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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและประมาณการทางบญัชี 
5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
12 ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
13 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
15 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
17 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
18 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์
19 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
20 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
21 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
23 เจา้หน้ีการคา้ 
24 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
25 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
26 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
27 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 
28 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับคดีความและค่าปรับฯ 
29 ทุนเรือนหุน้ 
30 ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 
31 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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32 รายไดอ่ื้น 
33 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
34 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
35 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
36 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
37 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
38 ตน้ทุนทางการเงิน 
39 โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 
40 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
41 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
42 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
43 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
44 คดีความหรือการฟ้องร้อง 
45 เคร่ืองมือทางการเงิน 
46 การบริหารจดัการส่วนทุน 
47 ขอ้มูลเพ่ิมเติมอ่ืน 
48 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
49 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

21 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวง 
จนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

ศูนยบ์ริการบ าบดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัสระแกว้ ตั้งอยู ่เลขท่ี 234 หมู่ 4 ต าบลโนนหมากเค็ง อ  าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ 18 มีนาคม 2547 
 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซ่ึงถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 
กลุ่มสกลุภกัดีและเจนวิทยาโรจน ์ 24.26 
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีอนัตราย และ 
ไม่อนัตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คดัแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซ้ือขายและหล่อวสัดุโลหะ 
 

รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 14 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้นมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 4 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

2.3 เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

 รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว ้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 26 

 

2.4 สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

23 

2.5 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพยห์น้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึก โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

2.5.1 การใช้ดลุยพนิิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ใน
งบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 4  17 และ 25 สญัญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่อสัญญา
เช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผู ้
เป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 

 

2.5.2 ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 17 และ 25 การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ขอ้ 14  15  16  17 
และ 18 

การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใช้ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน 

ขอ้ 21 และ 40 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

ขอ้ 26 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัใน
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ขอ้ 8 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้
ในการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

ขอ้ 27 และ 28 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับข้อ
สมมติส าคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความ
เสียหาย 

 

กำรใช้ดุลยพนิิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ สรุปได้ดงันี ้
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลกูหน้ี 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี 
อาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใช้
การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมี
ผลต่อค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ขอ้ 3 ท าให้มีความไม่แน่นอนในการประมาณการ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
ทางการบัญชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชี 
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) โดย
กลุ่มบบริษทั/บริษทัเลือกพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild Approach) โดยใช้
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมา
พิจารณา 
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยด์งักล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคญั กลุ่มบริษทั/บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ต้นทุนที่ดนิเพือ่เป็นที่ต้ังของหลมุฝังกลบกากอตุสาหกรรม อาคาร ต้นทุนหลมุฝังกลบ และอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ตน้ทุนหลุมฝังกลบ 
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของทรัพยสิ์น
ดงักล่าว และไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง 
 

คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดังกล่าวณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การ
ประมาณการไว ้
 

2.5.3 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั)  
ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียง 
ท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หากสามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ 
ในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทั/บริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด การเลือก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทั/บริษทัวดั
มูลค่าสินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสิน
ดว้ยราคาเสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ
ท ารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคา
เสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดั
มูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดั
มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและ
ราคาของการท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้หลกัฐานสนับสนุนทั้งหมดจาก
ขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
ดงัน้ี 
  ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ ส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกัน 
การวดัมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่
ในระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอน
เกิดข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 45 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.6 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคัญของบริษทัและบริษทัย่อย 
 

ดงัท่ีปรากฏในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 
682 ลา้นบาท และ 679 ลา้นบาท ตามล าดบัในงบการเงินรวม และเป็นจ านวน 713 ลา้นบาท และ 714 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 38.48 ลา้นบาท และ 36.42 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้นเป็น
จ านวน 2.64 ลา้นบาท แล 2.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดห้ยุดด าเนินกิจการ และบริษทัย่อย 2 แห่ง อยู่ระหว่างการ
ช าระบัญชี รวมทั้งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหรือขอ้พิพาทหลายคดีท่ียงัไม่ยุติ ซ่ึงอยู่
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาล 
 

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) และยงัข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) หา้ม
ซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกวา่ปัญหาดงักล่าวจะหมดไป 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงประกาศช่ือหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าสู่ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบัติ 
เพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume stage) ซ่ึงบริษทัไดรั้บการขยายเวลาออกไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และใหบ้ริษทั
ลา้งขาดทุนสะสมตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัไม่สามารถมีคุณสมบติัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือขอขยายระยะเวลาให้มี
คุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume stage) 
 

3 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”) 
 

จากท่ีต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บ
ผลกระทบพอสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ควำมเส่ียงและผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือไดรั้บผลกระทบโควิด-19 ลูกคา้บางรายจ าเป็นตอ้ง
ลดการผลิตหรือบางรายจ าเป็นตอ้งหยุดการผลิตชัว่คราว มีผลท าให้กากอุตสาหกรรมท่ีตอ้งส่งก าจดัหรือ
บ าบดัมีปริมาณลดลงอย่างมากส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดล้ดลง ประกอบกบับริษทัยงัคงมีภาระค่าใชจ่้ายคงท่ี 
เช่น ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ค่าเช่าเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

 

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงนิทุนและสภำพคล่องที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทัมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด และใช้กระแสเงินสดสุทธิจากเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมว้า่บริษทัไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 
ท าให้บริษทัมีรายไดล้ดลงและผลการด าเนินงานขาดทุน แต่กลุ่มบริษทัยงัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอและยงัมี
กระแสเงินสดท่ีดี เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในรูปของสลากออมสินท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดง่้าย
ในกรณีท่ีตอ้งใชฉุ้กเฉินและเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย 

 

3. ผลกระทบต่องบกำรเงนิ 
ผูป้ระกอบการจ านวนมากไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจจากรายไดท่ี้ลดลง ลูกหน้ีอาจขาดสภาพ
คล่องท าให้จ่ายช าระหน้ีล่าชา้ หรือไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกหน้ีคงคา้งเกิน
ก าหนดช าระทางฝ่ายติดตามหน้ียงัคงสามารถติดตามทวงถามลูกคา้ไดแ้ละมีก าหนดวนันดัช าระเงิน 

 

ดังนั้น การด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทจากสภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(“COVID-19”) ในปัจจุบันซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจหลายๆ ด้านทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปัจจุบนัสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ในประเทศเร่ิมดีข้ึนตามล าดบั  
มีผลท าใหโ้รงงานลูกคา้ทยอยเปิดด าเนินงานไดต้ามปกติ บริษทัคาดว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทักจ็ะดีข้ึน
ตามล าดบัดว้ยเช่นกนั 
 

4 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีและประมำณกำรทำงบัญชี 
 

4 (ก)  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ดงัน้ี 
 

4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่า และการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

29 

บญัชีของอนุพนัธ์และการป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 
ผลกระทบจากการถือปฏิบติักลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 

4.1.1 การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการ
เงินนั้น และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใช้แทน
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ิน
งวด หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้

 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

4.1.2 การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

4.1.3 การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ใหว้ิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทาง
การเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด ้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
ได้ก็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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4.1.4 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินในปัจจุบนัไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภท และการถือปฏิบติัในแต่ละ
ประเภทนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ตาม TFRS 9 กลุ่มบริษทั/บริษทัต้องระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียงท่ีสอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทั และตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพ
และการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง 

 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/
บริษทั 

 

4.1.5 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทั/บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการ
ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติั
กบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไร
หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้
ก าหนดให้ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึง
ยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการ
ถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุงกบัขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
โดยไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีผลกระทบ สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ตามท่ีรายงาน     
 ในงวดก่อน  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

 (บำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,936,694  3,936,694 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,498,980  (195,000)  2,303,980 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ -     
  ภายในหน่ึงปี -  705,198  705,198 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,216,870  3,216,870 
ขาดทุนสะสม (679,107,528)  (180,374)  (679,287,902) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ตามท่ีรายงาน     
 ในงวดก่อน  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

 (บำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  3,936,694  3,936,694 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,798,980  (195,000)  1,603,980 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ      
  ภายในหน่ึงปี -  705,198  705,198 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,216,870  3,216,870 
ขาดทุนสะสม (714,125,449)  (180,374)  (714,305,823) 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคย
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตาม
บญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (บำท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,708,600  6,208,800 
หัก สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,420,800)  (1,101,800) 
หัก สญัญาบริการ (607,800)  (427,000) 
หัก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (757,932)  (757,932) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัคร้ังแรก 

 
3,922,068 

  
3,922,068 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 3,922,068  3,922,068 
 

จดัประเภทเป็น :    
ส่วนท่ีหมุนเวียน 705,198  705,198 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,216,870  3,216,870 

รวม 3,922,068  3,922,068 
 

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ 
ใชเ้ป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (บำท) 
ท่ีดิน 1,233,481  1,233,481 
อาคาร 2,703,213  2,703,213 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 3,936,694  3,936,694 

 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

33 

4 (ข) กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบัญชี 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 และคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564  
มีมติใหบ้ริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั) ทบทวนและเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีของอายุการให้ประโยชน์ของทรัพยสิ์น โดยวิธีเปล่ียนทนัทีตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอายุการใหป้ระโยชนข์องทรัพยสิ์นท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและสภาพการให้
ประโยชน ์ซ่ึงใกลเ้คียงการใชง้านจริง สรุปไดด้งัน้ี 
 

 บริษทั  บริษทัยอ่ย 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์  อายกุารใหป้ระโยชน ์
 เดิม  ใหม่  เดิม  ใหม่ 
อาคาร 20  30  20  25 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  10  -  - 
ระบบสาธารณูปโภค -  -  20  25 
ถนนคอนกรีต 10 และ 20  20  -  - 
กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม 5  10  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  5 และ 10  10 - 23 
อุปกรณ์ส านกังาน -  -  5  6 - 12 
ยานพาหนะ -  -  5  12 - 13 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10  4 - 5  10  3 
 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีของอายุการให้ประโยชน์ของทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผลท าให้ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจ านวน 7 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท 
ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ก) และการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ข) 
 

5.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี ำนำจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุม 
จะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

บริษัทร่วม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัจากรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
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กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

5.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกเป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานระหวา่งปี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

5.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตติั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

5.3.1 การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก 
 

ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม
บวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร 
 

ลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการ 
ท ารายการ 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่า 
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

5.3.2 การจดัประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลัง 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั/
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
 ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้

และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

 ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทั/บริษทัอาจเลือกให ้
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึน 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรประเมินว่ำกระแสเงินสดตำมสัญญำเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำกยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้ก าหนด
ตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสัญญา
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าให้ไม่เข้าเง่ือนไข ในการ
ประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง 
 

 เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
 เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
 เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรวัดมลูค่ำภำยหลงัและก ำไรและขำดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมลูค่ำในภำยหลงัและก ำไรและขำดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็นอนุพนัธ์
หรือก าหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไร
และขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี
ใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

5.3.3 การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ 
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 
 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 
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การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้ง
จ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

5.3.4 การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกลุ่มบริษทั/บริษทัตั้งใจ
ท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือเงินฝากธนาคารประเภท 
ออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ี
ทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืน
เม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

5.5 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา 
 

ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ใน 2562: ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ) 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
 

หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

5.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ หรือ
ตน้ทุนอ่ืน เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั รวมทั้งการปันส่วนของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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5.7 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหัก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

5.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 

5.9 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 
 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย และตน้ทุนหลุมฝังกลบวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกนั 
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรจัดประเภทไปยังอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภำยหลงั 
 

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

ค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและตน้ทุนหลุมฝังกลบ (ท่ีไม่รวมตน้ทุนท่ีดิน) 
ค านวณค่าเส่ือมราคาจากสัดส่วนของปริมาณกากท่ีฝังกลบเทียบกบัประมาณการปริมาณกากทั้งหมดของแต่ละหลุม
ท่ีสามารถฝังกลบได ้
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ 
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ปี) 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และระบบบ าบดัน ้าเสีย:    
 อาคาร (ฐานคอนกรีตเสริมเหลก็) 25 และ 30  20 
 อาคารทัว่ไป 20  20 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 10  20 
 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 10 ถึง 25  10 และ 20 
 ตูค้อนเทนเนอร์ 10  - 
ระบบสาธารณูปโภค 10 ถึง 25  10 และ 20 
กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม 10  5 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ถึง 23  5 และ 10 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 ถึง 12  5 
ยานพาหนะ 5 ถึง 13  5 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม
ท่ีไม่อนัตราย และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุก 
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ แสดงไดด้งัน้ี 
 2563  2562 
 (ปี) 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 4 - 5  10 
ค่าปรับปรุงงานระบบการควบคุมรอตดับญัชี 3  - 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.11 สัญญาเช่า 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตติั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทั/บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทั/บริษทัน าค านิยามของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการ
ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทั/บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑร์าคา
ขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการ
เช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายสุัญญาเช่าเวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทั/บริษทั
เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือ
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สินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึง
ก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 
เร่ิมมีผล คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดก้ลุ่มบริษทั/บริษทั 
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ
ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กับดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ  
ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสญัญาเช่า หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บั
ดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอก
หลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวน
เงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า
รายการหน่ึงหรือมากกวา่หรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั/บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บ
ตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียง
และผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี 
สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่าค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตก่ิอนวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่า
การเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ี
เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

