,

บาท โดยผูเ้ช่าตอ้งชาํระค่าเช่าปีละครงั

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ซึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ตามรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

โดยมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน บริษทัจึงไดโ้อนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่า

จาํนวน 5.39 ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2562

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(บาท)

โอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 5,393,451 -

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัที 3

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนทีเป็นโฉนดทีดิน จาํนวน 2 ฉบับ และเป็น นส 3 ก.

จาํนวน 2 ฉบับ มีเนือทีรวม 211 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา (แบ่งให้เช่าเนือทีรวม 101 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ส่วน

ทีเหลือเป็นทีดินรอการใชป้ระโยชน์) มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี จาํนวน 16 ลา้นบาท เมือวนัที1 กนัยายน 2560 วนัที

1 และ 4 มกราคม 2561 บริษทัให้บุคคลอืน 2 รายเช่าทีดินเป็นระยะเวลา 2 -3 ปี ในอตัราค่าเช่าปีละ 18,682 ถึง

52,400 บาท โดยผูเ้ช่าตอ้งชาํระค่าเช่าปีละครัง



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

63

14 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง

ตน้ทุนทีดินเพือ

เป็นทีตงั

หลุมฝังกลบ

กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

ตน้ทุนหลุม

ฝังกลบ

อาคาร

และระบบ

บาํบดันาํเสีย

ระบบ

สาธารณูปโภค

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ งานระหวา่ง

ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ราคาทุน

ณ วนัที  มกราคม 61 263,852,512 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) - -

เพมิขนึ 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) -

จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - - - (695,588) (1,182) (1,350,000) - (2,046,770)

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ

 มกราคม 62 264,086,157 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

จดัประเภทรายการเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (24,895,480) - - - - - - - - (24,895,480)

เพมิขนึ 9,570,282 - - 128,000 333,000 1,848,376 469,202 287,430 28,087,294 40,723,584

โอน - - 8,539,571 3,585,734 3,921,453 4,695,284 67,017 - (20,809,059) -

ตดับญัชี - - - - - (4,214,029) (987,271) (363,500) (710,636) (6,275,436)

ณ วันที  ธันวาคม 62 248,760,959 21,842,404 177,278,273 321,742,335 111,038,461 88,050,744 5,521,434 8,679,619 45,201,219 1,028,115,448



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

64

งบการเงินรวม

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง

ตน้ทุนทีดินเพือ

เป็นทีตงั

หลุมฝังกลบ

กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

ตน้ทุนหลุม

ฝังกลบ

อาคาร

และระบบ

บาํบดันาํเสีย

ระบบ

สาธารณูปโภค

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ งานระหวา่ง

ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที  มกราคม 61 - 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 - - - - - 1,967,757 - (1,967,757) - -

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 616,778 6,467,633 9,004,408 3,624,947 7,246,791 780,794 1,084,567 - 28,825,918

จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - - - (568,639) (1,072) (1,118,976) - (1,688,687)

ณ วันที  ธันวาคม 61 และ

 มกราคม 62 - 9,133,493 119,205,545 160,104,857 60,336,551 55,150,854 3,487,686 4,856,352 - 412,275,338

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 892,994 6,526,966 9,458,024 3,920,985 6,799,956 837,432 1,144,499 - 29,580,856

ตดับญัชี - - - - - (3,801,553) (843,899) (362,064) - (5,007,516)

ณ วันที  ธันวาคม 62 - 10,026,487 125,732,511 169,562,881 64,257,536 58,149,257 3,481,219 5,638,787 - 436,848,679



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

65

งบการเงินรวม

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง

ตน้ทุนทีดินเพือ

เป็นทีตงั

หลุมฝังกลบ

กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

ตน้ทุนหลุม

ฝังกลบ

อาคาร

และระบบ

บาํบดันาํเสีย

ระบบ

สาธารณูปโภค

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ งานระหวา่ง

ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วนัที  มกราคม 2561 94,319,961 7,476,766 29,517,380 88,257,216 22,729,640 12,460,728 267,377 231,025 30,436,800 285,696,893

จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - - - (110,453) (107) (231,022) - (341,582)

ณ วันที  ธันวาคม 61 และ

 มกราคม 62 94,319,961 7,476,766 29,517,380 88,257,216 22,729,640 12,350,275 267,270 3 30,436,800 285,355,311

จดัประเภทรายการเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (8,313,173) - - - - - - - - (8,313,173)

เพมิขนึ - - 4,703,811 - - 8,029,025 383,206 679,201 3,301,109 17,096,352

ตดับญัชี - - - - - (295,838) (105,033) - - (400,871)

โอนกลบั (28,300,480) (755,710) - (50,531,167) (12,782,397) (8,423,908) (122,101) (3) -- (100,915,766)

ณ วันที  ธันวาคม 62 57,706,308 6,721,056 34,221,191 37,726,049 9,947,243 11,659,554 423,342 679,201 33,737,909 192,821,853

มลูค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 169,766,196 5,232,145 20,015,777 69,666,528 23,717,817 18,219,984 2,217,530 3,899,334 8,196,820 320,932,131

รวม ณ วันที  ธันวาคม 61 169,766,196 5,232,145 20,015,777 69,666,528 23,717,817 18,219,984 2,217,530 3,899,334 8,196,820 320,932,131

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 191,054,651 5,094,861 17,324,570 114,453,405 36,833,682 18,241,933 1,616,873 2,361,631 11,463,310 398,444,916

รวม ณ วันที  ธันวาคม 62 191,054,651 5,094,861 17,324,570 114,453,405 36,833,682 18,241,933 1,616,873 2,361,631 11,463,310 398,444,916



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

66

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง

ตน้ทุนทีดินเพือ

เป็นทีตงั

หลุมฝังกลบ

กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

ตน้ทุนหลุม

ฝังกลบ

อาคาร

และระบบ

บาํบดันาํเสีย

ระบบ

สาธารณูปโภค

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ งานระหวา่ง

ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ราคาทุน

ณ วนัที  มกราคม 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) - -

เพมิขนึ 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) -

จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - - - (39,400) - - - (39,400)

ณ วันที  ธันวาคม 61 และ

 มกราคม 62 228,065,221 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

จดัประเภทรายการเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (24,895,480) - - - - - - - - (24,895,480)

เพมิขนึ 9,570,282 - - 128,000 333,000 1,209,779 412,680 287,430 28,068,194 40,009,365

โอน - - 8,539,571 3,566,634 3,921,453 4,695,284 67,017 - (20,789,959) -

ตดับญัชี - - - - - (3,242,589) (398,348) (363,500) (710,636) (4,715,073)

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 212,740,023 21,842,404 177,278,272 192,605,087 98,733,313 49,091,405 4,372,585 5,866,311 14,764,420 777,293,820



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

67

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง

ตน้ทุนทีดินเพือ

เป็นทีตงั

หลุมฝังกลบ

กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

ตน้ทุนหลุม

ฝังกลบ

อาคาร

และระบบ

บาํบดันาํเสีย

ระบบ

สาธารณูปโภค

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ งานระหวา่ง

ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที  มกราคม 61 - 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) - -

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 616,777 6,467,633 5,962,706 3,335,070 5,897,680 733,135 1,074,915 - 24,087,916

จาํหน่าย/ตดับญัชี - - - - - (31,063) - - - (31,063)

ณ วันที ธันวาคม 61 และ

 มกราคม 62 - 9,133,493 119,205,545 116,032,374 56,013,270 29,441,424 2,107,807 2,055,758 - 333,989,671

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 892,994 6,526,966 6,416,043 3,631,106 6,387,820 802,918 1,134,847 - 25,792,694

ตดับญัชี - - - - (3,111,772) (341,709) (362,064) - (3,815,545)

ณ วันที  ธันวาคม 62 - 10,026,487 125,732,511 122,448,417 59,644,376 32,717,472 2,569,016 2,828,541 - 355,966,820



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

68

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง

ตน้ทุนทีดินเพือ

เป็นทีตงั

หลุมฝังกลบ

กากอุตสาหกรรม

อนัตราย

ตน้ทุนหลุม

ฝังกลบ

อาคาร

และระบบ

บาํบดันาํเสีย

ระบบ

สาธารณูปโภค

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ งานระหวา่ง

ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วนัที  มกราคม 561 75,270,289 7,476,766 29,517,380 32,421,237 17,473,429 181,813 41,613 - - 162,382,527

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - - - - - - - - -

ณ วันที  ธันวาคม 61 และ

 มกราคม 62 75,270,289 7,476,766 29,517,380 32,421,237 17,473,429 181,813 41,613 - - 162,382,527

จดัประเภทรายการเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (8,313,173) - - - - - - - - (8,313,173)

เพมิขนึ - - 4,703,811 - - 8,029,025 383,206 679,201 3,301,109 17,096,352

ตดับญัชี - - - - - (50,520) (21,567) - - (72,087)

โอนกลบั (19,391,542) (755,710) - (16,735,226) (8,733,712) - - - - (45,616,190)

ณ วันที  ธันวาคม 62 47,565,574 6,721,056 34,221,191 15,686,011 8,739,717 8,160,318 403,252 679,201 3,301,109 125,477,429

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 152,794,932 5,232,145 20,015,776 40,456,842 20,992,161 16,805,694 2,141,816 3,886,623 8,196,821 270,522,810

รวม ณ วันที  ธันวาคม 61 152,794,932 5,232,145 20,015,776 40,456,842 20,992,161 16,805,694 2,141,816 3,886,623 8,196,821 270,522,810

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 165,174,449 5,094,861 17,324,570 54,470,659 30,349,220 8,213,615 1,400,317 2,358,569 11,463,311 295,849,571

รวม ณ วันที  ธันวาคม 62 165,174,449 5,094,861 17,324,570 54,470,659 30,349,220 8,213,615 1,400,317 2,358,569 11,463,311 295,849,571
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ค่าเสือมราคาแสดงรวมไวใ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 27,637,495 26,969,610 24,304,465 22,699,605

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,943,361 1,856,308 1,488,229 1,388,311

รวม 29,580,856 28,825,918 25,792,694 24,087,916

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ขาดทุนจากการตดับญัชีอุปกรณ์ 1,267,920 135,338 899,528 4,288

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 17,096,352 - 17,096,352 -

รายการโอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ (101,316,637) - (45,688,277) -