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

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสญัญาเช่าและ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และ
ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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5.12 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตติั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรวมถึงเงินใหกู้ย้ืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรวัดมลูค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานหรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยู่ของ
สญัญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการ
น าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้ง
ขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายขุองสญัญา 
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ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากมีการ
เปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนยัส าคญั
ของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
หรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผูกพนัให้กบั
กลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มี
สิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ 

 

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 365 วนั 
 

การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนัยส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือ
แบบกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมี
การจดักลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและ
อนัดบัความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกการเพ่ิมข้ึน
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกั
ออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
 

ณ วนัที่รายงาน กลุ่มบริษทั/บริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและ 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ 
สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึง
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็น 
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมี
นยัส าคญั การผิดสญัญา เช่น การคา้งช าระเกินกวา่ 365 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
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กำรตดัจ ำหน่ำย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตก่ิอนวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรค ำนวณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 
 

กำรกลบัรำยกำรด้อยค่ำ 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงัและการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

5.13 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดร้ับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้
บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดร้ับคืน ส าหรับ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นที่มีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่
พร้อมใชง้านจะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

กำรค ำนวณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อน
ค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กำรกลบัรำยกำรด้อยค่ำ 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุก
รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช ้ในการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึง
ไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

5.14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

5.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

5.16 หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้
เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไดร้ับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้าก
ลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
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5.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
 

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

 

ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 
 

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

 

- โครงกำรสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

- โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 

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

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 
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ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวด
ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสด เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง  
 

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

5.18 ประมาณการหน้ีสิน 
 

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

ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับกำรปิดและปรับปรุงหลมุฝังกลบ 
 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบจะบนัทึกเม่ือบริษทัมีการเปิดใช้พ้ืนท่ีหลุมฝังกลบ 
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพ่ือช าระหน้ีเม่ือมีการปิดและปรับปรุง
หลุม ซ่ึงพิจารณาจากค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม 
และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ่้ายในการปิดหลุมทุกปี 
 

ประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดีควำม 
 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความจะบนัทึกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนตามค าสั่งศาลให้ช าระ 
หรือเม่ือคดีความถึงท่ีสุด 
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ประมำณกำรค่ำปรับและค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 
 

ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะบันทึกเม่ือบริษทัทราบความเสียหายจากการ
ให้บริการแก่ลูกคา้โดยพิจารณาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และปัจจยัต่างๆท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดความเสียหายตามสัดส่วนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ 
 

5.19 รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายไดจ้ากการให้บริการก าจดักากอุตสาหกรรมและฝังกลบและอ่ืนๆ รับรู้เม่ือบริษทัปฎิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฎิบติั
เสร็จส้ิน โดยการส่งมอบการบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ลูกคา้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุม ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก
สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บ
ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิง
ตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้น
รายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 

รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและเศษวสัดุที่คัดแยก 

 

รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยกไดแ้ก่เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษกระดาษและอ่ืน บนัทึกเป็น
รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบให้ผูซ้ื้อและบริษทัไดรั้บช าระเงินแลว้ หรือบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บการเคลียร์
เงินทดรองจากโรงงานแลว้ 
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รำยได้จำกกำรลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่า และเงินปันผลรับ ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และรายไดจ้าก
การถูกรางวลัสลากบนัทึกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บรางวลั 
 

รำยได้ค่ำเช่ำ 
 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่า
ท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงนิปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รำยได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.20 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี
ผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตติั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

อัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงคืออตัราท่ีใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายช าระเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของราคาทุนตดัจ าหน่าย
ของหน้ีสินทางการเงิน 
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นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัตก่ิอนวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา 
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

5.21 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
ปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้
หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 
 

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

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
คร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และ
ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้ง
พิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

5.22 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวนโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

5.23 ข้อมลูตามส่วนงานธุรกจิ 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการ เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 

ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผู้ถือหุ้นของบริษทั   

1. UOB Kay Hian Private Limited  สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 7.40 

บริษทัย่อย   

2. บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

3. บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
  เมทเทิล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

4. บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ 
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

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

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 

6. Begemann Holding B.V.  เนเธอร์แลนด ์ เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
 (บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) 
 จ ากดั) ร้อยละ 20 

บริษทัร่วม   

7. บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต-์รุ่งเรือง 
 จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 30 

บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั   

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

9. หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ มาร์ท ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการและผูถื้อหุน้
 ร่วมกนั 
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ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนัและผู้บริหำรส ำคัญ   

10. คุณยทุธนา เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 

11. คุณเมธา  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 

(ไดล้าออกแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 

12. คุณธนากร  เจนวิทยาโรจน์ ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูบ้ริหารส าคญั 

13. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการวางแผน 
 สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
 ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการ
 ของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีเป็น
 ผูบ้ริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุท่ีคดัแยก ราคาตามสญัญา หรือราคาตามใบแจง้หน้ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ ราคาตามใบแจง้หน้ี 
ซ้ือยานพาหนะ ราคาตามใบแจง้หน้ี 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน ราคาตามใบแจง้หน้ี 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามสญัญาจา้ง 
ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ 
แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุมเงินเดือน 
โบนสั และอ่ืน ๆ 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
รำยได้        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  4,422,860  3,339,595 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและเศษวสัดุ        

   ท่ีคดัแยก -  -  2,349,490  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  330,475  593,995 

ค่ำใช้จ่ำย        
บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าบริการ 124,500  106,100  115,800  99,300 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน 3,250  675  3,250  675 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ซ้ือยานพาหนะ -  240,000  -  240,000 
ค่าเช่า 780,000  780,000  780,000  780,000 
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนอ่ืนและค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุ 628,262  659,910  625,897  656,051 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 21,360,781  21,898,768  17,980,861  18,647,908 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 402,467  352,741  402,467  352,741 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 
 ผู้บริหำรส ำคัญ 

 
21,763,248 

  
22,251,509 

  
18,383,328 

  
19,000,649 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์        
  เมทเทิล จ ากดั -  -  4,441,538  1,093,695 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
        จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:ค่าเผื่อหน้ี        
        สงสยัจะสูญ) -  -  (173,664)  - 
รวม -  -  4,267,874  1,093,695 

 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (บำท) 
ลกูหน้ีอื่น        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  114,258  114,258 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค        
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั -  -  243,318  106,207 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์        
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  285,823  285,823 
รวม -  -  643,399  506,288 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
        จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:ค่าเผื่อหน้ี        
        สงสยัจะสูญ) -  -  (643,399)  (506,288) 
สุทธิ -  -  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (บำท) 
ลกูหนีอ่ื้น        
อดีตผูบ้ริหาร 50,000  -  50,000  - 
ค่ำเบีย้ประกันอุบัติเหตุจ่ำยล่วงหน้ำ        
กรรมการหรือผูบ้ริหาร 18,167  68,267  15,584  65,714 

 

ดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  3,591,674  3,591,674 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-        
  เอเชีย) จ ากดั -  -  47,634  47,634 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี         
  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  294,845  294,845 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล         
  จ ากดั -  -  191  1,058,630 
รวม -  -  3,934,344  4,992,783 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
        จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:ค่าเผื่อหน้ี        
        สงสยัจะสูญ) -  -  (3,934,153)  (3,934,153) 
สุทธิ -  -  191  1,058,630 

        
รวม 68,167  68,267  4,643,327  5,564,785 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
        จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:ค่าเผื่อหน้ี        
        สงสยัจะสูญ) -  -  (4,577,552)  (4,440,441) 
สุทธิ 68,167  68,267  65,775  1,124,344 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (บำท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        
   (ในปี 2562: หน้ีสงสยัจะสูญ) -  -  137,111  409,611 
โอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
   คาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562: โอนกลบั        
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) -  -  -  (3,003) 
สุทธิ -  -  137,111  406,608 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั -  -  33,628,120  33,628,120 
บริษทั เบกีมานน ์เมอร์คิวรี เทค        
  (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั -  -  2,314,124  2,314,124 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์        
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  37,651,801  37,651,801 
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์        
  เมทเทิล จ ากดั -  -  250,000  12,000,000 
รวม -  -  73,844,045  85,594,045 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
        จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:ค่าเผื่อหน้ี        
        สงสยัจะสูญ) -  -  (73,594,045)  (73,594,045) 
สุทธิ -  -  250,000  12,000,000 
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เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอม็ที-เอเชีย) จ ากดั และบริษทั เวสท์ เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั 
ทั้งจ านวนเป็นเงินให้กูย้ืมตามสัญญาก าหนดให้ช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.50 ต่อปี และ 
ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป บริษทัไม่ไดคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับ
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นน้ีแลว้ 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ทั้งจ านวนเป็นเงินให้
กูย้ืมตามสัญญาก าหนดให้ช าระคืนคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนั อยา่งไรกต็ามตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัไม่ไดคิ้ดดอกเบ้ียส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะ
สั้นน้ีแลว้ 
 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ในปี 2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ส าหรับเงินใหกู้ย้ืม
และดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัย่อย 3 แห่ง ดงักล่าวทั้งจ านวนเน่ืองจากฝ่ายบริหารประเมินว่าบริษทัย่อยดงักล่าว 
อาจไม่มีความสามารถในการจ่ายช าระในอนาคต 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 
ต่อปี ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  85,594,045  92,094,045 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  3,150,000  800,000 
จ่ายคืนระหวา่งปี -  -  (14,900,000)  (7,300,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  73,844,045  85,594,045 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 14 ตามล าดบั 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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สิทธิการใช้ความช านาญทางเทคนิค - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
Begemann Holding B.V. 85,408,437  85,408,437  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (85,408,437)  (85,408,437)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 
 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอื่น – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัร่วม        
บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต ์– รุ่งเรือง        
  จ ากดั 300,000  -  300,000  - 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ผูบ้ริหารส าคญั 571,929  439,583  558,213  438,068 
รวม 871,929  439,583  858,213  438,068 
 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์        
  เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  405,191  405,191 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การค ้าประกนั 
 

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

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 มีดงัน้ี 
 

- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 20,000 บาท 
- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง หรือประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังละ 20,000 บาท 
- ค่าเบ้ียประชุมต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 บริษัทท าสัญญาซ้ือขายเศษอลูมิเนียมกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท เจทีเอส 
อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากดั) โดยบริษทัตกลงขายเศษอลูมิเนียมให้กบับริษทัย่อยในราคากิโลกรัมละ 1 บาท 
ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย เพ่ือเป็นท่ีตั้ ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท 
และมีเงินประกนัการเช่าจ านวน 135,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 
2563 บริษทัไดต่้อสญัญาเช่าอีก 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 44,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 บริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน จ านวน 3 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 97 ตารางวา เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี 
ส่วนขยายหอ้งประชุมส านกังานใหญ่กบัประธานกรรมการบริหาร ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และมีเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 60,000 บาท 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 บริษทัได้ต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราค่าเช่า 
เดือนละ 19,000 บาท 
 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คน เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในอตัราค่าจา้งรวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 40,000 บาท และไดล้าออกวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันอีก 1 คน โดยให้รับผิดชอบด้านการขนส่ง 
ปฏิบัติการโรงงาน ทรัพยากรบุคคล และธุรการโรงงาน โดยมีอตัราค่าจ้าง 50,000 บาทต่อเดือน และปรับเป็น 
100,000 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 คน เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด ในอตัราค่าจา้ง
รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เดือนละ 25,000 บาท 
 

7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินสดยอ่ย 151,747  141,848  119,477  38,444 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 130,457  107,773  72,621  72,621 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 9,759,668  33,703,676  7,807,317  29,638,754 
รวม 10,041,872  33,953,297  7,999,415  29,749,819 
 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,441,538  1,093,695 
กิจการอ่ืน        
- ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย        
  จ ากดั (มหาชน) 58,225,042  58,225,042  58,225,042  58,225,042 

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

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
- ลูกหน้ีรายอ่ืนๆ 35,752,204  42,283,353  30,062,838  36,540,951 
รวมลูกหน้ีกิจการอ่ืน 153,360,839  159,891,988  147,671,473  154,149,586 
รวม 153,360,839  159,891,988  152,113,011  155,243,281 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
        คาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
        ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (123,766,414)  (121,570,034)  (123,940,079)  (121,570,034) 
สุทธิ 29,594,425  38,321,954  28,172,932  33,673,247 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        
   (ในปี 2562:หน้ีสงสยัจะสูญ) 2,289,849  1,290,903  2,463,514  1,290,903 
โอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
   โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (93,469)  (684,926)  (93,469)  (684,926) 
 2,196,380  605,977  2,370,045  605,977 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ลูกหน้ีการคา้ - รายอ่ืนๆ:-        
 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 23,434,729  27,218,224  22,186,901  22,848,011 
 คา้งช าระเกินก าหนด:-        
 1 – 3 เดือน 7,565,525  10,878,698  7,565,525  10,600,204 
 3 – 6 เดือน 610,598  450,066  610,598  450,066 
 6 – 12 เดือน 49,858  886,291  49,858  886,291 
 มากกวา่ 12 เดือน 4,091,494  2,850,074  4,091,494  2,850,074 
 รวม 12,317,475  15,065,129  12,317,475  14,786,635 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ลูกหน้ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
 (มหาชน) (คา้งช าระเกินก าหนด) 58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

 
58,225,042 

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

 

59,383,593 

 

59,383,593 

 

59,383,593 
รวมทั้งส้ิน 153,360,839  159,891,988  152,113,011  155,243,281 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
       คาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:         
        ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (123,766,414)  (121,570,034)  (123,940,079)  (121,570,034) 
สุทธิ 29,594,425  38,321,954  28,172,932  33,673,247 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการค้ารายบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีค้างช าระ 
เกินก าหนดจ านวน 58.23 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ในปี 2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ไวเ้ต็มจ านวนแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 44 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาผ่อนช าระหรือบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั จ านวน 59.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหน้ีดงักล่าวคา้งช าระเกินก าหนด 
ท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงิน และได้ผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ รวมทั้ งมีอดีตผูถื้อหุ้นของลูกหน้ี 
เป็นบุคคลเดียวกบัอดีตผูบ้ริหารการตลาดของบริษทั ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึน (ในปี 2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ไวเ้ต็มจ านวนแลว้ และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 44 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าว 2 ราย ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดอยู่ระหว่างฟ้องร้อง 
สรุปดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 
 (บำท) 

 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน):    
ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง 58,225,042 58,225,042 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:    
       ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (58,225,042) (58,225,042) 
สุทธิ - - 

 

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

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 และ 44 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 
 (บำท) 
 บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั :   

ยอดหน้ีท่ีคงคา้ง 59,383,593 59,383,593 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:    
        ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (59,383,593) (59,383,593) 

สุทธิ - - 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

69 

สัญญารับจ้างบริการ 
 

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัทท าสัญญารับจ้างบริการจากบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  
(“ผูว้่าจา้ง”) เพ่ือบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีเป็นอนัตรายและ/หรือไม่เป็นอนัตราย โดยมี
หลกัประกนัเป็นเช็คจ านวน 300,000 บาท มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ภายใตส้ญัญามีเง่ือนไขจ ากดับางประการเก่ียวกบัการริบหลกัประกนั การคิดดอกเบ้ียของหน้ีท่ีคา้ง
ช าระ การบอกเลิกสัญญา เป็นตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาจา้งบริการพร้อม
กบัยกเลิกการใหเ้ช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 
 

สัญญาผ่อนช าระ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษทัไดต้กลงท าหนงัสือสัญญาผ่อนช าระให้กบับริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั เพ่ือช าระหน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 57.09 ลา้นบาท โดยใหห้กักบัยอดท่ีบริษทัคา้งช าระ 
จ านวน 8.29 ลา้นบาท โดยก าหนดผอ่นช าระ 24 งวด เป็นงวดรายเดือน งวดท่ี 1-3 งวดละ 300,000 บาท งวดท่ี 4-6 
งวดละ 600,000 บาท งวดท่ี 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดท่ี 13-15 งวดละ 3,000,000 บาท งวดท่ี 16-23 งวดละ 
3,500,000 บาท และงวดท่ี 24 (วนัท่ี 15กุมภาพนัธ์ 2562) จ านวน 2,985,583 บาท โดยเร่ิมช าระงวดแรกวนัท่ี 15 
มีนาคม 2560 และงวดถดัไปทุกวนัท่ี 15 ภายใตส้ัญญาผอ่นช าระมีเง่ือนไขท่ีส าคญั หากบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมน
เนจเมน้ท ์จ ากดั ไม่ช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงตามสญัญายินยอมใหบ้ริษทัด าเนินการตามกฎหมายไดท้นัที และกรณี
ท่ีเป็นค่าบริการท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั จะช าระเงินให้ตรงตามก าหนดทุกรอบ
เดือนและต่อไปทุกส้ินเดือน หากผิดนดัช าระค่าบริการงวดใดงวดหน่ึง ยินยอมใหบ้ริษทัยกเลิกสัญญาตวัแทนได้
ทนัที ทั้งน้ี บริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จะตอ้งน าหนงัสือค ้าประกนัมาเป็นหลกัประกนัการช าระ
หน้ีในวงเงิน 5 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนังสือผ่อนช าระดงักล่าวแลว้ 
และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และ 44 
 

9 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,167  68,267  4,643,327  5,564,788 
กิจการอ่ืน ๆ 7,850,070  8,347,242  5,787,017  6,304,563 
รวม 7,918,237  8,415,509  10,430,344  11,869,351 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี         
        คาดวา่ จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:         
         ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (100,000)  (100,000)  (4,677,552)  (4,540,441) 
สุทธิ 7,818,237  8,315,509  5,752,792  7,328,910 
 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน –กิจกำรอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ลูกหน้ีอ่ืน 126,201  58,372  118,089  47,779 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 721,409  984,737  623,156  867,875 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,589,916  1,680,616  -  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 4,657,483  4,466,170  4,347,681  4,332,962 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 324,167  694,896  324,167  649,569 
เงินมดัจ า 100,000  100,000  100,000  100,000 
อ่ืน ๆ 330,894  362,451  273,924  306,378 
รวม 7,850,070  8,347,242  5,787,017  6,304,563 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินมดัจ า จ านวน 100,000บาท ให้กบับุคคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินแปลงท่ีบริษทัจะซ้ือ จ านวนเน้ือท่ีประมาณ 48 ไร่ หากภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ไม่แลว้เสร็จ
บริษทัจะไดรั้บคืนเงินมดัจ าดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 บริษทัขยายระยะเวลาดงักล่าวเป็นส้ินสุด
ภายในปี 2562 ทั้งน้ี จนถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัยงัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินซ่ึงถือเป็นการผิดนดั และ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 บริษทัได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ในปี 2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  
เงินมดัจ าดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
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10 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 107,783  261,090  -  - 
วตัถุดิบ 683,387  966,581  -  - 
สารเคมีและวสัดุอ่ืนๆ 1,037,369  507,230  955,609  469,656 
รวม 1,828,539  1,734,901  955,609  469,656 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง -  (91,856)  -  - 
สุทธิ 1,828,539  1,643,045  955,609  469,656 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ขาดทุนจากการปรับลด        
  มูลค่าสินคา้(โอนกลบั) (91,856)  41,629  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั จ านวน 1.83 ลา้นบาท และ 1.64 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เป็นสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดป้ระโยชนภ์ายใน 1 ปี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น        
  ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
ตน้ทุนขายสินคา้ 48,791,305  50,489,295  14,064,994  9,721,302 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี        
  คาดวา่จะไดรั้บ(โอนกลบั) (91,856)  41,629  -  - 
รวม 48,699,449  50,530,924  14,064,994  9,721,302 
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72 

11 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 205,800  204,795  205,800  204,795 
สลากออมสินพิเศษ 60,000,000  85,000,000  60,000,000  80,000,000 
รวม 60,205,800  85,204,795  60,205,800  80,204,795 
 

จดัประเภทเป็น :        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 20,205,800  45,204,795  20,205,800  40,204,795 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 30,000,000  40,000,000  30,000,000  40,000,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน        
  ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 10,000,000  -  10,000,000  - 
รวม 60,205,800  85,204,795  60,205,800  80,204,795 
 

รายการเคล่ือนไหวของสลากออมสินพิเศษส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,000,000  55,000,000  80,000,000  50,000,000 
ซ้ือระหวา่งปี 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 
ขายระหวา่งปี (55,000,000)  -  (50,000,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 60,000,000  85,000,000  60,000,000  80,000,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สลากออมสินพิเศษของบริษัท จ านวน 60 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท 
ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดถอนตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 
ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2566 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สลากออมสินพิเศษของบริษทัย่อย (บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากดั) 
จ านวน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดถอนวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ซ่ึงบริษทัย่อยไดถ้อน
สลากออมสินดงักล่าวแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สลากออมสินจ านวน 2 ฉบบั ยอดเงิน 10 ลา้นบาท ใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 
 

12 ภำษเีงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 24,379,960  20,184,039  24,367,502  20,181,869 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ขาดทุนจากการตดับญัชี -  285,473  -  285,473 
 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 24.37 ลา้นบาท และ 20.18  
ลา้นบาท ตามล าดบั อยูร่ะหวา่งการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร สรุปไดด้งัน้ี 
 

 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (บำท) 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายปี 2563 

 
 

 
 4,208,053  - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายปี 2562 
 

 
 

 -  22,420 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายปี 2561 

 
 

 
 5,719,254  5,719,254 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายปี 2560 
 

 
 

 6,252,562  6,252,562 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายปี 2559 

 
 

 
 8,187,633  8,187,633 

รวม 
 

 
 

 24,367,502  20,181,869 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 74,998  -  74,998  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน        
  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (26,227)  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 48,771  -  74,998  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั กิจการร่วมค้า โปรเวสต์-รุ่งเรือง จ ากดั) มีสัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงประกอบธุรกิจรับจา้งจดัเก็บ ขนยา้ย และท าลายของเหลว เจล สเปรย ์วสัดุ
หรือสารเคมีทุกชนิด ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2564 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 
 (ร้อยละ)  (บำท) 

บริษทัร่วม                        
บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต ์-                 
  รุ่งเรือง จ ากดั 30  250,000  74,998  48,771  -  48,771 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 (ร้อยละ)  (บำท) 

บริษทัร่วม                        
บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต ์-                 
  รุ่งเรือง จ ากดั 30  250,000  74,998  -  74,998  - 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ในงบการเงินรวม ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  หนีสิ้น  รำยได้  ขำดทุน 
 เป็นเจ้ำของ  รวม  รวม  รวม  ส ำหรับปี 

 (ร้อยละ)  (พันบำท) 
บริษทั กิจการร่วมคา้ โปรเวสต ์-           
  รุ่งเรือง จ ากดั 30  30  130  -  350 
 

14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (บำท) 
วิธีราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     445,084,839  445,084,839 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     445,084,839  445,084,839 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (382,919,579)  (382,919,579) 
สุทธิ     62,165,260  62,165,260 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาสินทรัพยข์องกิจการ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจผลิตและหลอมอลูมิเนียมส าเร็จรูปน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และข้ีเถา้อลูมิเนียม (AL Dross) โดยวา่จา้งบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย 
โดยวิธีมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องกิจการ ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคา
อิสระไดป้ระมาณกระแสเงินสดอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินของธุรกิจของบริษทัย่อย ซ่ึงไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้ริหาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 
 

ขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มีดงัน้ี 

1) อตัราคิดลดสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียง
เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย ์ในอตัราร้อยละ 11.90 ต่อปี 
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2) สมมติฐานของกระแสเงินสดจากประมาณการก าไรขั้นตน้ใกลเ้คียงกบัอตัราก าไรขั้นปกติของบริษทัย่อย
จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงเช่ือวา่เป็นขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด ท่ีสามารถหาไดใ้นการประมาณการน้ี 

3) อตัราการเติบโตของกิจการจากประมาณการอตัราการเติบโตของกิจการจากประสบการณ์ในอดีต และการ
คาดการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรม ในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี 

 

จากสมมติฐานขา้งตน้ มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนฯ ของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (บริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม 
แอนด์ เมทเทิล จ ากัด) เท่ากับ 2.07 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้โอนกลบัค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง 
จ านวน 62.17 ลา้นบาท ในก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 ซ่ึงในปี 2563 บริษทัย่อยมีสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้น 3.28 
บาท ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ลกัษณะ ประเทศท่ี  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ 
 ธุรกิจ ด าเนิน  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  ธุรกิจ  (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท)  (บำท) 
บริษัทย่อย                       
บริษทั เวสท ์เอก็ซ์เชนจ ์จ ากดั(**) อยูร่ะหวา่ง 

การช าระบญัชี 
ไทย  100  100  10  10  7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  -  - 

บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์
 เมทเทิล จ ากดั 
 
 
 

จ าหน่ายสินคา้
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  62,165,260 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี
 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(**) 

อยูร่ะหวา่ง 
การช าระบญัชี 

ไทย  100 
 

 100 
 

 
200 

 
 

200 
 

 
199,999,400 

 
 

199,999,400 
 

 
199,999,400 

 
 

199,999,400 
 

 
- 
 

 
- 
 

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

ยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด าเนินงาน 
เชิงพาณิชย ์

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  62,165,260 

* ยงัไม่เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย ์และผลการด าเนินงานไม่เป็นสาระส าคญั 

** จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ในปี 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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15 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (บำท)  
  ท่ีดิน  

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  23,985,900  
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  24,895,480  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  48,881,380  
โอนเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (7,871,491)  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  41,009,889  
    

ค่าเผื่อการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  8,009,444  
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  8,313,173  
โอนกลบั  (5,393,451)  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  10,929,166  
โอนเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (1,759,969)  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  9,169,197  
    

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  37,952,214  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  31,840,692  
 