รวมขาดทุน (โอนกลับ) (82,952,365) 135,338 (27,692,397) 4,288

· ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินและต้นทุนทีดินเพือเป็นทีตังหลุมฝังกลบมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ  วนัที 31

ธันวาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 170.27 ลา้นบาท และ 158.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ทีดินทังหมดมีเนือทีดินรวม 89 ไร่ 1 งาน 8.9 ตารางวา ตงัอยู่ในพืนที ตําบลโนนหมากเค็ง อาํเภอวฒันานคร

จงัหวดัสระแกว้ ประกอบดว้ย

- โฉนดทีดิน จาํนวน 15 ฉบบั มีเนือทีดินรวม 336 ไร่ 3 งาน 48.9 ตารางวา

- นส.3 ก. จาํนวน 3 ฉบบั มีเนือทีดินรวม 152 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

· ทีดินทังหมดของบริษัทอยู่ระหว่างการสอบเขตแนวทีตังของทีดินในเรืองความถูกต้องของหลักฐานใน

กรรมสิทธิทีดินทีปราศจากขอ้ผูกพนัใดในทางกฏหมายทงัสิทธิยึดหน่วง ภาระจาํยอม และสิทธิเรียกร้องอืนๆ

เป็นตน้ ซึงจนถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ผูบ้ริหารแจง้วา่ยงัไม่แลว้เสร็จ
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· ทังนี  ทีดินทีตังทรัพย์สินของบริษัททีจังหวัดสระแก้วตังอยู่ในเขต “ทีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม” ตามขอ้ 7 (5) และข้อ 12 ตามกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจงัหวดัสระแกว้ พ.ศ. 2558

แห่งพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบัญญติัการผงัเมือง (ฉบบัที 3) พ.ศ.

2535 และทีดินดังกล่าวยงัตงัอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าท่ากระบาก” ตามกฏกระทรวงฉบบัที 330 (พ.ศ.

2511) และ ฉบับที 1, 111 (พ .ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 ซึง

กฏกระทรวงฉบับที 330 ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมือวันที 15 กรกฎาคม 2511 และตามกฏ

กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวดัสระแก้ว พ.ศ. 2558 แห่งพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518

อย่างไรก็ตาม ผูป้ระเมินราคาไดส้อบถามสาํนกังานทีดิน จงัหวดัสระแกว้ แจง้วา่ในปัจจุบนัทีดินในบริเวณทีตงั

ทรัพยสิ์นของบริษทัยงัมีการซือขาย เปลียนมืออย่างต่อเนือง ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าจะไม่มีผลกระทบ

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลาํดับชันมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย และมีประสบการณ์

การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว

การประเมินมูลค่านีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 

· ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั) ไดท้บทวน

การดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย เพือทาํการประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับ

คืนของสินทรัพยโ์ดยทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของสินทรัพย์

ทีก่อให้เกิดเงินสดกบัมูลค่าสุทธิทางบญัชี รายละเอียดดงันี
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บริษัท

บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาสินทรัพย ์โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยการคาํนวณมูลค่าที

คาดว่าจะไดร้ับคืนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามรายงานลงวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ทงันี ไดพ้ิจารณาการ

คาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์ (Value-in-use) (โดยคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดร้ับในอนาคต

ให้เป็นปัจจุบัน (Discounted Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่อเนือง) ซึงและอ้างอิงประมาณการทางการเงิน

ครอบคลุมระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์ ภายใตข้อ้สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมา

เป็นฐานตงัตน้ รวมทงั ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริงของกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นทีประเมิน

ตามกฏหมายมีดงันี

รายละเอียด หลกัเกณฑว์ิธีการประเมิน

มูลค่ากิจการ วิธีการรายได ้(Income approach) (ลา้นบาท) 334

อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) (ร้อยละต่อปี) 9.04

อตัราการเติบโต คงทีตลอดโครงการ

ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี) 13 และ 40

ทงันี มูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของทรัพยสิ์นถาวรของบริษทับางรายการตาํกว่าและบางรายการสูงกวา่มูลค่า

ทางบญัชี จึงมีผลทาํใหบ้ริษทัโอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ จาํนวน 45.62 ลา้นบาท หักขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าฯ (11.30 ลา้นบาท) คงเหลือสุทธิ จาํนวน 34.31 ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2562

บริษัทย่อย (บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จาํกัด)

บริษทัยอ่ยไดท้ดสอบการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาสินทรัพย ์ซึงผูป้ระเมินราคาอิสระคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่

จะไดร้ับคืนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 106.20 ลา้นบาท ตามรายงานลงวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563

ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย (โดยการวิเคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach)) มีผลทาํ

ให้มูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาํกวา่และบางรายการสูงกว่ามูลค่าทางบญัชี จึงมีผลทาํใหบ้ริษทั

ยอ่ยโอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ จาํนวน 55.30 ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2562
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· ตน้ทุนทีดินเพือเป็นทีตงัของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถนําไปใช้เพือวตัถุประสงค์อืนอีกหลงัจากปิดหลุมฝังในอนาคต

ดงันนับริษทัจึงมีนโยบายทีจะตดัค่าเสือมเป็นตน้ทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอนัตรายทีฝังกลบแลว้

เทียบกบัปริมาณกากของเสียอนัตรายทงัหมดทีสามารถฝังกลบไดใ้นแต่ละหลุม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ตน้ทุนทีดินเพือเป็นทีตงัของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย ประกอบดว้ย

หมายเลขหลุมฯ

L1 L2 (ปิดถาวร) L3 รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน 6.44 7.94 7.46 21.84

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (4.19) (4.94) (0.90) (10.03)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (2.25) (3.00) (1.47) (6.72)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - - 5.09 5.09
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· ตน้ทุนหลุมฝังกลบ

ตน้ทุนหลุมฝังกลบเป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัค่าก่อสร้างหลุมในส่วนทีเป็นค่ากนัและปิดหลุมสําหรับหลุมทีได้

เปิดให้บริการแลว้ (ไดร้วมประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบถือเป็นตน้ทุนหลุมฝังกลบฯ ณ วนัที 

ธันวาคม มีจาํนวน 24.14 ลา้นบาท) มียอดคงเหลือ ณ วนัที  ธันวาคม จาํนวน 17.32 ลา้นบาท

ประกอบดว้ย

หมายเลขหลุมฯ

หลุมฝังกลบกาก

อุตสาหกรรมอนัตราย

หลุมฝังกลบกาก

อุตสาหกรรมไม่อนัตราย

ตน้ทุนหลุมฝังกลบฯ L1 L2 (ปิดถาวร) L3 L5 (ปิดถาวร) L6 รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน 33.29 57.56 16.48 45.52 24.43 177.28

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (32.49) (34.04) (4.55) (40.60) (14.05) (125.73)

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ (0.80) (23.52) (2.67) (4.92) (2.32) (34.23)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที

31 ธันวาคม 2562 - - 9.26 - 8.06 17.32
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· งานระหวา่งก่อสร้าง

· ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งานระหวา่งก่อสร้างราคาทุน จาํนวน 14.76 ลา้นบาท หักค่าเผือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์จาํนวน 3.30 ลา้นบาท ทีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างทียงัไม่แลว้เสร็จประกอบดว้ย

ประเภทงานก่อสร้าง

ตน้ทุน

งบประมาณ

ตน้ทุนที

เกิดขึนแลว้ คงเหลือ

ระยะเวลาทีคาดวา่จะ

แลว้เสร็จโดยประมาณ

(ล้านบาท)

เปิดพืนทีหลุมฝังกลบ L6 เพมิเติม 1.38 0.95 0.43 มีนาคม 2563

อาคารปรับเสถียร 7.42 6.72 0.70 เมษายน 2563

ลานวางภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม

(กล่อง Roll-off) 4.50 4.37 0.13 กรกฎาคม 2563

อาคารโรงอิฐและโรงปุ๋ ย 2.94 0.26 2.68 ธันวาคม 2563

อาคารสาํนกังานสระแกว้ 40.00 0.40 39.60 ธันวาคม 2563

แทง้คจ์ดัเกบ็ปูนขาว 1.31 1.16 0.15 มีนาคม 2563

แทง้คส์าํรองนาํดบัเพลิง 2.00 0.41 1.59 เมษายน 2563

งานก่อสร้างอืนๆ 0.89 0.49 0.40 เมษายน 2563

รวมราคาทุน 60.44 14.76 45.68

· ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงได้คิด

ค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึงวนัที  ธันวาคม มีจาํนวน 95.83 ลา้นบาท และ

56.10 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั

15 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์

ณ วนัที  ธันวาคม และ 6 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย ์ดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

โครงการกลนันาํมนัจากพลาสติก 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า (80,000,000) (80,000,000) (80,000,000) (80,000,000)

สุทธิ - - - -
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เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยจ์าํนวนเงิน 80 ลา้นบาท เป็นเงินล่วงหน้าค่าเครืองจกัรเตากลนันาํมนัจากพลาสติก

ชุดละ 20 ลา้นบาท จาํนวน 4 ชุด ตามสัญญาซือขายระหว่างบริษทักบับริษทั เทอร์ม เอ็นจิเนียริง จาํกดั ลงวนัที

20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

งบการเงินรวม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์บริหาร

จดัการและกาํจดัขยะ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ทางบญัชี รวม

ราคาทุน (บาท)

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 42,076,923 499,997 42,576,920

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562 42,076,923 499,997 42,576,920

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 42,076,923 499,997 42,576,920

ตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 7,191,781 13,371 7,205,152

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 49,999 49,999

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ1 มกราคม 2562 7,191,781 63,370 7,255,151

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 50,000 50,000

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 7,191,781 113,370 7,305,151

ค่าเผือการด้อยค่าสะสม

ณ วนัที  มกราคม 561 34,885,142 - 34,885,142

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562 34,885,142 - 34,885,142

เพิมขึน - 89,756 89,756

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 34,885,142 89,756 34,974,898

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 - 436,627 436,627

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 - 296,871 296,871
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์บริหาร

จดัการและกาํจดัขยะ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ทางบญัชี รวม

ราคาทุน (บาท)

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 42,076,923 483,000 42,559,923

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562 42,076,923 483,000 42,559,923

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 42,076,923 483,000 42,559,923

ตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 7,191,781 8,416 7,200,197

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 48,300 48,300

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ1 มกราคม 2562 7,191,781 56,716 7,248,497

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 48,300 48,300

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 7,191,781 105,016 7,296,797

ค่าเผือการด้อยค่าสะสม

ณ วนัที  มกราคม 561 34,885,142 - 34,885,142

ไม่เปลียนแปลงระหวา่งปี - - -

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562 34,885,142 - 34,885,142

เพิมขึน - 84,512 84,512

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 34,885,142 84,512 34,969,654

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท ี  ธันวาคม 61 - 426,284 426,284

ณ วันท ี  ธันวาคม 62 - 293,472 293,472
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการและกาํจัดขยะ

ในปี 2553 บริษทัทาํสัญญาว่าจา้งบริษทัอืนแห่งหนึงเขียนและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการบริหาร

จดัการในธุรกิจกาํจดัขยะ มูลค่าตามสัญญาจาํนวน 48.08 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินเต็มจาํนวนแลว้ ซึง

ผูบ้ริหารชุดเดิมพิจารณาวา่โปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อมขาย แต่เนืองจากไม่สามารถขายไดต้ามทีประมาณไว้

ต่อมาคณะกรรมการบริหารชุดเดิมจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าว เป็นจาํนวน

35 ลา้นบาท และต่อมาคณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้แกไ้ขสัญญาข้างต้น เพือยกเลิกส่วนของสัญญาการ

ให้บริการรักษาระบบรายปี และขอรับเงินคืนบางส่วน เป็นเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท คงเหลือเป็นจาํนวน 42.08

ลา้นบาท

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที   ธันวาคม 2 และ  61 จํานวน 50,000 บาท  และ 49,999 บาท

ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และจาํนวน 48,300 บาท และ 48,300 บาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงรวมไวใ้นค่าใชจ่้ายบริหารทงัจาํนวน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ทบทวนการด้อยค่าจากการประเมินราคาของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน ซึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ตามรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้

14 โดยมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตาํกวา่มูลค่าทางบญัชี จาํนวน 0.09 ลา้นบาท และ 0.84

ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึกเป็นขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าในกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2562

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัที 3

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

เงินมดัจาํและเงินประกนั 2,498,980 2,408,980 1,798,980 1,708,980

เงินวางศาล - 2,014,140 - -

เงินวางกรมบงัคบัคดี - 737,426 - 737,426

รวม 2,498,980 5,160,546 1,798,980 2,446,406
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีมิไดร้ับรู้ในงบการเงิน ณ วนัที 1 ธันวาคม

2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(ล้านบาท)

ผลแตกต่างชวัคราว 109 10 100 9

ยอดขาดทุนยกไป 1 2 - 1

รวม 110 12 100 10

ขาดทุนทางภาษีจะสินอายุในปี 2562 ถึงปี 2566 ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีทียงัไม่สินอายุตามกฎหมาย

เกียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบันนันและกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชน์พนักงานซึงบริษทัและ

บริษทัย่อยยงัมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนืองจากยงัไม่มีความเป็นได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว และโปรด

สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35

19 เจ้าหนีการค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

กิจการอืน ๆ

- เจา้หนีบริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอน

เมน้ท ์แคร์ จาํกดั 56,473,032 56,473,032 56,473,032 56,473,032

- เจา้หนีบริษทั เซ็นทรัล เวสต์

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 8,158,940 8,158,940 8,158,940 8,158,940

- เจา้หนีรายอืนๆ 27,112,112 28,859,079 25,468,458 25,586,908

รวม 91,744,084 93,491,051 90,100,430 90,218,880

เจา้หนีการคา้รายบริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท์ แคร์ จาํกดั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน

56.47 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมหนีค่าบริหารจัดการขยะทีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลักฐานต้นฉบับทีเกิดขึนในปี 2553 ถึง 2557 จาํนวน 32.31 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่ได้ขอให้เจ้าหนีรายดังกล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหนีเพือยืนยนัความเป็นหนี

ระหวา่งกนั
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เจา้หนีการค้ารายบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ณ วนัที 31 ธันวาคม 256 และ 256 จาํนวน 8.16

ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทไดข้อผ่อนชําระหนีโดยขอหักกบัยอดทีลูกหนี

บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั คา้งชาํระ ต่อมาเมือวนัที 21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือ

ผอ่นชาํระดงักล่าว และโปรดสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 39

20 เจ้าหนหีมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 439,583 266,508 438,068 266,508

กิจการอืน ๆ 11,722,074 11,064,057 11,451,781 10,797,417

รวม 12,161,657 11,330,565 11,889,849 11,063,925

เจ้าหนหีมุนเวียนอืน – กิจการอืน ๆ

เจา้หนีอืน 7,419,349 3,211,828 7,207,095 2,998,702

เจา้หนีค่าทรัพยสิ์น 438,980 4,163,659 438,980 4,163,659

ค่าเช่าทีดินรับล่วงหน้า 17,737 18,887 17,737 18,887

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 574,736 467,503 574,736 416,839

เจา้หนีกรมสรรพากร 1,372,308 1,072,533 1,317,319 1,072,533

อืน ๆ 1,898,964 2,129,647 1,895,914 2,126,797

รวม 11,722,074 11,064,057 11,451,781 10,797,417

21 ดอกเบยีค้างจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ดอกเบียคา้งจ่ายภายใตค้ดีฟ้องร้อง 1,408,959 1,243,155 177,173 141,685

รวม 1,408,959 1,243,155 177,173 141,685
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22 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 10,226,757 6,890,166 7,469,390 4,653,294

รวม 10,226,757 6,890,166 7,469,390 4,653,294

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สาํหรับแต่ละ

ปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ

ผลประโยชน์ ณ วนัที  มกราคม 6,890,166 5,425,153 4,653,294 4,087,782

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

ตน้ทุนบริการในอดีต 847,975 - 616,833 -

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 758,477 721,797 647,430 644,851

ตน้ทุนดอกเบีย 115,630 86,036 89,610 67,734

1,722,082 807,833 1,353,873 712,585

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,614,509 796,020 1,462,223 (8,233)

อืนๆ

ผลประโยชน์จ่าย - (138,840) - (138,840)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ

ผลประโยชน์ ณ วันท ี  ธันวาคม 10,226,757 6,890,166 7,469,390 4,653,294
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

ประมาณการหนสิีนไม่หมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(ร้อยละ)

อตัราคิดลด 1.61 - 1.71 2.55 - 3.02

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน 5.00 - 5.50 5.00 - 5.50

อายุครบเกษียณ (ปี) 60 60

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 - 28.65* 2.39 - 28.65*

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

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ

* ขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนักงาน

** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 60 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไป

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี

ผลกระทบต่อประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม

มีดงันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(ล้านบาท)

ผลกระทบต่อประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

อัตราคิดลด

เพิมขึนร้อยละ . (0.41) (0.23) (0.33) (0.17)

ลดลงร้อยละ . 0.45 0.25 0.36 0.19



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

82

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(ล้านบาท)

อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน

เพิมขึนร้อยละ 1.0 0.84 0.48 0.66 0.36

ลดลงร้อยละ 1.0 (0.73) (0.41) (0.57) (0.31)

อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน

เพิมขึนร้อยละ 20 (0.64) (0.36) (0.51) (0.27)

ลดลงร้อยละ 20 0.77 0.42 0.62 0.33

ตารางมรณะ

เพิมขึนร้อยละ (0.10) (0.05) (0.08) (0.04)

ลดลงร้อยละ 0.03 0.05 0.01 0.04

แมว้่าการวิเคระห์นีไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ

จาํนวนเงินประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีปัจจุบนัและสีปียอ้นหลงัมี

ดงันี

ประมาณการหนีสิน

ไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน

การปรับปรุงตาม

ประสบการณ์

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)

ปี 10 7 1 1

ปี 61 7 5 1 -

ปี 60 5 4 2 1

ปี 9 3 2 (2) (2)

ปี 3 2 - -

เมือวนัที  เมษายน พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งที

ถูกเลิกจา้งเพิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพือให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงแลว้ จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มบริษทั

รับรู้ประมาณการหนีสินผลประโยชน์เมือเกษียณอายุและตน้ทุนบริการในอดีตเพมิขึน
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23 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ส่วนทีไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินการปิดหลุมฝังกลบ 24,141,057 22,020,182 24,141,057 22,020,182

ประมาณการหนีสินการปรับปรุงหลุมฝังกลบ 10,000,000 - 10,000,000 -

รวม 34,141,057 22,020,182 34,141,057 22,020,182

รายการเคลือนไหวของประมาณหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ สําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(บาท)

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม 22,020,182 19,218,708

ประมาณการหนีสินเพมิขึน 12,801,475 2,801,474

จ่ายชาํระประมาณการหนีสิน (680,600) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 34,141,057 22,020,182

24 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับคดีความและค่าปรับฯ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ประมาณการหนีสินจากคดีความ 1,046,083 1,233,509 856,324 1,043,750

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

ไม่ปฏิบติัตาม 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

รวม 10,046,083 10,233,509 9,856,324 10,043,750
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ส่วนทีหมุนเวียน 189,759 - - -

ส่วนทีไม่หมุนเวียน 9,856,324 10,233,509 9,856,324 10,043,750

รวม 10,046,083 10,233,509 9,856,324 10,043,750

รายการเคลือนไหวประมาณการหนีสินจากคดีความและค่าปรับฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

งบการเงินรวม

ประมาณการหนีสินจากคดีความ ประมาณการหนีสินจากค่าปรับฯ รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(บาท)

ณ วนัที  มกราคม 1,233,509 2,821,283 9,000,000 9,000,000 10,233,509 11,821,283

เพิมขึน 828,240 737,426 - - 828,240 737,426

จ่ายชาํระประมาณ

การหนีสิน (1,015,666) (1,915,901) - - (1,015,666) (1,915,901)

โอนกลบั - (409,299) - - - (409,299)

ณ วันที 31 ธันวาคม 1,046,083 1,233,509 9,000,000 9,000,000 10,046,083 10,233,509

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนีสินจากคดีความ ประมาณการหนีสินจากค่าปรับฯ รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(บาท)

ณ วนัที  มกราคม 1,043,750 757,224 9,000,000 9,000,000 10,043,750 9,757,224

เพิมขึน 828,240 737,426 - - 828,240 737,426

จ่ายชาํระประมาณ

การหนีสิน (1,015,666) (315,900) - - (1,015,666) (315,900)

โอนกลบั - (135,000) - - - (135,000)