กำรวัดมลูค่ำยติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ซ่ึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน บริษทัจึงไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
จ านวน 5.39 ลา้นบาท แสดงในก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 
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 งบกำรเงินรวมและ 
 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
     (บำท) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  -  5,393,451 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน จ านวน  5 ฉบบั และเป็นนส.3 และ 
นส.3 ก. จ านวน 5 ฉบบั มีเน้ือท่ีรวม 314 ไร่ 1 ตารางวา (แบ่งให้เช่าเน้ือท่ีรวม 267 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา ส่วนท่ี
เหลือเป็นท่ีดินรอการใชป้ระโยชน)์ มีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 32 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน จ านวน  6 ฉบับ และเป็น นส.3 ก. 
จ านวน 5 ฉบบั มีเน้ือท่ีรวม 428 ไร่ 19.1 ตารางวา (แบ่งให้เช่าเน้ือท่ีรวม 308 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ส่วนท่ีเหลือ
เป็นท่ีดินรอการใชป้ระโยชน)์ มีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 38 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 บริษทัให้บุคคลอ่ืน 3 ราย เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ใน
อตัราค่าเช่าปีละ 18,682 ถึง 120,000 บาท โดยผูเ้ช่าตอ้งช าระค่าเช่าปีละคร้ัง 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัให้บุคคลอ่ืน 3 รายเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ใน
อตัราค่าเช่าปีละ 18,682 ถึง 145,000 บาท โดยผูเ้ช่าตอ้งช าระค่าเช่าปีละคร้ัง 
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16 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ราคาทุน                       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  264,086,157  21,842,404  168,738,702  316,869,601  106,794,008  35,592,049  51,278,064  5,972,486  8,755,689  38,633,620  1,018,562,780 
โอนเป็นอสงัหาริมทรัพย ์                       
  เพื่อการลงทุน  (24,895,480)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (24,895,480)  
เพิ่มข้ึน  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 วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 

  
248,760,959 

  
21,842,404 

  
177,278,273 

  
320,583,335 

  
111,048,461 

  
35,592,049 

  
53,607,695 

  
5,521,434 

  
8,679,619 

  
45,201,219 

  
1,028,115,448 

โอนจากอสงัหาริมทรัพย ์                       
  เพื่อการลงทุน  7,871,491  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,871,491 
เพิ่มข้ึน  5,296,000  -  -  1,584,586  29,880  -  3,406,749  801,131  420,100  59,961,503  71,499,949 
ประมาณการหน้ีสินจากการปิดหลุม  -  -  7,212,819  -  -  -  -  -  -  -  7,212,819 
โอน  -  -  14,161,029  15,708,340  29,868,998  1,112,039  4,091,253  60,917  -  (65,002,576)  - 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (410,000)  (410,000) 
ตดับญัชี  -  -  -  (10,615,152)  -  -  (1,345,393)  (128,813)  -  -  (12,089,358) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  261,928,450  21,842,404  198,652,121  327,261,109  140,947,339  36,704,088  59,760,304  6,254,669  9,099,719  39,750,146  1,102,200,349 
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  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  9,133,493  119,205,545  159,658,942  60,336,551  23,504,663  32,092,107  3,487,686  4,856,352  -  412,275,339 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  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 วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 

  
- 

  
10,026,487 

  
125,732,511 

  
169,116,966 

  
64,257,536 

  
23,504,663 

  
35,090,510 

  
3,481,219 

  
5,638,787 

  
- 

  
436,848,679 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  913,162  3,887,561  9,618,153  7,040,076  1,251,490  4,027,042  872,940  932,623  -  28,543,047 
ตดับญัชี  -  -  -  (5,959,417)  -  -  (1,026,283)  (102,003)  -  -  (7,087,703) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  -  10,939,649  129,620,072  172,775,702  71,297,612  24,756,153  38,091,269  4,252,156  6,571,410  -  458,304,023 
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  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  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 
โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ                       
  ลงทุน  (8,313,173)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (8,313,173) 
เพิ่มข้ึน  -  -  4,703,811  -  -  7,140,468  888,557  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 วนัที ่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 

  
57,706,308 

  
6,721,056 

  
34,221,191 

  
37,726,049 

  
9,947,243 

  
7,140,468 

  
4,519,086 

  
423,342 

  
679,201 

  
33,737,909 

  
192,821,853 

โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ                       
  การลงทุน  1,759,969  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,759,969 
เพิ่มข้ึน  -  -  -  -  -  2,754,840  -  -  -  -  2,754,840 
ตดับญัชี  -  -  -  (2,497,005)  -  -  (2,196)  (4,850)  -  -  (2,504,051) 
โอนกลบั  -  -  -  -  -  (5,794,869)  -  -  -  (1,611,806)  (7,406,675) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  59,466,277  6,721,056  34,221,191  35,229,044  9,947,243  4,100,439  4,516,890  418,492  679,201  32,126,103  187,425,936 
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  งบการเงินรวม 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                       
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  191,054,651  5,094,861  17,324,571  113,740,320  36,843,682  4,946,918  13,998,099  1,616,873  2,361,631  11,463,310  398,444,916 
รวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  191,054,651  5,094,861  17,324,571  113,740,320  36,843,682  4,946,918  13,998,099  1,616,873  2,361,631  11,463,310  398,444,916 
                       
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  202,462,173  4,181,699  34,810,858  119,256,363  59,702,484  7,847,496  17,152,145  1,584,021  1,849,108  7,624,043  456,470,390 
รวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  202,462,173  4,181,699  34,810,858  119,256,363  59,702,484  7,847,496  17,152,145  1,584,021  1,849,108  7,624,043  456,470,390 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ราคาทุน                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  228,065,221  21,842,404  168,738,701  187,751,452  94,488,860  35,592,049  11,985,883  4,291,236  5,942,381  8,196,821  766,895,008 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ                       
  การลงทุน  (24,895,480)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (24,895,480) 
เพิ่มข้ึน  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 วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 
1 มกรำคม 2563 

  
212,740,023 

  
21,842,404 

  
177,278,272 

  
191,446,086 

  
98,743,313 

  
35,592,049 

  
14,648,357 

  
4,372,585 

  
5,866,311 

  
14,764,420 

  
777,293,820 

โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ  7,871,491  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,871,491 
  การลงทุน                       
เพิ่มข้ึน  5,296,000  -  -  1,584,586  29,880  -  2,307,874  696,324  420,100  58,489,093  68,823,857 
ประมาณการหน้ีสินจากการปิดหลุม  -  -  7,212,819  -  -  -  -  -  -  -  7,212,819 
โอน  -  -  14,161,029  15,708,340  29,868,998  1,112,039  4,091,253  60,917  -  (65,002,576)  - 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (410,000)  (410,000)  
ตดับญัชี  -  -  -  (10,615,152)  -  -  (24,424)  (76,244)  -  -  (10,715,820) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  225,907,514  21,842,404  198,652,120  198,123,860  128,642,191  36,704,088  21,023,060  5,053,582  6,286,411  7,840,937  850,076,167 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  9,133,493  119,205,545  115,586,458  56,013,270  23,504,663  6,382,677  2,107,807  2,055,758  -  333,989,671 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  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 วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 

 

- 

 
10,026,487  125,732,511  122,002,501  59,644,376 

 
23,504,663  9,658,725  2,569,016  2,828,541  -  355,966,820 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  913,162  3,887,561  5,004,098  6,541,271  1,251,490  2,168,737  683,280  932,280  -  21,381,879 

ตดับญัชี  -  -  -  (5,959,417)  -  -  (15,377)  (57,428)  -  -  (6,032,222) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  -  10,939,649  129,620,072  121,047,182  66,185,647  24,756,153  11,812,085  3,194,868  3,760,821  -  371,316,477 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์                       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  75,270,289  7,476,766  29,517,380  32,421,237  17,473,429  -  181,813  41,613  -  -  162,382,527 

โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ                       

  การลงทุน  (8,313,173)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (8,313,173) 

เพิ่มข้ึน  -  -  4,703,811  -  -  7,140,468  888,557  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 วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 

 1 มกรำคม 2563  47,565,574  6,721,056  34,221,191  15,686,011  8,739,717 

 

7,140,468  1,019,850  403,252  679,201  3,301,109  125,477,429 

โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ                       

  การลงทุน  1,759,969  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,759,969 

เพิ่มข้ึน  -  -  -  -  -  2,754,840  -  -  -  -  2,754,840 

โอนกลบั  -  -  -  -  -  (5,794,869)  -  -  -  (1,611,806)  (7,406,675) 

ตดับญัชี  -  -  -  (2,497,005)  -  -  (2,195)  (4,850)  -  -  (2,504,050) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  49,325,543  6,721,056  34,221,191  13,189,006  8,739,717  4,100,439  1,017,655  398,402  679,201  1,689,303  120,081,513 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ท่ีดิน 

 
  

ตน้ทุนท่ีดินเพื่อ 
เป็นท่ีตั้ง 

หลุมฝังกลบ 
กากอุตสาหกรรม 

อนัตราย 

 

ตน้ทุนหลุม 
ฝังกลบ 

 
 
 

 

อาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง 
และระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 
 

 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 
 
 

 กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 
 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

 รวม 

  (บำท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  165,174,449  5,094,861  17,324,570  53,757,574  30,349,220  4,946,918  3,969,782  1,400,317  2,358,569  11,463,311  295,849,571 

รวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  165,174,449  5,094,861  17,324,570  53,757,574  30,349,220  4,946,918  3,969,782  1,400,317  2,358,569  11,463,311  295,849,571 
                       
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  176,581,971  4,181,699  34,810,857  63,887,672  53,716,827  7,847,496  8,193,320  1,460,312  1,846,389  6,151,634  358,678,177 

รวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  176,581,971  4,181,699  34,810,857  63,887,672  53,716,827  7,847,496  8,193,320  1,460,312  1,846,389  6,151,634  358,678,177 
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ค่าเส่ือมราคาแสดงรวมไวใ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 26,853,457  27,637,495  20,368,512  24,304,465 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,689,590  1,943,361  1,013,367  1,488,229 
รวม 28,543,047  29,580,856  21,381,879  25,792,694 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ขาดทุนจากการตดับญัชีอุปกรณ์ 2,179,548  1,267,920  2,497,607  899,528 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 2,754,840  17,096,352  2,754,840  17,096,352 
รายการโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 ของสินทรัพย ์

 
(7,406,675) 

  
(101,316,637) 

  
(7,406,675) 

  
(45,688,277) 

รวมโอนกลบั (2,472,287)  (82,952,365)  (2,154,228)  (27,692,397) 
 

 ท่ีดินและตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 180.76 ลา้นบาท และ 170.27 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดินทั้งหมดมีเน้ือท่ีดินรวม 580 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา (ปี 2562: 489 ไร่ 
1 งาน 8.9 ตารางวา) ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีต าบลโนนหมากเคง็ อ  าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ประกอบดว้ย 

 

- โฉนดท่ีดิน จ านวน 21 ฉบบั และ 15 ฉบบั ตามล าดบั มีเน้ือท่ีดินรวม 366ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา (ปี 2562: 
336 ไร่ 3 งาน 48.9 ตารางวา) 

- นส. 3 และนส.3 ก. จ านวน 8 ฉบบั และ 3 ฉบบั ตามล าดบั มีเน้ือท่ีดินรวม 213 ไร่ 3 งาน (ปี 2562: 152 ไร่ 
1 งาน 60 ตารางวา) 

 

 ท่ีดินทั้ งหมดของบริษัทอยู่ระหว่างการสอบเขตแนวท่ีตั้ งของท่ีดินในเร่ืองความถูกต้องของหลักฐาน 
ในกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีปราศจากขอ้ผูกพนัใดในทางกฎหมาย ทั้งสิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม และสิทธิเรียกร้อง
อ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารแจง้วา่ยงัไม่แลว้เสร็จ เน่ืองจากแนวเขตท่ีดินขา้งเคียงยงัไม่ยติุ 
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 ทั้ งน้ี ท่ีดินท่ีตั้ งทรัพย์สินของบริษัทท่ีจังหวดัสระแก้ว ตั้ งอยู่ในเขต “ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม” ตามขอ้ 7 (5) และขอ้ 12 ตามกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัสระแกว้ พ.ศ. 2558 
แห่งพระราชบญัญติัการผงัเมืองพ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการผงัเมือง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2535 และท่ีดินดงักล่าวยงัตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าท่ากระบาก” ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 330 (พ.ศ. 
2511) และ ฉบับท่ี 1, 111 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึง
กฎกระทรวงฉบับท่ี 330 ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2511 และตามกฏ
กระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัสระแก้ว พ.ศ. 2558 แห่งพระราชบัญญติัการผงัเมืองพ.ศ. 2518 
อย่างไรก็ตาม ผูป้ระเมินราคาไดส้อบถามส านักงานท่ีดินจงัหวดัสระแกว้ แจง้ว่าในปัจจุบนัท่ีดินในบริเวณ
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นของบริษทัยงัมีการซ้ือขาย เปล่ียนมืออย่างต่อเน่ือง ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั 

 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ล าดบัช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

 มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย และมีประสบการณ์
การประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 

 