ณ วันที 31 ธันวาคม 856,324 1,043,750 9,000,000 9,000,000 9,856,324 10,043,750
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· ประมาณการหนีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 9 ลา้นบาท :-

- เมือวนัที 8 กันยายน 2559 บริษัทได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

ไม่ปฎิบติัตามเงือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบนัทึกขอ้ตกลง

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

จนถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2559 เป็นจาํนวนทงัสิน 620,500,000 บาท

- เมือวนัที 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนังสือขอปฎิเสธค่าปรับฯ ตามหนังสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถว้นแลว้ และขอ้โตแ้ยง้

สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดขึนก็เกิดจากทอท.เป็นฝ่ายปฎิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฎิบติัตามสัญญาให้

ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมได้รับความเสียหาย ซึงบริษทัขอสงวนสิทธิทีจะ

ดาํเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป

- ตามหนงัสือของทีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัที 26 ธันวาคม 2559

และวนัที 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน

ก็ดาํเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงได้ทนัที ซึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ลา้นบาท

หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสัดส่วนร้อยละ 30 ซึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท

- ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมติัให้ตงัประมาณการหนีสินค่าปรับและ

ค่าเสียหายจากการไม่ปฎิบติัตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจาํนวน

9,000,000 บาท

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39
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25 ทุนเรือนหุ้น

ราคาตาม 2562 2561

มูลค่าหุ้น จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน

(บาท) (หุ้น/บาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วนัที  มกราคม

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

ณ วันที  ธันวาคม

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

ทุนทีออกและชําระแล้ว

ณ วนัที  มกราคม

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

ณ วันท ี  ธันวาคม

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

· ผูถ้ือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ในทีประชุมของบริษทั

· ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที  กนัยายน 2562 ไดม้ีมติอนุมติัดงัต่อไปนี

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,470,000,000.00

บาท เป็นจํานวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท

จาํนวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

- เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 1.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,417,564,544.20 บาท

เป็นจาํนวน 1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวน 2 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.70

บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียน

- การจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัท จาํนวน 1.40 บาท จาํนวน 2 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท

เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั
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- การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องบริษทัโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 4.20 บาท

ซึงส่งผลให้จาํนวนหุ้นของบริษทัลดลง จาํนวน 1,687,576,840 หุ้น จากเดิม 2,025,092,208 หุ้น มูลค่าทีตรา

ไวหุ้้นละ 0.70 บาท เป็นจํานวน 337,515,368 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 4.20 บาทและอนุมัติการแก้ไข

เพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องบริษทัโดยการรวมหุ้น

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,417,564,545.60

บาท เป็นจาํนวน 337,515,368.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั จาํนวน 1,080,049,177.60

บาท จากทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เดิม เป็นจาํนวน 1,417,564,545.60 บาท เป็นจาํนวน 337,515,368.00 บาท

โดยการลดมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องบริษัทจาก 4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และอนุมติัการแกไ้ข

เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้

- ทงันีตอ้งนาํเสนอให้ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป

· ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเมือวนัที 24 ตุลาคม 2562 ไดม้ีมติไม่อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษทั จาํนวน

52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,470,000,000.00บาท เป็นจาํนวน 1,417,564,544.20

บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษทั จาํนวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าทีตราไว้

หุน้ละ 0.70 บาท และไม่อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  ของบริษทั เพือให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียน เนืองจากคะแนนเสียงผูถ้ือหุ้นทีเห็นดว้ยกบัมติมีน้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจาํนวน

เสียงทังหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมือทีประชุมมีมติไม่อนุมติัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในการพิจารณาวาระที  ทาํให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที  ถึง  ซึงเป็นการ

ปรับโครงสร้างทุนของบริษทั เนืองจากเป็นวาระทีเกียวเนืองกนัและเป็นเงือนไขซึงกนัและกนัได้

26 ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

ในระหวา่งปี 62 และ 61 ไม่มีการเคลือนไหว สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - -

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั (285,000,000) (285,000,000)

สุทธิ (285,000,000) (285,000,000)
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ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

27 รายได้จากการให้บริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

รายไดจ้ากการให้บริการกาํจดั

กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 204,355,363 154,813,368 207,694,956 160,363,278

รายไดจ้ากการให้บริการอืนๆ 54,692,609 45,783,454 54,692,609 45,783,454

รวม 259,047,972 200,596,822 262,387,565 206,146,732

28 รายได้อืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

รายไดจ้ากการถูกรางวลัสลากออมสินฯ 781,400 650,000 717,800 542,000

รายไดจ้ากการขายไมยู้คาฯ 9,346 757,009 9,346 757,009

รายไดค่้าเช่าทีดิน 291,245 101,572 291,245 101,572

อืน ๆ 716,002 277,588 686,301 213,085

รวม 1,797,993 1,786,169 1,704,692 1,613,666
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29 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 7,204,923 6,793,920 7,204,923 6,793,920

ค่าประสานงาน 2,063,412 2,165,080 1,939,701 2,041,368

ค่านายหนา้ 3,219,304 2,835,637 3,219,304 2,835,637

อืนๆ 964,546 457,484 905,599 457,484

รวม 13,452,185 12,252,121 13,269,527 12,128,409

30 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 27,490,840 24,154,780 21,856,293 18,763,890

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,993,360 1,906,308 1,536,529 1,436,611

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชี 4,955,000 5,000,000 3,755,000 3,755,000

ค่าทีปรึกษาธุรกิจและค่าธรรมเนียม

วิชาชีพกฏหมาย 4,157,130 2,638,000 4,127,130 2,638,000

ค่าธรรมเนียมอืนและค่าสมาชิกฯ 298,208 310,671 176,563 156,094

ค่าใชจ่้ายกองทุนเพือการพฒันาชุมชน

และสิงแวดลอ้ม 2,014,734 1,767,442 2,014,734 1,767,442

ค่าบริจาคการกุศลและค่ารับรอง 1,489,917 898,937 1,226,189 830,391

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าเช่าอืน 780,000 540,000 780,000 540,000

ค่าบริการอืน 1,673,752 1,293,926 1,517,692 1,166,096

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย์ 1,110,216 1,055,102 1,110,216 1,055,102

อืนๆ 5,543,148 3,457,170 5,002,828 2,961,170

รวม 51,506,305 43,022,336 43,103,174 35,069,796
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31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

เงินเดือนและค่าแรง 31,400,079 28,049,704 25,938,566 22,428,576

สวสัดิการและอืนๆ 11,223,562 10,557,070 9,296,412 8,529,487

ค่าตอบแทนกรรมการ 22,911,419 18,301,780 19,656,700 15,516,502

รวม 65,535,060 56,908,554 54,891,678 46,474,565

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานบางส่วนไดบ้นัทึกรวมไวใ้นตน้ทุนขาย

32 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ

สินคา้ระหวา่งผลิต 307,656 163,391 - -

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายในการผลิตอืน 29,807,402 24,001,790 - -

ค่าประสานงาน 2,063,412 2,165,080 1,939,701 2,041,368

ค่านายหนา้ 3,219,304 2,835,637 3,219,304 2,835,637

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 65,535,060 56,908,554 54,891,678 46,474,565

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,630,855 28,875,918 25,840,993 24,136,216

ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 87,270,837 75,081,936 84,825,036 72,350,462

ค่าเชือเพลิง สารเคมีและค่าวิเคราะห์กาก 13,022,240 11,010,737 13,022,240 11,010,737

ค่าเผากากอุตสาหกรรม 2,450,134 1,643,884 2,450,134 1,643,884

ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 828,240 - 828,240 -

ตน้ทุนทางการเงิน 165,804 178,366 35,488 47,791

หนีสงสัยจะสูญ 1,390,903 1,176,782 1,800,514 1,661,915

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า-ภาษีเงินได้

ถูกหัก ณ ทีจ่าย/ตดับญัชี 285,473 41,316 285,473 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 17,096,352 - 17,096,352 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 89,756 - 84,512 -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 1,266,721 135,338 898,329 -

ประมาณการปรับปรุงหลุมฝังกลบ 10,000,000 - 10,000,000 -

ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบติัเหตุรถชน - 34,500 - 34,500

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานธุรกิจและการตลาด - 8,377,219 - 8,377,219

ค่าใชจ่้ายในการเคลือนยา้ยขยะ 3,265,167 - 3,265,167 -

อืน ๆ 34,044,051 28,361,616 31,758,065 26,405,762

รวม 301,739,367 240,992,064 252,241,226 197,020,056

33 ค่าใช้จ่ายอืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

)บาท(

หนีสงสัยจะสูญ 1,390,903 1,176,782 1,800,515 1,661,915

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า-ภาษีเงินได้

ถูกหัก ณ ทีจ่าย/ตดับญัชี 285,473 41,316 285,473 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 17,096,352 - 17,096,352 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 89,756 - 84,512 -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 1,266,721 135,338 898,329 4,288

ประมาณการปรับปรุงหลุมฝังกลบ 10,000,000 - 10,000,000 -

ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 828,240 - 828,240 -

ค่าชดเชยความเสียหายจากอุบติัเหตุรถชน - 34,500 - 34,500

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานธุรกิจและการตลาด - 8,377,219 - 8,377,219

ค่าใชจ่้ายในการเคลือนยา้ยขยะ 3,265,167 - 3,265,167 -

รวม 34,222,612 9,765,155 34,258,588 10,077,922
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· ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานธุรกิจและการตลาด

เมือวนัที  สิงหาคม  ประธานกรรมการบริหารไดอ้นุมติัการบนัทึกรายการเคลียร์/ตดับญัชีเงินทดรองจาก

การนาํวสัดุทีไม่เป็นอนัตรายทีคดัแยกไปขายให้กบัผูที้มารับซือเศษวสัดุ เพือนาํเงินทีไดด้งักล่าวมาเป็นค่าใชจ่้าย

ต่างๆ ในการบริหารจดัการขยะทีโรงงาน ซึงภายหลงัวนัที มิถุนายน ไดม้ีการเคลียร์/ตดับญัชีเงินทดรอง

ดงักล่าว พบว่า มีรายการขายเศษวสัดุทีคดัแยกเป็นจาํนวนรวม ,549,025.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) และมี

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจ่ายไปเพือการดาํเนินงาน การตลาด ขนส่งค่ารับรอง และอืนๆ ของฝ่ายโรงงานและ

สาํนกังานใหญ่เป็นจาํนวนรวม ,377,218.83 บาท ทีไม่มีหลกัฐานใบเสร็จรับเงินเกียวกบัค่าใชจ่้ายดงักล่าว และ

มีเงินสดทีได้รับคืน จาํนวน , .  บาท (ได้นําฝากเขา้บัญชีธนาคารของบริษทัแลว้เมือวนัที  กรกฏาคม

2561)

ดงันนั ในระหว่างปี  ประธานกรรมการบริหารไดอ้นุมติับนัทึกรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุต่างๆ ทีคดัแยก

เป็นจาํนวนรวม 7,989,743.18 บาท และค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานธุรกิจและการตลาด (ทีไดแ้สดงรวมในค่าใชจ่้าย

อืน) เป็นจาํนวนรวม ,377,218.83 บาท และมีเบียปรับเงินเพิม (ไดแ้สดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) เป็น

จาํนวนรวม 71,245.52 บาท รวมเป็นค่าใชจ่้ายทงัสินจาํนวน 8,448,464.35 บาท ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได้

ไม่ได ้และบริษทัได้บวกกลบัตามประมวลรัษฎากรแลว้ ซึงต่อมาในปี 2562 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัไดร้ับทราบและไดแ้กไ้ขปรับปรุงเกียวกบัเรืองดงักล่าวเรียบร้อยแลว้

34 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(บาท)

ดอกเบียจ่าย - บริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 165,804 178,366 35,488 47,791

รวม 165,804 178,366 35,488 47,791
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35 (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

(ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั 7.80 - 7.80 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว - - - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.80 - 7.80 -

ภาษีเงินได้ทียังไม่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

งบการเงินรวม

2562 2561

ก่อน

ภาษีเงินได้

รายได้

ภาษีเงินได้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

ก่อน

ภาษีเงินได้

รายได้

ภาษีเงินได้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

(ล้านบาท)

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว้ (1.61) 0.32 (1.29) (0.80) 0.16 (0.64)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ก่อน

ภาษีเงินได้

รายไดภ้าษี

เงินได้ สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

ก่อน

ภาษีเงินได้

รายได้

ภาษีเงินได้ สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

(ล้านบาท)

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว้ (1.46) 0.29 (1.17) - - -
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การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริง

งบการเงินรวม

2562 2561

อัตราภาษี

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 20 123 20 33

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 25 7

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 4 2

รายไดที้ไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี (18) -

รายจ่ายทีมีสิทธิหักไดเ้พิม (2) (3)

ผลขาดทุนสะสมยกมา (1) (6)

ค่าใช้จ่ายภาษี 8 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

อัตราภาษี

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 20 131 20 26

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 26 5

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 4 2

รายไดที้ไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี (19) -

รายจ่ายทีมีสิทธิหักไดเ้พิม (2) (2)

ผลขาดทุนสะสมยกมา (1) (5)

ค่าใช้จ่ายภาษี 8 -
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36 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 1 ธันวาคม 62 และ 2561 คํานวณโดยการหารกาํไร

สาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัและดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธี

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั แสดงไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทั (ขนัพืนฐาน) (บาท) 115,106,099 33,428,888 25,778,654123,061,744

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัที

ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี (หุ้น) 2,025,092,206 2,025,092,206 2,025,092,206 2,025,092,206

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.06 0.02 0.06 0.01

37 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงานดังมีรายละเอียดข้างล่างซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริษัท

หน่วยงานธุรกิจทีสําคญันีผลิตและใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากการใช้

เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดทีแตกต่างกนัผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน สอบทานรายงานการ

จัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที

รายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี

ส่วนงานธุรกิจ

· ส่วนงานที  คือ ส่วนงานบริการฝังกลบ

· ส่วนงานที 2 คือ ส่วนงานผลิตและขายผลิตภณัฑโ์ลหะ

· ส่วนงานที 3 คือ ส่วนงานอืนๆ

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน ซึงผูบ้ริหารเชือวา่การใชก้าํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดใ้น

การวดัผลการดาํเนินงานเป็นขอ้มูลทีเหมาะสม
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ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่เท่านัน ดังนนั ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว

ลกูค้ารายใหญ่

ปี 2 และ 2561 รายไดจ้ากลูกคา้ ราย และ  ราย ตามลาํดบั ของส่วนงานที  และ  ของกลุ่มบริษทัเป็น

จาํนวน ลา้นบาท และ 113 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากรายไดท้งัหมดของกลุ่มบริษทั

ปี 2 และ 2561 รายไดจ้ากลูกคา้ ราย และ ราย ตามลาํดบั ของส่วนงานที ของบริษทัเป็นจาํนวน

ลา้นบาท และ ลา้นบาท ตามลาํดบั จากรายไดร้วมทงัหมดของบริษทั

ข้อมลูตามส่วนงานทีรายงาน

ส่วนงานบริการ

ฝังกลบ

ส่วนงานผลิต

และขาย

ผลิตภณัฑ์โลหะ อืนๆ รวม

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั สุทธิ

(พันบาท)

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 62

ขายสินคา้ - 51,198 - 51,198 - 51,198

รายไดจ้ากการให้บริการ 262,388 - - 262,388 (3,340) 259,048

รายไดจ้ากการขายเศษซากและ

เศษวสัดุทีคดัแยก 4,089 660 - 4,749 - 4,749

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (161,574) (44,150) - (205,724) 3,340 (202,384)

กาํไรขนัตน้ 104,903 7,708 - 112,611 - 112,611

โอนกลบัค่าเผือการด้อยค่าทรัพยสิ์น 51,082 55,628 - 106,710 - 106,710

โอนกลบัค่าเผือการลดมูลค่าเงินลงทุน 62,165 - - 62,165 (62,165) -

รายไดอ้ืนๆ 3,378 131 - 3,509 (597) 2,912

ค่าใชจ่้ายอืนๆ (90,667) (9,188) (503) (100,358) 1,003 (99,355)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 130,861 54,279 (503) 184,637 (61,759) 122,878

ภาษีเงินได้ (7,799) - - (7,799) - (7,799)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 123,062 54,279 (503) 176,838 (61,759) 115,079

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 295,850 102,595 - 398,445 - 398,445

สินทรัพย์ส่วนงาน 598,627 59,222 485 658,334 (14,559) 643,775
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ส่วนงานบริการ

ฝังกลบ

ส่วนงานผลิต

และขาย

ผลิตภณัฑ์โลหะ อืนๆ รวม

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั สุทธิ

(พันบาท)

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 61

ขายสินคา้ - 50,030 - 50,030 - 50,030

รายไดจ้ากการให้บริการ 206,147 - - 206,147 (5,550) 200,597

รายไดจ้ากการขายเศษซากและ

เศษวสัดุทีคดัแยก 10,347 1,795 - 12,142 - 12,142

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (139,696) (41,628) - (181,324) 5,550 (175,774)

กาํไรขนัตน้ 76,798 10,197 - 86,995 - 86,995

รายไดอ้ืนๆ 6,305 5,981 - 12,286 (662) 11,624

ค่าใชจ่้ายอืนๆ (57,324) (8,477) (564) (66,365) 1,147 (65,218)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 25,779 7,701 (564) 32,916 485 33,401

ภาษีเงินได้ - - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 25,779 7,701 (564) 32,916 485 33,401

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 270,523 50,409 - 320,932 - 320,932

สินทรัพย์ส่วนงาน 459,809 74,495 485 534,789 (20,641) 514,148

38 ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน

31 ธันวาคม 62

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)

ภาระผกูพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาทียงัไม่ไดร้ับรู้:-

- ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 0.43 0.43

- อาคารและระบบบาํบดันาํเสีย 43.51 43.51

- อุปกรณ์โรงงาน 1.74 1.74

รวม 45.68 45.68
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31 ธันวาคม 62

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)

ภาระผกูพันจากสัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ :-

- ภายในหนึงปี 1.96 1.46

- หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 0.07 0.07

รวม 2.03 1.53

ภาระผกูพันอืนๆ

- คาํสังซือทีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้ 1.92 1.88

- หนงัสือคาํประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะ 9.11 9.11

- สัญญาการให้บริการปรึกษาทางการเงินและปรึกษาอืน 0.90 0.90

รวม 11.93 11.89

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัดงันี

เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาซือเครืองจกัรกบับริษทัแห่งหนึง เพือซือเครืองจกัรเตากลนั

นาํมนัจากพลาสติก จาํนวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายชําระแลว้ จาํนวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก

87 ลา้นบาท จนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ยงัไม่มีความคืบหนา้
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ณ วนัที 3 ธันวาคม 2562 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงันี
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· คดีดาํที 2483/2553

คดีแดงที 174/2554

· คดีดาํที 1787-1794/2555

คดีแดงที 872-879/2555

อดีตกรรมการ

และอดีต

พนกังาน

บริษทั และ

บริษทัยอ่ย

(บริษทั

โปรเฟสชนัแนล

เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั)

บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกียวกบัการ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมี

คําสั งให้บ ริษัทและบ ริษัทย่อยจ่ายชําระ

ค่าเสียหายให้แก่โจทก ์พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี จนถึง  ณ  วัน ที  1

ธันวาคม 256  มียอดเงินต้นคงเหลือ เป็น

จํานวนรวม 0.67 ล้านบาท  (ได้บันทึกเป็น

ประมาณการหนีสินจํานวน 0.50 ล้านบาท

และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จาํนวน 0.17 ลา้นบาท)

ต่อมาเมือวันที 11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที

บั งคับ ค ดี ได้นํ าห ม ายม าบั งคับ ค ดี เพื อ

ดาํเนินการยึดทรัพย ์แต่บริษทัย่อยขอเจรจากบั

โจทก์ก่อน เจา้พนักงานบังคบัคดีจึงงดการยึด

ทรัพยสิ์นไว้

· คดีดาํที 636/2562 อดีตพนกังาน บริษทัยอ่ย

(บริษทั

โปรเฟสชนัแนล

เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั)

(จาํเลยที 1) และ

กรรมการบริษทั

ยอ่ย 3 ท่าน

(จาํเลยที 2-4)