การประเมินมลูค่าน้ีพจิารณาจากข้อมลูระดบั 3 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด)ได้
ทบทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย เพ่ือท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์โดยทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดกบัมูลค่าสุทธิทางบญัชี รายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษัท 
 

 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาสินทรัพย ์โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยการค านวณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามรายงานลงวนัท่ี24 กมุภาพนัธ์ 2563 ทั้งน้ี ไดพิ้จารณาการ
ค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์(Value-in-use) (โดยค านวณประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตให้เป็นปัจจุบัน (Discounted Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่อเน่ือง) ซ่ึงและอา้งอิงประมาณการทาง
การเงินครอบคลุมระยะเวลาการใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยภ์ายใตข้อ้สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตท่ี
ผา่นมาเป็นฐานตั้งตน้ รวมทั้ง ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีความถูกตอ้งและความมีอยู่จริงของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
ท่ีประเมินตามกฏหมายมีดงัน้ี 
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รายละเอียด หลกัเกณฑว์ิธีการประเมิน   
มูลค่ากิจการ วิธีการรายได ้(Income approach) (ลา้นบาท) 334  
 อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) (ร้อยละต่อปี) 9.04  
 อตัราการเติบโต  คงท่ีตลอดโครงการ  
 ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี) 13 และ 40  

 

ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นถาวรของบริษทับางรายการต ่ากวา่และบางรายการสูงกว่ามูลค่า
ทางบญัชี จึงมีผลท าให้บริษทัโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จ านวน 45.62 ลา้นบาท หักขาดทุน
จากการดอ้ยค่าฯ (11.30 ลา้นบาท) คงเหลือสุทธิจ านวน 34.31 ลา้นบาท ในก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 

 

บริษัทย่อย (บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด) 
 

 บริษทัย่อยไดท้ดสอบการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาสินทรัพย ์ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระค านวณมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 106.20 ลา้นบาท ตามรายงานลงวนัท่ี 20กมุภาพนัธ์ 2563 
ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย (โดยการวิเคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach)) มีผลท า
ให้มูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการต ่ากว่าและบางรายการสูงกว่ามูลค่าทางบญัชี จึงมีผลท าให้
บริษทัย่อยโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ จ านวน 55.30 ลา้นบาทในก าไรขาดทุนส าหรับปี 
2562 
 

ต้นทุนที่ดินเพ่ือเป็นที่ตั้งของหลุมฝังกลบกำกอุตสำหกรรมอันตรำย 
 

 ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาว่าอาจไม่สามารถน าไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนอีกหลงัจากปิดหลุมฝังในอนาคต 
ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะตดัค่าเส่ือมเป็นตน้ทุนบริการตามวิธีปริมาณกากของเสียอนัตรายท่ีฝังกลบแลว้
เทียบกบัปริมาณกากของเสียอนัตรายทั้งหมดท่ีสามารถฝังกลบไดใ้นแต่ละหลุม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตน้ทุนท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตราย 
ประกอบดว้ย 

 หมายเลขหลุมฯ 
 L1 L2 (ปิดถาวร) L3 รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 (ล้ำนบำท) 
ราคาทุน 6.44 7.94 7.46 21.84 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (4.19) (4.94) (1.81) (10.94) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (2.25) (3.00) (1.47) (6.72) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี - - 4.18 4.18 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 หมายเลขหลุมฯ 
 L1 L2 (ปิดถาวร) L3 รวม 

 (ล้ำนบำท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562     
ราคาทุน 6.44 7.94 7.46 21.84 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (4.19) (4.94) (0.90) (10.03) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (2.25) (3.00) (1.47) (6.72) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี - - 5.09 5.09 

 

ต้นทุนหลุมฝังกลบ 
 

 ตน้ทุนหลุมฝังกลบส าหรับกากอุตสาหกรรมอนัตรายและไม่อนัตรายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าก่อสร้างหลุม 
ในส่วนท่ีเป็นค่ากั้นและปิดหลุมส าหรับหลุมท่ีไดเ้ปิดใหบ้ริการแลว้ (ไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุม
ฝังกลบถือเป็นต้นทุนหลุมฝังกลบฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 21.72 ลา้นบาท และ 
24.14 ลา้นบาท ตามล าดบั) มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 34.81 ลา้นบาท และ 
17.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ประกอบดว้ย 
 

 หมายเลขหลุมฯ 
 หลุมฝังกลบกาก 

อุตสาหกรรมอนัตราย 
หลุมฝังกลบกาก 

อุตสาหกรรมไม่อนัตราย 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบฯ L1 L2(ปิดถาวร) L3 L5(ปิดถาวร) L6 L8 รวม 
  (ล้ำนบำท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563        
ราคาทุน 33.29 57.56 26.76 45.52 27.03 8.49 198.65 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (32.50) (34.04) (7.71) (40.60) (14.38) (0.38) (129.61) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 ของสินทรัพย ์

 
(0.79) 

 
(23.52) 

 
(2.68) 

 
(4.92) 

 
(2.32) 

 
- 

 
(34.23) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี - - 16.37 - 10.33 8.11 34.81 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 หมายเลขหลุมฯ  

 หลุมฝังกลบกาก 
อุตสาหกรรมอนัตราย 

หลุมฝังกลบกาก 
อุตสาหกรรมไม่อนัตราย 

 

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

 (ล้ำนบำท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562       
ราคาทุน 33.29 57.56 16.48 45.52 24.43 177.28 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (32.49) (34.04) (4.55) (40.60) (14.05) (125.73) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 ของสินทรัพย ์

 
(0.80) 

 
(23.52) 

 
(2.67) 

 
(4.92) 

 
(2.32) 

 
(34.23) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี - - 9.26 - 8.06 17.32 
 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งานระหว่างก่อสร้างราคาทุน จ านวน 39.75 ล้านบาท และ 7.84 ล้านบาท  
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั หักค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จ านวน 32.13 
ลา้นบาท และ 1.69 ลา้นบาท ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่แลว้เสร็จประกอบดว้ย 

 

 
ประเภทงานก่อสร้าง 

ตน้ทุน
งบประมาณ 

 ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนแลว้ 

  
คงเหลือ 

 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะแลว้
เสร็จโดยประมาณ 

 (ล้ำนบำท)   
บริษทั :        
กล่อง Roll Off 8 กล่อง 1.60  1.60  -  พฤษภาคม 2564 
อาคารส านกังานสระแกว้ 40.00  0.40  39.60  ยงัไม่มีก าหนด 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเขา้อาคารปรับเสถียร 1 0.03  0.03  -  มกราคม 2564 
ปรับปรุงฝาบ่อพกัน ้าอาคารปรับเสถียร 2 0.02  0.02  -  มกราคม 2564 
ปรับปรุงรางน ้าหนา้อาคารปรับเสถียร 0.01  0.01  -  มกราคม 2564 
อาคารซ่อมสร้างกล่องบรรจุกาก 9.00  1.56  7.44  เมษายน 2564 
อาคารโรงอิฐและโรงปุ๋ย 5.44  0.23  5.21  อยูร่ะหวา่งยื่นขอ

ใบอนุญาต 
แทง้คส์ ารองน ้าดบัเพลิง 0.75  0.42  0.33  กมุภาพนัธ์ 2564 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ประเภทงานก่อสร้าง 

ตน้ทุน
งบประมาณ 

 ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนแลว้ 

  
คงเหลือ 

 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะแลว้
เสร็จโดยประมาณ 

 (ล้ำนบำท)   
ถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงาน  
 สระแกว้ (เสน้ทางใหม่ ช่วงท่ี 2) 

14.54  0.20  14.34  อยูร่ะหวา่งส ารวจ
เสน้ทางเสน้ท่ี 2 

คนัดินและคลองรับน ้าฝนรอบโรงงาน        
  ตาม EIA 1.57  1.57  -  พฤษภาคม 2564 
งานก่อสร้างอ่ืนๆ 0.11  0.11  -  ธนัวาคม 2564 
รวม 73.07  6.15  66.92   

บริษทัย่อย :        
เตาหลอมอลูมิเนียม 3.35  1.47  1.88  มิถุนายน 2564 
รวมทั้งหมด 76.42  7.62  68.80   

 

 การก่อสร้างถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้เส้นทางใหม่ช่วงท่ี 1 และ 2 มีงบประมาณทั้งส้ิน 
30 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:-  
- ไดก่้อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ส าหรับถนนเส้นทางใหม่ช่วงท่ี 1 ระยะทาง 2.75 กิโลเมตร มีตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนจ านวน 15.46 ลา้นบาท 
- จนถึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ช่วงท่ี 2 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

 

 ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่า
เส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 92.33 ลา้นบาท 
และ 86.12 ลา้นบาท ตามล าดบั (ในปี 2562: 95.83 ลา้นบาท และ 56.10 ลา้นบาท ตามล าดบั) ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน        
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
  จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง        
  การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 1,429,061  4,348,985  -  5,778,046 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,429,061  4,348,985  -  5,778,046 
เพ่ิมข้ึน -  -  1,300,024  1,300,024 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,429,061  4,348,985  1,300,024  7,078,070 
 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
  จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง        
  การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 195,580  1,645,772  -  1,841,352 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 195,580  1,645,772  -  1,841,352 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 195,580  428,036  255,742  879,358 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 391,160  2,073,808  255,742  2,720,710 
 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,037,901  2,275,177  1,044,282  4,357,360 
 

ค่าเส่ือมราคาแสดงรวมไวใ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (บำท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ     255,742  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     623,616  - 
รวม     879,358  - 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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18 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินทรัพย์ 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (บำท) 
โครงการกลัน่น ้ามนัจากพลาสติก     80,000,000  80,000,000 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (80,000,000)  (80,000,000) 
สุทธิ     -  - 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยจ์ านวนเงิน 80 ลา้นบาท เป็นเงินล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรเตากลัน่น ้ ามนัจากพลาสติก 
ชุดละ 20 ลา้นบาท จ านวน 4 ชุด ตามสัญญาซ้ือขายระหวา่งบริษทักบับริษทั เทอร์ม เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ลงวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2551 และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 
 

19 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริหารจดัการ
และก าจดัขยะ  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทาง

บญัชี  

ค่าปรับปรุงงาน
ระบบการควบคุม

รอตดับญัชี  

โปรแกรม
ระหวา่ง
ติดตั้ง  รวม 

 (บำท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 42,076,923  499,997  -  -  42,576,920 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ           
  1 มกรำคม 2563 42,076,923  499,997  -  -  42,576,920 
เพ่ิมข้ึน -  -  490,000  495,000  985,000 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  410,000  -  410,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 42,076,923  499,997  900,000  495,000  43,971,920 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริหารจดัการ
และก าจดัขยะ  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทาง

บญัชี  

ค่าปรับปรุงงาน
ระบบการควบคุม

รอตดับญัชี  

โปรแกรม
ระหวา่ง
ติดตั้ง  รวม 

 (บำท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 7,191,781  63,370  -  -  7,255,151 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  50,000  -  -  50,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ           
  1 มกรำคม 2563 7,191,781  113,370  -  -  7,305,151 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  150,134  196,363  -  346,497 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 7,191,781  263,504  196,363  -  7,651,648 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าฯ          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 34,885,142  -  -  -  34,885,142 
เพ่ิมข้ึน -  89,756  -  -  89,756 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ           
  1 มกรำคม 2563 34,885,142  89,756  -  -  34,974,898 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 34,885,142  89,756  -  -  34,974,898 
 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  296,871  -  -  296,871 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  146,737  703,637  495,000  1,345,374 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริหารจดัการ
และก าจดัขยะ  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทาง

บญัชี  

ค่าปรับปรุงงาน
ระบบการควบคุม

รอตดับญัชี  

โปรแกรม
ระหวา่ง
ติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 42,076,923  483,000  -  -  42,559,923 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ           
  1 มกรำคม 2563 42,076,923  483,000  -  -  42,559,923 
เพ่ิมข้ึน -  -  490,000  495,000  985,000 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  410,000  -  410,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 42,076,923  483,000  900,000  495,000  43,954,923 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 7,191,781  56,716  -  -  7,248,497 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  48,300  -  -  48,300 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ           
  1 มกรำคม 2563 7,191,781  105,016  -  -  7,296,797 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  146,735  196,363  -  343,098 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 7,191,781  251,751  196,363  -  7,639,895 

ค่าเผื่อการด้อยค่าฯ          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 34,885,142  -  -  -  34,885,142 
เพ่ิมข้ึน -  84,512  -  -  84,512 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ           
  1 มกรำคม 2563 34,885,142  84,512  -  -  34,969,654 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 34,885,142  84,512  -  -  34,969,654 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  293,472  -  -  293,472 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  146,737  703,637  495,000  1,345,374 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะ 
 