และเมือวนัที 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อย

และกรรมการบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องคดีอาญา

ในข้อห าห รือฐ านความผิ ด โก ง เจ้าห นี

เนืองจากบริษทัย่อยและกรรมการบริษทัย่อย

ไดย้า้ยทีตงัสํานกังานพร้อมขนยา้ยทรัพยสิ์นที

โจทก์อาจยึดมาขายทอดตลาดเพือนําเงินมา

ชาํระหนีตามคาํพิพากษาหลบหนีไปดว้ย จึงมี

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี ซึงศาลนัดไต่สวน

มูลฟ้องวนัที 27 พฤษภาคม 2562 และมีคาํสัง

ให้ประทับรับฟ้องโจทก์ไว ้ซึงคดีไม่สามารถ

ตกลงกันได  ้และศาลได้สืบพยานโจทก์และ

จาํเลยแลว้ และเมือวนัที  พฤศจิกายน 

ศาลชนัตน้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาวนัที 2

มกราคม 2563 โจทก์ยืนอุทธรณ์คําพิพากษา

แล้ว ขณะนีอยู่ระหว่างบริษัทย่อยร่างคําแก้

อทุธรณต่์อศาล
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· คดีดาํที 315/2555

คดีแดงที 1353/2555

· คดีดาํที 530/2554 และ

339/2555

คดีแดงที 1676/2554 และ

17222/2555

บริษทั

พี ที นครินทร์

จาํกดั

บริษทัยอ่ย

(บริษทั

โปรเฟสชนัแนล

เวสต ์เทคโนโลยี

อินเตอร์เนชนั

แนล จาํกดั)

บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเกียวกับการเช่าทรัพย์

ผิดสัญญา เพลิงไหม ้และเรียกค่าเสียหาย คดี

แรกบริษทัย่อยตกลงทาํสัญญาประนีประนอม

ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็นจาํนวน 0.60

ลา้นบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจาํนวน 0.10

ล้านบาท  ภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2555

ส่วนทีเหลืออีกจํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง

ผ่อนชําระเป็นงวด  งวดละ 0.06 ล้านบาท

ภายในวนัสินเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ

(ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีที 2 ศาลมีคําสังให้

บริษทัย่อยชาํระเงินแก่โจทก ์เป็นจาํนวน 1.10

ล้านบาท  พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี

ซึง ณ  วันที 1ธันวาคม 256  มียอดเงินต้น

คงเหลือเป็นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท  ได้

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ต็มจาํนวนแลว้

· คดีดาํที 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส

คอนซอร์เตียม

(บริษทัมี

สัดส่วน

ร้อยละ 30)

ทอท. 1) เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพี

เอส  คอนซอร์เตียม  ยืนฟ้องทอท . ต่อศาล

ปกครองกลาง เกียวกับการผิดสัญญาและผิด

นัดชาํระหนีค่าจา้งตามสัญญา ตงัแต่งวดที 44

(งวด วัน ที 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวัน ที 14

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวนัที 1

กนัยายน 2559 ถึงวนัที 14 กนัยายน 2559) รวม

77 งวด ด้วยเหตุผลทีกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์

เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวมเป็นเงินค่าจ้าง

ทังสิน 194,083,474.04 บาท  (รวมภาษีมูลค่า

เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้

ศาลโปรดมีคาํพากษาหรือคาํสัง ดงันี
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·ให้ทอท.ชาํระค่าจา้งตามสัญญาสําหรับงวด

ที 44 (งวดวนัที 15 เมษายน2553 ถึงวนัที 14

พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวนัที 1

กันยายน 2559 ถึงวนัที 14 กันยายน 2559)

รวม 77 งวด พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ

7.5 ต่อปีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระในแต่

ละงวดจนถึงว ันฟ้อง รวมเป็นเงินทังสิน

238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม)

ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย

ถูกตอ้งครบถว้น

·ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5

ต่อปี ของจาํนวนเงินตามขอ้แรกนับถดัจาก

วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระ

จนเสร็จสิน

·ให้ทอท.คืนหนังสือคําประกันให้แก่กลุ่ม

เอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็นเงิน

50,373,871 บาท  พร้อมดอกเบียในอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าว

นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่า ทอท.

จะชาํระจนเสร็จสิน

·ขอให้ศาลปกครองมีคาํสังคืนค่าธรรมเนียม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม

ร วม เป็ น ทุ นท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง จํ าน วน

288,501,256.49 บาท

2) เมือวันที 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง

ชันต้น  ได้มีค ําสั งไม่รับคําฟ้องในส่วนที

เกียวกับค่าจ้างงวดที 44 (ครบกําหนดชําระ

เมือวนัที 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที 59 (ครบ

กําหนดชําระเมือวันที 30 ตุลาคม 2554)ไว้

พิจารณา (ซึงมีทุนทรัพยร์วม จาํนวน
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51,605,839.93 บาท ) เนืองจากเป็นการยืน

ฟ้องเมือพน้กาํหนดห้าปีนับแต่วนัทีรู้ถึงเหตุ

แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัทีรู้

ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ที

ฟ้อง จาํนวน 236,895,416.56 บาท

3) เมือวนัที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส

คอนซอร์เตียมได้ยืนอุทธรณ์คําสังไม่รับคํา

ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล

พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาทีไม่

รับคําฟ้ องใน ส่วนที เกียวข้องกับ ค่ าจ้าง

งวดที 44 ถึงงวดที 59

4) เมือวันที 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง

สูงสุดมีคําสังยืนตามคําสังของศาลปกครอง

ชนัตน้ทีไม่รับคาํฟ้องในส่วนทีเกียวกบัค่าจา้ง

งวดที 44ถึงงวดที 59 ไว้พิ จารณาและคืน

ค่าธรรมเนียมศาล จาํนวน 51,606 บาท ให้แก่

ผูฟ้้องคดีทงัสาม ดงันนั จนถึงวนัที 31 มีนาคม

2560 บริษัทมีลูกหนีทีค้างชําระงวดที 44-59

เป็นจาํนวน 10.82 ลา้นบาท ทีหมดอายุความ

ในการเรียกเกบ็หนี

5) เมือวนัที 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง

กลางมีคาํสังให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม

ทําคําให้การแก้ฟ้องแย้ง ต่อมาเมือวันที 28

กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส  คอนซอร์

เตียม ยืนคาํใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง

กลางแลว้

6) เมือวันที 5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง

กล างมี ห ม ายแจ้งและศาลมี คําสั ง เรี ยก

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เข้ามาเป็น

ผูร้้องสอดในคดีนี

จนถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 คดีอยู่ระหว่าง

พิจารณาทียงัไม่ทราบผล
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· คดีดาํที พ 3781/2560 อดีตกรรมการ

หรือ

ผูบ้ริหารเดิม

(คุณสินเสถียร

เอียมพูลทรัพย)์

บริษทั · เมือวัน ที 2 กันยายน 2560 บริษัทได้รับ

หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ

หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอียมพูล

ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ืนฟ้องบริษทัเมือวนัที

11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด

ตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหนี จาก

การทีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน

บริษัทเพือชําระหนีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ

จํากัด  (มห าชน )  เมื อ วัน ที 20 แล ะ 21

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

11,784,640 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 6.5

ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

และบังคับให้บริษทัรับผิดชําระเงินจาํนวน

15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ

7.5 ต่อปี  ของต้น เงินจํานวน 11,784,640

บาท จนกว่าชาํระเสร็จสินครบถว้น และให้

บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร รม เนี ยม แล ะ

ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี

· ต่อมาเมือวนัที 26 กนัยายน 2560 บริษัทได้

ยืนคําให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท

ขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของ

โจทก์ทังสินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์นํา

ความระคนปนเท็จมาแกล้งฟ้องบริษัทให้

ได้รับความเสียหายเพือหวงัประโยชน์ทีมิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันนั บริษทั

ขอให้ศาลได้พิจารณาพิพากษายกฟ้องและ

ให้ โจท ย์ชํ าระ ค่ าฤช าธรรม เนี ยมและ

ค่าทนายความ



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

104

หมายเลขคดี โจทก์/ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอียดของคดี

·ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย

บริหารของบริษทั:

อนัเนืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร

เดิม (นายสินเสถียร เอียมพูลทรัพย)์ ยืนฟ้อง

บริษัทให้ชําระหนีเงินกูโ้ดย อ้างว่าได้ออก

เงินทดรองจ่ายแทนบริษทัเพือชาํระหนีให้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นนัซึงฝ่าย

บริหารไดพ้ิจารณาและตรวจสอบแลว้เชือว่า

บริษัทได้นําเงินทังหมดจากการขายพืนที

สํานักงานของบริษัทไปชําระหนีให้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทงันีตาม

มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที

 สิงหาคม 2555 ประกอบกับหลักฐานที

โจทก์นํามาแสดงแนบท้ายคาํฟ้องนันยงัไม่

สามารถสรุปไดว้่า บริษทัมีเงินกูย้ืมจากอดีต

กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม ดงันนัฝ่ายบริหาร

ขอปฏิเสธความรับผิดตามคาํฟ้องของโจทก์

ทังสิน  ไม่ เป็นความจริง  และทีประชุม

คณะกรรมการบริษัท  เมือวันที 2 ตุลาคม

2560 ไดม้ีมติว่าปฏิเสธการรับรู้ภาระหนีสิน

ตามคําฟ้องของโจทก์ และมอบหมายให้ที

ปรึกษากฎหมายดาํเนินการยืนคดัคา้นปฏิเสธ

ภาระหนีตามคาํฟ้องของโจทกด์งักล่าว

· ทีปรึกษากฎหมายของบริษทั :

แจ้งว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา

ของศาล โดยบริษทัยืนคาํให้การไวแ้ลว้ ศาล

เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้

งดชีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน

วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 และสืบพยาน

บริษทัในวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2561
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· เมือวัน ที 29 กุมภาพันธ์ 2561 โจทก์ยืน

คาํร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตให้ถอน

ฟ้องและจาํหน่ายคดีแลว้

· คดีดาํที อ3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ

หรือ

ผูบ้ริหารเดิม

(จาํเลยที 1

นายสินเสถียร

เอียมพูลทรัพย์

จาํเลยที 2

นายเกรียงไกร

เลิศศิริสัมพนัธ์

และจาํเลยที 3

นายชาญชยั

กาญจพนัธ์)

· เมือวนัที 25 ธันวาคม2560 บริษทัเป็นโจทก์

ยืนฟ้องคดีอาญาจําเลยทัง 3 ราย ในข้อหา

ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัว

สัญญาใช้เงิน)โดยจําเลยที  และ  อาศัย

ความเป็นกรรมการผู ้มีอ ํานาจกระทําการ

แทนบริษัท  ร่วมกับจําเลยที 1 จัดทําตัว

สัญญาใช้เงินอันเป็นเท็จ ทําให้บริษัทต้อง

รับผิดใช้เงินจํานวน 11.78 ล้านบาท  แก่

จําเลยที   โดยอ้างว่าบริษัทได้กู ้เงินจาก

จาํเลยที  ทงันี บริษทัขอให้ศาลออกหมาย

ไต่สวนมูลฟ้องจาํเลยมาพิจารณาพิพากษา

ลงโทษตามกฎหมาย

· เมือวนัที 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวน

มูลฟ้องแล้วเห็นว่าตัวสัญญาใช้เงินเป็น

เอกสารทีแท้จริง กระทําโดยผูม้ีอาํนาจใน

ขณะนัน ไม่เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่าน

คาํพิพากษายกฟ้อง

· ต่อมาโจทก์ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
และ เมือวัน ที   พฤษภาคม   ศาล

อุทธรณ์เห็นพ้องด้วยคําพิพากษาของศาล

ชนัต้นทียกฟ้องโจทก์ ดังนัน อุทธรณ์ของ

โจทกฟั์งไม่ขึน พิพากษายืน
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· คดีดาํที พ 4723/2560 บริษทั

(“Pro”)

บริษทั

เซ็นทรัล เวสต์

แมนเนจเมน้ท์

จาํกดั

(“CW”)

· เมือวันที 6 ตุลาคม 2560 บริษัท Pro เป็น

โจทกย์ืนฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา

จ้าง  เรียกค่ าเสียหาย  ทุนทรัพย์จํานวน

54,581,922 บาท ซึงบริษัท Pro ขอให้ศาล

ออกหมายเรียกตัวบริษัท CW มาพิจารณา

พิพากษาและบงัคบัให้บริษทั CW ชาํระเงิน

จาํนวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้

ไปจนกว่าบริษทั CW จะชาํระหนีให้บริษทั

Pro เสร็จสิน  และให้บริษัท CW ชําระค่า

ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน

บริษัท Pro โดยศาลนัดสืบบริษัท CW ใน

วนัที 3-4 กรกฎาคม 2561

· เมือวนัที 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้

แจ้งข้อมูลเพิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหนีตาม

ฟ้องแต่อยา่งใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระที

ต้องชําระหนีให้บ ริษัท CW อีกจํานวน

44,773,637.88 บาท ตามคําให้การต่อศาล

เมือวนัที 21 พฤศจิกายน 2560

·คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี

ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ

แล้วพบว่า บริษัท CW มีสภาพเป็นลูกหนี

ของบริษัท Pro มาตังแต่ปี 2558 รวมทัง

บริษัท Pro ได้ดําเนินการฟ้องคดีอาญาต่อ

อดีตผู ้บริหารของบริษัท Pro 3 ท่านแล้ว

ดงันนั จึงเชือว่าบริษทั CW เป็นลูกหนีของ

บริษทั Pro จริง
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·ค ดี เส ร็จสินการพิ จารณ า  เมื อวัน ที 15

สิ งหาคม 2561 ศาลพิพ ากษาตัด สินให้

บริษทัชนะคดี และให้บริษทั CW ชาํระเงิน

จํานวน 54,581,922 บาท  พร้อมดอกเบีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมฤชาค่า

ทนายแก่โจทก์

· เมือวันที 10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยืน

คาํร้องขอหมายตงัเจา้พนกังานบงัคบัคดี

· เมือวนัที 6 มกราคม 2563 ทนายความของ

บริษทัไดต้รวจทรัพยข์องจาํเลยทวัประเทศ

แล้วปรากฎว่าไม่มีทรัพย์สิน เห็นควรให้

ฟ้องจําเลยล้มละลาย ซึงจนถึงว ันที 29

กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษทั

· คดีดาํที พ. 908/2561 อดีตกรรมการ

หรือ

ผูบ้ริหารเดิม

(นายสินเสถียร

เอียมพูลทรัพย)์

บริษทั

(จาํเลยที 1) และ

ประธาน

กรรมการบริหาร

(จาํเลยที 2)

· เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูก

อดีตกรรมการหรือผู ้บริหารเดิม(นายสิน

เสถียร เอียมพูลทรัพย)์(โจทก์) ฟ้องร้องต่อ

ศาลแพ่ งฐานความผิด  ตัวการตัวแทน -

ขบัไล่-ติดตามเอาทรัพยค์ืน-เรียกค่าเสียหาย

จาํนวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็นตน้

· เมือวนัที  กนัยายน  โดยศาลจงัหวดั

สระแก้วความแพ่ งกําหนดประเด็นข้อ

พิพาทวา่

- ทีดินพิพาทเป็นของโจทก์

- ค่าเสียหายโดยศาลพิพากษาให้จําเลยที 

(บริษัท) และบริวารขนยา้ยทรัพย์สินและ

ออกไปจากทีดินทีไม่มีเอกสารสิทธิ หมู่ที 

ตําบลโนนหมากเค็ ง  อําเภอวัฒนานคร

จังหวดัสระแกว้ และให้บริษัทปรับสภาพ

ทีดินพิพาทให้เรียบร้อยให้ใช้การได้ดีและ

ให้บริษทัใชค่้าเสียหาย ,000 บาท
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พร้อมดอกเบียร้อยละ .  ต่อปีของเงินต้น

ดังก ล่ าวนับแ ต่วัน ฟ้ อง  (ฟ้ องวัน ที  

พฤศจิกายน  ) เป็นต้นไป จนกว่าจะ

ชําระเสร็จแก่โจทก์ และให้บริษัทชําระ

ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ,000 บาท

นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทั และ

บริวารจะขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากทีดิน

พิพาทและให้ยกฟ้องโจทกส์าํหรับจาํเลยที 

· เมือวันที 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยืน

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชนัตน้

· จนถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลทียงัไม่ทราบผล

· คดีดาํที พ. /2562 บริษทั ส. บุญ

รักษา จาํกดั

บริษทั · เมือวนัที  กนัยายน  บริษทัถูกเจา้หนี

ฟ้องร้องเกียวกับการผิดสัญญาซือขาย

จ้างทําของ  เรียกค่ าเสี ยหาย  ทุนทรัพย์

จาํนวน ,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้

ศ า ล บั ง คั บ จํ า เล ย ชํ า ร ะ ห นี จํ า น ว น

2,335,969.59 บาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ .  ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะชําระเส ร็จ  และศาลแพ่ งนัด

สืบพยานโจทก์และจาํเลย ในวนัที 8 - 19

มิถุนายน 2563

· คดีดาํที พ. /2562 บริษทั

ทรีทรานส์

(๑๙๙๕) จาํกดั

บริษทั · เมือวนัที  กนัยายน บริษทัถูกเจา้หนี

ฟ้องร้องเกียวกบัการผิดสัญญาว่าจา้งขนส่ง

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

9 ,847,570.91 บาท  โดยโจทก์ขอให้ศาล

บังคับจาํเลยชําระหนีจาํนวน ,847,570.91

บาท  พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ  .

ต่อปี  นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ

ชาํระเสร็จ

·และศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์และจาํเลย
ในวนัที 24 - 26 มิถุนายน 2563
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การกล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัท

· เมือวนัที  มีนาคม  สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต

กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก  ราย ของบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกัด

(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยินยอมให้ลงขอ้ความเท็จ จดัทาํบญัชี

ของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส  ปี  ถึง ไตรมาส  ปี

เกียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซือ

เครืองจกัรใชใ้นโครงการกลนันาํมนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา  และ  แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  และเมือวนัที  สิงหาคม   วนัที  ตุลาคม

 สาํนกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหาร

ชุดใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯ ไดร้ับคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษ

แลว้ และเมือตุลาคม 5  ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าทีตรวจคน้ไดใ้ห้กบั

กรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้

· เมือวนัที 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ

ผูจ้ ัดการบริษทั (ผูบ้ริหารชุดใหม่) จัดส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทักบับุคคลต่างๆ ที

เกียวขอ้งจาํนวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ ัดทาํผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมติัรายการบัญชี ผูอ้นุมติั

รายการจ่ายเงินและผูร้ับเงินในใบสําคัญจ่ายและใบสําคัญรับของบริษัท งวดไตรมาสที 2 ปี 2549 ถึง

ไตรมาสที 1 ปี 2552 และเมือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารชุดใหม่ไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานให้กบักรม

สอบสวนคดีพิเศษแลว้

· เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2560 สํานกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการ

ผูม้ีอาํนาจของบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั (“เจทีเอส หรือบริษทัยอ่ย”) ให้มาให้ถอ้ยคาํ

พร้อมนาํเอกสารทีเกียวข้อง ซึงจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอียมพูลทรัพย ์กบัพวกได้จดัให้

บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ทาํสัญญาซือหุ้นของบริษทั เจที

เอส จากผูถ้ือหุ้น 9 คน เมือเดือนธันวาคม 2550 ซึงไม่เป็นความจริง เพือนาํหลกัฐานการซือหุ้นไปลงบญัชี

ของ PRO อนัเป็นเท็จ

· เมือวนัที 7 พฤษภาคม2561 และวนัที 20 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จ้งว่าการสอบสวนได้

สินสุดแลว้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดม้ีความเห็นสังฟ้องผูต้อ้งหาทงั 4 ราย
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· เมือวนัที 18 ธันวาคม 2561 ทีปรึกษากฏหมายของบริษทัไดแ้จง้ให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบวา่:

- เมือวนัที 9 กรกฏาคม 2561 พนกังานอยัการคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษวา่ไม่ฟ้องคดี

- เมือวนัที 22 สิงหาคม 2561 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจง้ไปยงัอยัการคดีพิเศษว่าไม่แยง้คาํสังของ

พนกังานอยัการคดีพิเศษทีสังไม่ฟ้อง

- เมือวนัที 28 สิงหาคม 2561 พนกังานอยัการคดีพิเศษมีคาํสังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

- เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2561 กลต. ไดท้าํหนงัสือสอบถามไปยงัพนกังานอยัการคดีพิเศษว่าเหตุใดจึง

ไม่สังฟ้องคดี

- หากคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การกระทาํของอดีตผูบ้ริหารกบัพวกก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั

แลว้ บริษทักม็ีสิทธินาํคดีดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลไดเ้องภายในอายุความ