ในปี 2553 บริษทัท าสัญญาว่าจา้งบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงเขียนและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหาร
จดัการในธุรกิจก าจดัขยะ มูลค่าตามสัญญาจ านวน 48.08 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระเงินเต็มจ านวนแลว้ ซ่ึง
ผูบ้ริหารชุดเดิมพิจารณาว่าโปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อมขาย แต่เน่ืองจากไม่สามารถขายไดต้ามท่ีประมาณไว ้
ต่อมาคณะกรรมการบริหารชุดเดิมจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าว เป็นจ านวน 35 
ลา้นบาท และต่อมาคณะกรรมการบริหารชุดเดิมไดแ้กไ้ขสัญญาขา้งตน้ เพ่ือยกเลิกส่วนของสัญญาการใหบ้ริการ
รักษาระบบรายปี และขอรับเงินคืนบางส่วน เป็นเงินจ านวน 6 ลา้นบาท คงเหลือเป็นจ านวน 42.08 ลา้นบาท 
 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 346,497 บาท และ 50,000 บาท 
ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และจ านวน 343,098 บาท และ 48,300 บาท ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แสดงรวมไวใ้นค่าใชจ่้ายบริหารทั้งจ านวน 
 

กำรวัดมลูค่ำยติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ซ่ึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 โดย 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนต ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี จ านวน 0.09 ล้านบาท และ 0.08 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ตามล าดบั บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึกเป็นขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 2,540,380  2,498,980  1,840,380  1,798,980 
เงินวางศาล 639,716  -  639,716  - 
รวม 3,180,096  2,498,980  2,480,096  1,798,980 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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21 ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว  181  109  173  100 
ยอดขาดทุนยกไป 3  1  1  - 

รวม 184  110  174  100 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง ปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้นและก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าของผลประโยชนพ์นกังาน ซ่ึงบริษทัและบริษทั
ยอ่ยยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว และโปรดสังเกต 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 
 

22 เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (บำท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     9,758,890  1,226,943 
 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชีกบัธนาคารออมสิน โดยวงเงินเบิกเกินบัญชี 
ไม่เกินจ านวน 9.50 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.9210 ต่อปี และก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
ทุก ๆ ส้ินเดือน โดยมีสลากออมสิน จ านวน 10 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั 
 

  



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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23 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
กิจการอ่ืน ๆ        
- เจา้หน้ีบริษทั สุวรรณภูมิ         

เอน็ไวรอนเมน้ท ์แคร์ จ ากดั 56,473,032  56,473,032  56,473,032  56,473,032 
- เจา้หน้ีบริษทั เซ็นทรัล เวสต ์        

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 8,158,940  8,158,940  8,158,940  8,158,940 
- เจา้หน้ีรายอ่ืนๆ 24,371,331  27,112,112  22,702,316  25,468,458 
รวม 89,003,303  91,744,084  87,334,288  90,100,430 
 

เจา้หน้ีการคา้รายบริษทั สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมน้ท์ แคร์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 
56.47ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดร้วมหน้ีค่าบริหารจดัการขยะท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลกัฐานต้นฉบับท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 ถึง 2557 จ านวน 32.31 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารใหม่ได้ขอให้เจา้หน้ีรายดังกล่าวรับรองหลกัฐานการเป็นหน้ีเพ่ือยืนยนัความเป็นหน้ี
ระหวา่งกนั 
 

เจา้หน้ีการคา้รายบริษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 8.16 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดข้อผ่อนช าระหน้ีโดยขอหักกบัยอดท่ีลูกหน้ี
บริษทั เซ็นทรัล เวสต ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั คา้งช าระ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 บริษทัไดบ้อกยกเลิกหนงัสือ
ผอ่นช าระดงักล่าว และโปรดสงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 44 
 

24 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 

บริษทัร่วม 300,000  -  300,000  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 571,929  439,583  558,213  438,068 
กิจการอ่ืน ๆ 12,531,154  11,722,074  12,033,606  11,451,781 
รวม 13,403,083  12,161,657  12,891,819  11,889,849 
 



บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999)จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน – กิจกำรอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 

เจา้หน้ีอ่ืน 6,468,371  7,419,349  6,035,806  7,207,095 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 2,426,381  438,980  2,426,381  438,980 
ค่าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 14,686  17,737  14,686  17,737 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 769,526  574,736  704,542  574,736 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 177,548  1,372,308  177,548  1,317,319 
อ่ืน ๆ 2,674,642  1,898,964  2,674,643  1,895,914 
รวม 12,531,154  11,722,074  12,033,606  11,451,781 
 

25 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าอนาคต 

ของจ านวนเงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  
 (บำท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,023,755  185,559  838,196  
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,627,825  352,279  3,275,546  
รวม 4,651,580  537,838  4,113,742  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสญัญาเช่า จ านวน 4 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารส านกังาน และยานพาหนะ มีระยะเวลา 4 – 10 ปี ก าหนดช าระทุกเดือน 
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26 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 12,951,135  10,226,757  9,828,088  7,469,390 
รวม 12,951,135  10,226,757  9,828,088  7,469,390 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน ส าหรับแต่ละปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการ        
 ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,226,757  6,890,166  7,469,390  4,653,294 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีต -  847,975  -  616,833 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,233,983  758,477  1,101,148  647,430 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 111,113  115,630  88,397  89,610 
 1,345,096  1,722,082  1,189,545  1,353,873 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผลขาดทุนจากการประมาณการ        
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,379,282  1,614,509  1,169,153  1,462,223 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำร        
 ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 12,951,135  10,226,757  9,828,088  7,469,390 
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ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากร 1,957  1,740  1,957  1,315 
ขอ้สมมติทางการเงิน 219,550  846,814  171,700  677,079 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,157,775  765,955  995,496  783,829 
รวม 1,379,282  1,614,509  1,169,153  1,462,223 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.36- 1.49 1.61 - 1.71 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00-5.50 5.00-5.50 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39-28.65* 2.39-28.65* 
อตัรามรณะ 105 ของ TMO 2017** 105 ของ TMO 2017** 
อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
* ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 2563 2562 
 (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (0.48) (0.41) (0.39) (0.33) 
ลดลงร้อยละ 0.5 0.53 0.45 0.42 0.36 

อัตรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 0.99 0.84 0.79 0.66 
ลดลงร้อยละ 1.0 (0.86) (0.73) (0.68) (0.57) 

อัตรำกำรกำรหมนุเวียนพนักงำน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (0.74) (0.64) (0.60) (0.51) 
ลดลงร้อยละ 20 0.88 0.77 0.72 0.62 

ตำรำงมรณะ     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (0.11) (0.10) (0.09) (0.08) 
ลดลงร้อยละ 20 0.11 0.10 0.09 0.08 
 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงั 
มีดงัน้ี 
 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
 การปรับปรุงตาม 

ประสบการณ์ 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 (ล้ำนบำท) 
ปี 2563 13  10  1  1 
ปี 2562 10  7  1  1 
ปี 2561 7  5  1  - 
ปี 2560 5  4  2  1 
ปี 2559 3  2  (2)  (2) 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ี
ถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงแลว้ จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าใหก้ลุ่มบริษทั
รับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึน 
 

27 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับกำรปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562 
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน  (บำท) 
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ  21,717,724  34,141,057 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
 (บำท) 
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,141,057  22,020,182 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 7,212,818  12,801,475 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน (19,636,151)  (680,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 21,717,724  34,141,057 
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28 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับคดคีวำมและค่ำปรับฯ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,316,083  1,046,083  1,126,324  856,324 
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการ        
 ไม่ปฏิบติัตาม 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000 
รวม 10,316,083  10,046,083  10,126,324  9,856,324 
 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 10,316,083  10,046,083  10,126,324  9,856,324 
 

รายการเคล่ือนไหวประมาณการหน้ีสินจากคดีความและค่าปรับฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,046,083  1,233,509  9,000,000  9,000,000  10,046,083  10,233,509 
เพ่ิมข้ึน  270,000  828,240  -  -  270,000  828,240 
จ่ายช าระประมาณ             
 การหน้ีสิน  -  (1,015,666)  -  -  -  (1,015,666) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,316,083  1,046,083  9,000,000  9,000,000  10,316,083  10,046,083 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับฯ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  856,324  1,043,750  9,000,000  9,000,000  9,856,324  10,043,750 
เพ่ิมข้ึน  270,000  828,240  -  -  270,000  828,240 
จ่ายช าระประมาณ             
 การหน้ีสิน  -  (1,015,666)  -  -  -  (1,015,666) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,126,324  856,324  9,000,000  9,000,000  10,126,324  9,856,324 
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 ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติังานตามสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 9 ลา้นบาท :- 

 

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

 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือขอปฏิเสธค่าปรับฯ ตามหนงัสือของทอท.ขา้งตน้ และขอ้โตแ้ยง้
สิทธิว่า บริษทัไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเง่ือนไขท่ีเสนอครบถว้นแลว้ และข้อ
โตแ้ยง้สิทธิว่า หากจะมีความเสียหายเกิดข้ึนก็เกิดจากทอท. เป็นฝ่ายปฏิบติัผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบติัตาม
สัญญาให้ครบถว้น และเป็นเหตุให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงบริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะด าเนินการฟ้องร้องกบัทอท. ต่อไป 

 

- ตามหนงัสือของท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม และบริษทั ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 
และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้
และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน 
ก็ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัที ซ่ึงวงเงินค่าจา้งตามสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 288 ลา้นบาท  
หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ลา้นบาท โดยบริษทัจะรับผิดชอบตามสดัส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกิน 8.6 ลา้นบาท 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหต้ั้งประมาณการหน้ีสินค่าปรับและ
ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น
จ านวน 9,000,000 บาท 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 
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29 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำตำม  2563  2562 
 มลูค่ำหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บำท)  (หุ้น/บำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.70  2,100,000,000  1,470,000,000  2,100,000,000  1,470,000,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 0.70  2,100,000,000  1,470,000,000  2,100,000,000  1,470,000,000 

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

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

 ผูถื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,470,000,000.00 
บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 
74,907,794 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 1.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,417,564,544.20 บาท เป็น
จ านวน 1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท 
และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 

- การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 1.40 บาท จ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  
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- การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 4.20 บาท 
ซ่ึงส่งผลใหจ้ านวนหุน้ของบริษทัลดลง จ านวน 1,687,576,840 หุน้ จากเดิม 2,025,092,208 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ านวน 337,515,368 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4.20 บาทและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัโดยการรวมหุน้ 

 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,417,564,545.60 
บาท เป็นจ านวน 337,515,368.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั จ านวน 1,080,049,177.60 
บาท จากทุนจดทะเบียนช าระแลว้เดิม เป็นจ านวน 1,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 337,515,368.00 บาท 
โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจาก 4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 

- ทั้งน้ีตอ้งน าเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ไดมี้มติไม่อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษทั จ านวน 
52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,470,000,000.00บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.70 บาท และไม่อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน เน่ืองจากคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยกบัมติมีน้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเม่ือท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติัการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทัในการพิจารณาวาระท่ี 3 ท าให้ไม่สามารถพิจารณาวาระท่ี 4 ถึง 7 ซ่ึงเป็นการปรับ
โครงสร้างทุนของบริษทั เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนัได ้

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48 
 

30 ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมญั 
 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 ไม่มีการเคล่ือนไหว สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (บำท) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -  - 
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (285,000,000)  (285,000,000) 
สุทธิ (285,000,000)  (285,000,000) 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้  
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31 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดั        
  กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 131,728,993  204,355,363  136,151,853  207,694,956 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ 37,567,641  54,692,609  37,208,958  54,692,609 
รวม 169,296,634  259,047,972  173,360,811  262,387,565 
 

32 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
รายไดจ้ากการถูกรางวลัสลากออมสินฯ 954,400  781,400  901,200  717,800 
รายไดจ้ากการขายไมย้คูาฯ 143,532  9,346  149,532  9,346 
รายไดค่้าเช่าท่ีดิน 283,785  291,245  283,785  291,245 
อ่ืน ๆ 404,344  716,002  281,753  686,301 
รวม 1,786,061  1,797,993  1,616,270  1,704,692 
 

33 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 6,462,291  7,204,923  6,462,291  7,204,923 
ค่าประสานงาน 1,347,833  2,063,412  1,224,122  1,939,701 
ค่านายหนา้ 1,824,793  3,219,304  1,824,793  3,219,304 
อ่ืนๆ 1,099,605  964,546  1,073,591  905,599 
รวม 10,734,522  13,452,185  10,584,797  13,269,527 
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34 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 26,504,612  27,490,840  20,835,172  21,856,293 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,659,701  1,993,360  1,980,081  1,536,529 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,500,000  4,955,000  3,525,000  3,755,000 
ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจและค่าธรรมเนียม
 วิชาชีพกฎหมาย 3,651,018  4,157,130  3,651,018  4,127,130 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนและค่าสมาชิกฯ 182,181  298,208  142,373  176,563 
ค่าใชจ่้ายกองทุนเพ่ือการพฒันาชุมชน
 และส่ิงแวดลอ้ม 1,391,576  2,014,734  1,391,576  2,014,734 
ค่าบริจาคการกศุลและค่ารับรอง 2,089,270  1,489,917  1,962,938  1,226,189 
ค่าเช่าส านกังานและค่าเช่าอ่ืน -  780,000  -  780,000 
ค่าบริการอ่ืน 1,297,476  1,673,752  960,096  1,517,692 
ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 935,409  1,110,216  935,409  1,110,216 
อ่ืนๆ 5,277,952  5,543,148  4,765,697  5,002,828 
รวม 48,489,195  51,506,305  40,149,360  43,103,174 
 