· ต่อมาสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์ีหนงัสือลงวนัที  กุมภาพนัธ์ 

แจง้บริษทัว่าพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสงัฟ้อง แต่พนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ มีคาํสัง

ไม่ฟ้องผูต้อ้งหาทงัสีราย และต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นไม่แยง้คาํสัง

ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการคดีพิเศษ คดีนีจึงเป็นคดีทีมีคาํสังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฏหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา  ซึงห้ามมิให้มีการสอบสวนเกียวกบับุคคลนนัในเรืองเดียวกนันนัอีก เวน้

แต่จะไดพ้ยานหลกัฐานใหม่อนัสําคญัแก่คดีซึงน่าจะทาํให้ศาลลงโทษผูต้อ้งหานนัได ้ดว้ยบทบญัญติัตาม

กฎหมายดงักล่าว สาํนกังาน ก.ล.ต. จึงไม่สามารถดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนในเรืองเดียวกนันีกบั

ผูต้อ้งหาทงัสีรายในคดีดงักล่าวไดอ้ีก เวน้แต่จะปรากฏพยานหลกัฐานใหม่อนัสาํคญัในคดีทีมีนาํหนกัมาก

พอทีจะทาํให้ศาลลงโทษผูต้อ้งหาทงัสีรายนนัได้ อย่างไรก็ตาม บทบญัญติัตามมาตรา  ดงักล่าวเป็น

เรืองห้ามการสอบสวนบุคคลนันในเรืองเดียวกนันันอีกในคดีทีมีคาํสังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี แต่ไม่ทําให้

คดีอาญาระงบั ผูเ้สียหายยงัคงมีสิทธินาํคดีนนัมาฟ้องดว้ยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา  ภายในอายุความ ดังนนั หากบริษทัท่านเห็นว่าบริษทัท่านได้รับความเสียหายจากการ

กระทาํของกลุ่มผูต้อ้งหาทงัสีรายดงักล่าว บริษทัท่านมีสิทธินําคดีดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลได้เองตามข้อ

กฎหมายขา้งตน้ภายในอายุความ

· ทีปรึกษากฎหมายของบริษทัประกอบกบัทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที  เมษายน  มีมติ

เป็นเอกฉันท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมดว้ยระยะเวลาทีเหลืออยู่มีจาํกดั (ซึงไดห้มดอายุความ

แลว้) และเอกสารหลกัฐานไม่เพียงพอ และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการปรับปรุงรายการบญัชีทีอาจมีผลต่อ

เรืองดงักล่าวให้เรียบร้อยในงวดปีบญัชี 



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

111

40 เครืองมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพือเกง็กาํไรหรือเพือการคา้

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงเกียวกบัการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียและความเสียงจากการให้สินเชือ

ดงันี

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเนืองจากมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสันและเงินกูย้ืมจากธนาคาร

พาณิชย์และสถาบันการเงินซึงอาจไดร้ับความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียซึงเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกระแสเงินสดของบริษัทและ

บริษทัยอ่ย

ความเสียงทางด้านสินเชือ

ความเสียงทางด้านสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตาม

เงือนไขทีตกลงไว ้เมือครบกาํหนด

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวโดย

สมาํเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดับหนึง ๆ ณ วนัทีใน

รายงาน มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสําคญัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ความเสียง

สูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการ ณ วนัทีรายงาน ซึงถือ

เป็นมูลค่าสูงสุดของความเสียงดา้นสินเชือ

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

บริษทัไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเนืองจากระหว่างปีรายการคา้ของบริษทัไม่มีที

เป็นเงินตราต่างประเทศ
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ความเสียงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสเงินสดลดลง

การกําหนดมลูค่ายตุิธรรม

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมสําหรับ

เครืองมือทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง

สมเหตุสมผล

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน

41 สัญญาเช่าดําเนินงาน

สัญญาเช่าดาํเนินงานดา้นผูเ้ช่า

· กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา1 ถึง3 ปี โดยมีสิทธิ

ต่อสัญญาเช่าเมือสินสุดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพือให้สอดคลอ้งกบัอตัราตลาดสัญญาเช่าบางฉบบัไม่

อนุญาตให้เช่าช่วง

· กลุ่มบริษัท /บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์หลายสัญญาซึงถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน และกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดร้ับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ ดงันนัความ

เสียงและผลตอบแทนของอาคารและอุปกรณ์ยงัคงเป็นของผูใ้ห้เช่า
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42 ข้อมูลอืนเกียวกับหลุมฝังกลบ

หลุมฝังกลบ L6

· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือที สก. 0033(2)/1028 ลงวันที  ตุลาคม  ถึง

กรรมการผูจ้ ัดการบริษทัฯ เรือง ให้ปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย

อาํนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. โดยมีคําสังให้บริษทั

ดาํเนินการขนยา้ยขยะฯ ทีฝังอยู่นอกบริเวณหลุมฝังกลบ L6 ทงัหมดออกไปทาํการฝังกลบภายในบริเวณหลุม

ฝังกลบทีไดร้ับอนุญาตไว ้แลว้ให้ทาํการปรับพืนทีบริเวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม

ต่อไป ทงันีให้แลว้เสร็จภายในวนัที  มกราคม 

· เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทัมีหนงัสือขออุทธรณ์คาํสงัของสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้

ตามหนังสือที สก. 0033(2)/1028 ลงวนัที  ตุลาคม ไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้

พิจารณาทบทวนคาํสังของสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ดงักล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ

ดาํเนินการออกไปอีก 90 วนั นับจากวนัทีไดพ้ิจารณาสังการ ซึงจนถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ยงัไม่ทราบ

ผลการอุทธรณ์

· เมือวนัที 22 มกราคม 2563 บริษทัมีหนงัสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานและปฏิบติัให้ถูกตอ้งไปยงั

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ เพือขอขยายระยะเวลาการดาํเนินการดงักล่าวออกไปอีก 60 วนั

· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือที สก. 0033(2)/191 ลงวนัที 0 กุมภาพันธ์ 3 ถึง

กรรมการผูจ้ ัดการบริษัทฯ เรือง ขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขปรับปรุงโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฏหมาย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแกว้ พิจารณาแลว้จึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้บริษัท

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานตามคาํสงัจากเดิมเป็น ให้แลว้เสร็จภายในวนัที 31 มนีาคม 2563

· กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดม้ีหนังสือที อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 3 ถึงกรรมการผูจ้ดัการ

บริษทัฯ เรือง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะการฝังกลบในหลุม L6 โดยอาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 39 วรรคหนึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. โดยมีคาํสังให้บริษทัหยุดประกอบ

กิจการโรงงานบางส่วน เฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็นการชวัคราว

นบัตงัแต่วนัทีไดร้ับคาํสังเป็นตน้ไป และให้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ดงันี



บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( )จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 62

114

1 ให้ดาํเนินการปิดคลุมฯ เมอืเลิกใชห้ลุมฝังกลบ L6 ในบางบริเวณเป็นการชวัคราว

2 ให้ดาํเนินการก่อสร้างทางระบายนาํฝนของหลุมฝังกลบ L6

3 ให้ดาํเนินการบดอดักากของเสียของหลุมฝังกลบ L6 (ทีกองอยูใ่นโรงงาน)

4 ให้ดาํเนินการทาํแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสีย L6 ให้ชดัเจน

ทงันี ให้ดาํเนินการตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 ให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัตงัแต่วนัทีไดร้ับคาํสังเป็นตน้ไป

หลุมฝังกลบ L1

· สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดม้ีหนังสือที สก. 0033(2)/76 ลงวนัที 17 มกราคม 3 ถึงกรรมการ

ผูจ้ดัการบริษทัฯ เรือง ให้ปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายโดยอาศยัอาํนาจตามความ

ในมาตรา 37 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. โดยมีคาํสังให้บริษทัดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขอาคารพกักากของเสียอนัตราย อาคารปรับเสถียรกากของเสียอนัตราย และดาํเนินการใช้ผา้พลาสติก

คลุมปิดปากหลุมฝังกลบกากของเสียอนัตราย L1 โดยให้ดาํเนินการแลว้เสร็จภายในวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563

· เมือวนัที 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ส่งแผนการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคําสังข้างต้นถึง

อุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้แลว้

· เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัมีหนังสือขอขยายเวลาแกไ้ขปรับปรุงโรงงานตามหนังสือคาํสังที สก.

0033(2)/76 ถึงอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้ว เพือขอขยายเวลาการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเพิมขึนอีกเป็น

ระยะเวลา 60 วนั

หลุมฝังกลบ L8

· เมือวนัที 25 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนังสือถึงอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มจังหวดัสระแกว้ เรือง ขอแจง้การดาํเนินการก่อสร้างหลุมฝังกลบกากของเสียไม่อนัตรายแบบ

สุขาภิบาล หมายเลข L8 ตามทีไดร้ับอนุญาตจากสํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม (EIA) จาํนวนพืนที

59 ไร่ 1 งาน 86.8 ตารางวา

· เมือวนัที 27 มกราคม 2563 บริษทัมีหนงัสือถึงอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ เรือง การตรวจสอบผลการบดอดั

ดินกน้หลุมฝังกลบ L8 Cell 1
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43 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

· ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที  มกราคม มีมติอนุมติัและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี  ในอตัราเท่ากบัปี 

· เมือวนัที  มกราคม  และวนัที  มกราคม  บริษทัไดถ้อนสลากออมสินพิเศษ รวมจาํนวน 

ลา้นบาท และนาํเงินดงักล่าวซือสลากออมสินพิเศษใหม่ มีอายุ  ปี ครบกาํหนดถอนวนัที  มกราคม 

และวนัที  มกราคม 

· ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 29 กุมภาพนัธ ์  มีมติอนุมติัทีสาํคญั ดงันี

- ให้สัตยาบนัเห็นชอบการจดทะเบียนบริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง จาํกดั (โดยบริษทัลงทุนใน

สัดส่วนร้อยละ 30 และบริษทั รุ่งเรือง เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จาํกดั ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70) เพือเขา้

ประมูลงานจดัเกบ็ ขนยา้ย ทาํลายของเหลว ในท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยดอนเมือง

- ซือทีดินเนือที 33 ไร่ 40 ตารางวา จากบุคคลอืน 1 ราย เพือขยายหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย

หมายเลข L3