35 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินเดือนและค่าแรง 32,893,576  31,400,079  27,509,339  25,938,566 
สวสัดิการและอ่ืนๆ 10,607,234  11,223,562  9,194,995  9,296,412 
ค่าตอบแทนกรรมการ 22,391,510  22,911,419  19,009,225  19,656,700 
รวม 65,892,320  65,535,060  55,713,559  54,891,678 
 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานบางส่วนไดบ้นัทึกรวมไวใ้นตน้ทุนขาย 
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36 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
 สินคา้ระหวา่งผลิต 153,307  307,656  -  - 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน 15,584,293  29,807,402  -  - 
ค่าประสานงาน 1,347,833  2,063,412  1,224,122  1,939,701 
ค่านายหนา้ 1,824,793  3,219,304  1,824,793  3,219,304 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 65,892,320  65,535,060  55,713,559  54,891,678 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 29,768,902  29,630,855  22,604,335  25,840,993 
ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 56,068,275  87,270,837  54,145,684  84,825,036 
ค่าเช้ือเพลิง สารเคมีและค่าวิเคราะห์กาก 15,757,452  13,022,240  15,757,452  13,022,240 
ค่าเผากากอุตสาหกรรม 885,406  2,450,134  885,406  2,450,134 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 377,344  828,240  377,344  828,240 
ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินได ้        
  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -  285,473  -  285,473 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 2,497,607  1,266,721  2,179,548  898,329 
ประมาณการปรับปรุงหลุมฝังกลบ -  10,000,000  -  10,000,000 
ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยขยะ -  3,265,167  -  3,265,167 
อ่ืน ๆ 27,652,326  34,044,051  25,758,008  31,758,064 
รวม 217,809,858  282,996,552  180,470,251  233,224,359 
 

37 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินได ้        
  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -  285,473  -  285,473 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์ 2,497,607  1,266,721  2,179,548  898,329 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 )บำท(  
ประมาณการปรับปรุงหลุมฝังกลบ -  10,000,000  -  10,000,000 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 377,344  828,240  377,344  828,240 
ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยขยะ -  3,265,167  -  3,265,167 
รวม 2,874,951  15,645,601  2,556,892  15,277,209 
 

38 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ดอกเบ้ียจ่าย        
- สถาบนัการเงิน 33,873  -  33,873  - 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 220,093  -  220,093  - 
- อ่ืนๆ 96,464  165,804  31,397  35,488 
รวม 350,430  165,804  285,363  35,488 
 

39 โอนกลบัขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพย ์        
  เพ่ือการลงทุน -  5,393,451  -  5,393,451 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร        
  และอุปกรณ์ 7,406,675  101,316,637  7,406,675  45,688,277 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและ        
  อุปกรณ์ (2,754,840)  (17,096,352)  (2,754,840)  (17,096,352) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  (89,756)  -  (84,512) 
สุทธิ 4,651,835  89,523,980  4,651,835  33,900,864 
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40 (รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนบำท) 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบนั -  7.80  -  7.80 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว -  -  -  - 
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ -  7.80  -  7.80 
 

ภาษเีงินได้ที่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้
รายได ้

ภาษีเงินได ้
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (ล้ำนบำท) 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ 
ของผลประโยชนพ์นกังานท่ี
ก าหนดไว ้

 
 

(1.38) 

 
 

0.28 

 
 

(1.10) 

 
 

(1.61) 

 
 

0.32 

 
 

(1.29) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้
รายไดภ้าษี
เงินได ้

 
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

 
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (ล้ำนบำท) 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ 
ของผลประโยชนพ์นกังานท่ี
ก าหนดไว ้

 
 

(1.17) 

 
 

0.23 

 
 

(0.94) 

 
 

(1.46) 

 
 

0.29 

 
 

(1.17) 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 20  (1)  20  123 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   -    25 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2    4 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี   (1)    (18) 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (1)    (2) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   -    (1) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษ ี   -    8 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  2  20  131 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้   -    26 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2    4 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี   (1)    (19) 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (1)    (2) 
ผลขาดทุนสะสมยกมา   -    (1) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษ ี   -    8 

 

41 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณโดยการหาร
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่ง
ปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ 
 หุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (867,453) 

 
115,106,099 

    
123,061,744 2,489,069 

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

 
2,025,092,206 

 
2,025,092,206 

  
2,025,092,206 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.0004)  0.06  0.0012  0.06 
 

42 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงานดังมีรายละเอียดข้างล่างซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตและใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน สอบทานรายงานการ
จดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน
ของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

 ส่วนงานท่ี 1 คือ ส่วนงานบริการฝังกลบ 
 

 ส่วนงานท่ี 2 คือ ส่วนงานผลิตและขายผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 

 ส่วนงานท่ี 3 คือ ส่วนงานอ่ืนๆ 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้
ในการวดัผลการด าเนินงานเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว 
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ลกูค้ารายใหญ่ 
 

ปี 2563 และ 2562 รายไดจ้ากลูกคา้ 11 ราย และ 21 ราย ตามล าดบั ของส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็น
จ านวน 78 ลา้นบาท และ 163 ลา้นบาท ตามล าดบั จากรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
 

ปี 2563 และ 2562 รายไดจ้ากลูกค้า 6 ราย และ 16 ราย ตามล าดับ ของส่วนงานท่ี 1 ของบริษทัเป็นจ านวน 39  
ลา้นบาท และ 113 ลา้นบาท ตามล าดบั จากรายไดร้วมทั้งหมดของบริษทั 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 
ส่วนงานบริการ

ฝังกลบ 

 ส่วนงานธุรกิจ 
และขาย 

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 

สุทธิ 
 (พันบำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563           
ขายสินคา้ -  39,994  -  39,994  -  39,994 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 173,361  359  -  173,720  (4,423)  169,297 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและ 
 เศษวสัดุท่ีคดัแยก 5,521  296  -  5,817    (2,349)  3,468 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (127,849)  (34,634)  -  (162,483)  6,772  (155,711) 
ก าไรขั้นตน้ 51,033  6,015  -  57,048  -  57,048 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 4,652  -  -  4,652    -  4,652 
รายไดท้างการเงินและรายไดอ่ื้น 2,218  189  -  2,407  (331)  2,076 
อ่ืนๆ (55,414)  (8,998)  (205)  (64,617)  (54)  (64,671) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ 2,489  (2,794)  (205)  (510)  (385)  (895) 
ภาษีเงินได ้ -  -  -  -  -  - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 2,489  (2,794)  (205)  (510)  (385)  (895) 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 358,678  97,792  -  456,470  -  456,470 
สินทรัพย์ส่วนงำน 600,405  109,771  480  710,656  (67,786)  642,870 
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ส่วนงานบริการ

ฝังกลบ 

 ส่วนงานธุรกิจ 
และขาย 

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 

สุทธิ 
 (พันบำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562           
ขายสินคา้ -  51,198  -  51,198  -  51,198 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 262,388  -  -  262,388  (3,340)  259,048 
รายไดจ้ากการขายเศษซากและ 
 เศษวสัดุท่ีคดัแยก 4,089  660  -  4,749  -  4,749 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (161,574)  (44,150)  -  (205,724)  3,340  (202,384) 
ก าไรขั้นตน้ 104,903  7,708  -  112,611  -  112,611 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 51,082  55,628  -  106,710  -  106,710 
โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน 62,165  -  -  62,165  (62,165)  - 
รายไดท้างการเงินและรายไดอ่ื้น 3,378  131  -  3,509  (597)  2,912 
อ่ืนๆ (90,667)  (9,188)  (503)  (100,358)  1,003  (99,355) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้ 130,861  54,279  (503)  184,637  (61,759)  122,878 
ภาษีเงินได ้ (7,799)  -  -  (7,799)  -  (7,799) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 123,062  54,279  (503)  176,838  (61,759)  115,079 

สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 295,850  102,595  -  398,445  -  398,445 
สินทรัพย์ส่วนงำน 598,627  59,222  485  658,334  (14,559)  643,775 

 

43 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
  31 ธันวำคม 2563  
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 

  (ล้ำนบำท)  
ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน      
อาคาร  52.25  52.25  
ระบบสาธารณูปโภค  0.33  0.33  
เตาหลอมอลูมิเนียม  1.88  -  
ถนนทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้เสน้ทางใหม่ (ช่วงท่ี 2)  14.34  14.34  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1.77  1.77  
รวม  70.57  68.69  
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  31 ธันวำคม 2563  
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 

  (ล้ำนบำท)  
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้:-      
- ภายในหน่ึงปี  0.36  0.04  
- หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  0.05  0.05  
รวม  0.41  0.09  

ภาระผกูพนัอื่นๆ      
- ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้  4.13  4.13  
- หนงัสือค ้าประกนัการจา้งบริหารจดัการขยะ  9.11  9.11  
- สญัญาการใหบ้ริการปรึกษาทางการเงินและปรึกษาอ่ืน  1.44  1.44  
- สญัญาวา่จา้งขนส่งกากอุตสาหกรรม  7.31  7.31  
- สญัญาบริการอ่ืนๆ  3.37  3.30  
รวม  25.36  25.29  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัได้ท าสัญญาว่าจา้งรถขนส่งกากอุตสาหกรรมกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง (ผูรั้บจา้ง)  
เพ่ือจา้งให้ขนส่งกากอุตสาหกรรมและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญามีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรับประกนัรายไดแ้ก่ผูรั้บจา้งอย่างน้อย 170,000 บาทต่อเดือน 
(โดยค านวณเฉล่ียในรอบ 12 เดือน) ในกรณีท่ีไม่ถึงตามท่ีก าหนด บริษทัตอ้งชดเชยรายไดส่้วนท่ีขาดใหก้บัผูรั้บจา้ง 
 

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งขนส่งกากอุตสาหกรรมกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง (ผูรั้บจา้ง) เพ่ือ
จา้งให้ขนส่งกากอุตสาหกรรม ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 โดยสญัญามีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรับประกนัรายไดแ้ก่ผูรั้บจา้งอยา่งนอ้ย 510,000 บาทต่อเดือน (โดยค านวณ
เฉล่ียในรอบ 4 เดือน ส าหรับเดือนกันยายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 และเฉล่ียในรอบ 3 เดือน ส าหรับเดือน
มกราคม 2564 ถึงธนัวาคม 2564) ในกรณีท่ีไม่ถึงตามท่ีก าหนด บริษทัตอ้งชดเชยรายไดส่้วนท่ีขาดใหก้บัผูรั้บจา้ง 
 

ดงันั้น จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระค่าปรับการรับประกนัรายไดใ้ห้แก่ผูรั้บจา้ง ซ่ึงบริษทัได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวเ้ตม็จ านวนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44 
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เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรเตากลัน่
น ้ ามนัจากพลาสติก จ านวนตามสัญญา 167 ลา้นบาท ไดจ่้ายช าระแลว้ จ านวน 80 ลา้นบาท คงเหลือภาระอีก 
87 ลา้นบาท จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่มีความคืบหนา้ 

 

44 คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคดีความหรือการฟ้องร้องหลายคดีมีดงัน้ี 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี

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

อดีตกรรมการ
และอดีต
พนกังาน 

บริษทั และ
บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมีค าสั่งให้
บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายช าระค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปีจนถึง 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2563 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็น
จ านวนรวม 0.67 ลา้นบาท (ได้บันทึกเป็นประมาณ
การหน้ีสินจ านวน 0.50 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายคา้ง
จ่าย จ านวน 0.17 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2561 เจา้หนา้ท่ีบงัคบัคดีไดน้ าหมายมาบงัคบัคดีเพ่ือ
ด าเนินการยึดทรัพย ์แต่บริษทัย่อยขอเจราจากบัโจทก์
ก่อน เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงงดการยึดทรัพยสิ์นไว ้

 คดีด าท่ี 636/2562 
 คดีแดงท่ี 7207/2562 

อดีตพนกังาน บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

(จ าเลยท่ี 1) และ
กรรมการบริษทั
ยอ่ย 3 ท่าน 
(จ าเลยท่ี 2-4) 

และเม่ือวันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยและ
กรรมการบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหา
หรือฐานความผิดโกงเจา้หน้ี เน่ืองจากบริษทัย่อยและ
กรรมการบริษทัย่อย ไดย้า้ยท่ีตั้งส านกังานพร้อมขน
ยา้ยทรัพยสิ์นท่ีโจทกอ์าจยึดมาขายทอดตลาดเพ่ือน า
เงินมาช าระหน้ีตามค าพิพากษาหลบหนีไปดว้ย จึงมี
ความผิดฐานโกงเจ้าหน้ี ซ่ึงศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และมีค าสั่งให้ประทับรับ
ฟ้องโจทก์ไว ้ซ่ึงคดีไม่สามารถตกลงกนัได ้และศาล
ได้สืบพยานโจทก์และจ าเลยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก ์
ต่อมาวันท่ี  2 มกราคม 2563 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้ จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอ
ฟังค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซ่ึงยงัไม่ทราบผล 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
 คดีด าท่ี 315/2555 
 คดีแดงท่ี 1353/2555 
 คดีด าท่ี 530/2554 และ 
 339/2555 
 คดีแดงท่ี 1676/2554 และ 
 17222/2555 

บริษทั 
พี ที นครินทร์ 

จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
(บริษทั 

โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) 

บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการเช่าทรัพย ์ผิด
สัญญา เพลิงไหม้ และเรียกค่าเสียหาย คดีแรก
บริษทัยอ่ยตกลงท าสญัญาประนีประนอมต่อหนา้
ศาลยินยอมจ่ายช าระเป็นจ านวน 0.60 ลา้นบาท 
โดยจะจ่ายงวดแรกเป็นจ านวน 0.10 ล้านบาท 
ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ส่วนท่ีเหลืออีก
จ านวน 0.50 ลา้นบาท ตกลงผ่อนช าระเป็นงวด 
งวดละ 0.06 ลา้นบาท ภายในวนัส้ินเดือนของทุก
เดือนจนกว่าจะครบ (ภายในเดือนกรกฎาคม 
2556) พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนคดีท่ี 
2 ศาลมีค าสั่งให้บริษัทย่อยช าระเงินแก่โจทก ์
เป็นจ านวน 1.10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มียอดเงิน
ต้นคงเหลือเป็นจ านวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

 คดีด าท่ี 1810/2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม 
(บริษทัมี
สดัส่วน 

ร้อยละ 30) 

ทอท. 1) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม ยื่นฟ้องทอท. ต่อศาลปกครอง
กลาง เก่ียวกบัการผิดสัญญาและผิดนัดช าระหน้ี
ค่าจา้งตามสัญญา ตั้ งแต่งวดท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 
เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553) ถึง
งวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 
กันยายน 2559) รวม77 งวด ด้วยเหตุผลท่ีกลุ่ม
เอสพีเอส คอนซอร์เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะรวม
เป็นเงินค่าจา้งทั้งส้ิน 194,083,474.04 บาท (รวม
ภาษีมูลค่า เพ่ิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตียม ขอใหศ้าลโปรดมีค าพากษาหรือค าสัง่ ดงัน้ี 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
    ใหท้อท.ช าระค่าจา้งตามสัญญาส าหรับงวด

ท่ี 44 (งวดวนัท่ี 15 เมษายน2553 ถึงวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดท่ี 120 (งวดวนัท่ี 1 
กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2559) 
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระในแต่
ละงวดจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม โดย
ถูกตอ้งครบถว้น 

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

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

 ขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ศาลใหแ้ก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 

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

2) เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ นต้น  ได้มีค าสั่ งไม่ รับค าฟ้องในส่วน ท่ี
เก่ียวกับค่าจ้างงวดท่ี 44 (ครบก าหนดช าระ 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดท่ี 59 (ครบ
ก าหนดช าระเม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม จ านวน 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
   51,605,839.93 บาท) เน่ืองจากเป็นการยื่น

ฟ้องเม่ือพน้ก าหนดห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ท่ี
ฟ้อง จ านวน 236,895,416.56 บาท 
3) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียมได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องบางส่วนต่อศาลปกครองขอให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีไม่
รับค าฟ้ องใน ส่วน ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ค่ าจ้าง 
งวดท่ี 44 ถึงงวดท่ี 59 
4) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ศาลปกครอง
สูงสุดมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครอง
ชั้นตน้ท่ีไม่รับค าฟ้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง
งวดท่ี  44ถึงงวดท่ี  59 ไว้พิ จารณาและคืน
ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้้องคดีทั้งสาม ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีค้างช าระงวดท่ี 44-59 
เป็นจ านวน 10.82 ลา้นบาท ท่ีหมดอายุความ
ในการเรียกเกบ็หน้ี 
5) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีค าสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ท าค าให้การแก้ฟ้องแยง้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยื่นค าใหก้ารแกฟ้้องแยง้ต่อศาลปกครอง
กลางแลว้ 
6) เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมีหม ายแจ้งและศาล มี ค าสั่ ง เรี ยก
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้มาเป็น 
ผูร้้องสอดในคดีน้ี และธนาคารกรุงไทยไดย้ื่น 
ค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลางแลว้ 
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   7) เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 ทอท.ได้ยื่น

ค าให้การเพ่ิมเติมและคดัคา้นแกค้ าฟ้องมายงั
ศาลปกครองกลาง 
8) เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 กลุ่มเอสพีเอส 
คอนซอร์เตียม ได้ยื่นแก้ค าคัดค้านเพ่ิมเติม
มายงัศาลปกครองกลาง 
9) เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 และวนัท่ี 10 
มิถุนายน 2562 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 
ได้ยื่นค าโต้แยง้คัดค้านมายงัศาลปกครอง
กลางต าม ท่ี ได้ รับส า เน าจากค าสั่ งศ าล
ปกครอง 
10) เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 เจา้หนา้ท่ีของ
ส านกังานของศาลปกครองกลางแจง้ว่าคดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างพิจารณาท่ียงั
ไม่ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ 3781/2560 อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(คุณสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์  

บริษทั  เม่ือวัน ท่ี  2 กันยายน  2560 บ ริษัทได้รับ
หมายเรียกคดีแพ่งสามญัจากอดีตกรรมการ
หรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูล
ทรัพย)์ (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2560 ข้อหาหรือฐานความผิด
ตวัการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหน้ี จาก
การท่ีโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทน
บริษทัเพ่ือช าระหน้ีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด  (มห าชน ) เม่ื อ วัน ท่ี  20 แ ล ะ 21 
ธั น ว า ค ม  2555 เ ป็ น เ งิ น ต้ น จ า น ว น 
11,784,640 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบงัคบัใหบ้ริษทัรับผิดช าระเงินจ านวน  
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   15,644,997.30 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 

7.5 ต่อ ปี  ของต้น เงินจ านวน 11,784,640 
บาท จนกว่าช าระเสร็จส้ินครบถว้น และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร รม เนี ยม แล ะ 
ค่าทนายความพร้อมค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 บริษทัได้
ยื่นค าให้การแก้คดีต่อศาลแพ่ง โดยบริษัท
ขอใหก้ารปฏิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของ
โจทก์ทั้ งส้ินว่าไม่เป็นความจริง โจทก์น า
ความระคนปนเท็จมาแกล้งฟ้องบริษัทให้
ได้รับความเสียหายเพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทั
ขอให้ศาลไดพิ้จารณาพิพากษายกฟ้องและ
ให้โจทย์ช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่า
ทนายความ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย 
บริหารของบริษทั: 
อนัเน่ืองมาจากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหาร
เดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ ยื่นฟ้อง
บริษทัให้ช าระหน้ีเงินกูโ้ดย อา้งว่าไดอ้อก
เงินทดรองจ่ายแทนบริษัทเพ่ือช าระหน้ี
ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) นั้น
ซ่ึงฝ่ายบริหารได้พิจารณาและตรวจสอบ
แลว้เช่ือว่าบริษทัไดน้ าเงินทั้ งหมดจากการ
ขายพ้ืนท่ีส านักงานของบริษทัไปช าระหน้ี
ใหแ้ก่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือ
วัน ท่ี 2 4  สิ งห าค ม  2555 ป ร ะ ก อบ กับ
หลกัฐานท่ีโจทกน์ ามาแสดงแนบทา้ยค าฟ้อง
นั้นยงัไม่สามารถสรุปไดว้า่ บริษทัมีเงินกูย้ืม
จากอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม 
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   ดงันั้นฝ่ายบริหารขอปฏิเสธความรับผิดตาม

ค าฟ้องของโจทก์ทั้ งส้ิน ไม่เป็นความจริง 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 
2 ตุลาคม 2560 ได้มีมติว่าปฏิเสธการรับรู้
ภาระหน้ี สินตามค าฟ้องของโจทก์  และ
มอบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายด าเนินการยื่น
คดัคา้นปฏิเสธภาระหน้ีตามค าฟ้องของโจทก์
ดงักล่าว 

 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั : 
แจ้งว่าคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล โดยบริษทัยื่นค าให้การไวแ้ลว้ ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดช้ีสองสถาน โดยนัดสืบพยานโจทก์ใน
วัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ์  2561 และสืบพยาน
บริษทัในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 เม่ื อวัน ท่ี  29 กุมภ าพัน ธ์  2561 โจทก์ยื่ น 
ค าร้องขอถอนฟ้อง และศาลอนุญาตให้ถอน
ฟ้องและจ าหน่ายคดีแลว้ 

 คดีด าท่ี อ3905/2560 บริษทั อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(จ าเลยท่ี 1 

นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย ์
จ าเลยท่ี 2 

นายเกรียงไกร 
เลิศศิริสมัพนัธ์ 
และจ าเลยท่ี 3 
นายชาญชยั 
กาญจพนัธ์) 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 บริษทัเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องคดีอาญาจ าเลยทั้ ง 3 ราย ในข้อหา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน)โดยจ าเลยท่ี 2 และ 3 อาศัย
ความเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
บริษทั ร่วมกบัจ าเลยท่ี 1 จดัท าตัว๋สัญญาใช้
เงินอนัเป็นเท็จ ท าให้บริษทัตอ้งรับผิดใชเ้งิน
จ านวน 11.78 ลา้นบาท แก่จ าเลยท่ี 1 โดยอา้ง
ว่าบริษทัไดกู้เ้งินจากจ าเลยท่ี 1 ทั้งน้ี บริษทั
ขอให้ศาลออกหมายไต่สวนมูลฟ้องจ าเลยมา
พิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมาย 
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    เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวนมูล

ฟ้องแลว้เห็นว่าตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นเอกสารท่ี
แทจ้ริง กระท าโดยผูมี้อ  านาจในขณะนั้น ไม่
เป็นเอกสารปลอม จึงได้อ่านค าพิพากษา 
ยกฟ้อง 

 ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 
และเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ศาลอุทธรณ์
เห็นพอ้งดว้ยค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ท่ียก
ฟ้องโจทก ์ดงันั้น อุทธรณ์ของโจทกฟั์งไม่ข้ึน 
พิพากษายืน 

 ต่อมาท่ีป รึกษ ากฎหมายของบ ริษัท ให้
ความเห็นว่าไม่สามารถยื่นฎีกาคัดค้านค า
พิพากษาได้เน่ืองจากเลยก าหนดระยะเวลา
การยื่นฎีกา และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเม่ือวัน ท่ี  2 เมษายน 2563 รับทราบ
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย คดีเป็นอนั
ส้ินสุด 

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

บริษทั 
เซ็นทรัล เวสต ์
แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
(“CW”) 

 เม่ือวัน ท่ี  6 ตุลาคม 2560 บริษัท  Pro เป็น
โจทก์ยื่นฟ้องบริษทั CW ในขอ้หาผิดสัญญา
จ้าง  เรี ยก ค่ า เสี ยห าย  ทุนท รัพ ย์จ านวน 
54,581,922 บาท ซ่ึงบริษัท  Pro ขอให้ศาล
ออกหมายเรียกตัวบริษัท CW มาพิจารณา
พิพากษาและบังคบัให้บริษทั CW ช าระเงิน
จ านวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบริษทั CW จะช าระหน้ีให้บริษทั 
Pro เสร็จส้ิน และให้บริษทั CW ช าระค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนบริษทั Pro 
โดยศาลนัด สืบบ ริษัท  CW ในวัน ท่ี  3-4 
กรกฎาคม 2561 
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    เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษทั CW ได้

แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม่ได้มีภาระหน้ีตาม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริษทั Pro ยงัคงมีภาระท่ี
ต้องช าระห น้ี ให้บ ริษัท  CW อีกจ านวน 
44,773,637.88 บาท ตามค าใหก้ารต่อศาลเม่ือ
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมี
ความเห็นไดต้รวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 
แลว้พบวา่ บริษทั CW มีสภาพเป็นลูกหน้ีของ
บริษัท Pro มาตั้ งแต่ปี  2558 รวมทั้ งบริษัท 
Pro ได้ด า เนินการฟ้องคดีอาญาต่ออดีต
ผูบ้ริหารของบริษทั Pro 3 ท่านแลว้ ดงันั้น จึง
เช่ือว่าบริษทั CW เป็นลูกหน้ีของบริษทั Pro 
จริง 

 ค ดี เส ร็จ ส้ิ น ก าร พิ จ ารณ า  เม่ื อ วัน ท่ี  15 
สิงหาคม 2561 ศาลพิพากษาตดัสินให้บริษทั
ชนะคดี และให้บริษทั CW ช าระเงินจ านวน 
54,581,922 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 
ต่อปี และค่าธรรมเนียมฤชาค่าทนายแก่โจทก ์

 เม่ือวัน ท่ี  10 มกราคม 2562 บริษัทได้ยื่น 
ค าร้องขอหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริษทัไดต้รวจทรัพยข์องจ าเลยทั่วประเทศ
แลว้ปรากฎว่าไม่มีทรัพยสิ์น เห็นควรใหฟ้้อง
จ าเลยลม้ละลาย จนถึงปัจจุบัน ทนายความ
ของบริษัทอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพ่ือ
ด าเนินการยื่นฟ้องลม้ละลาย 
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 คดีด าท่ี พ. 908/2561 

คดีแดงท่ี พ. 582/2562 
 คดีด าท่ี 309-310/2563 
     คดีแดงท่ี 2259-2260/2563 
 

อดีตกรรมการ
หรือ 

ผูบ้ริหารเดิม 
(นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์ 

บริษทั 
(จ าเลยท่ี 1) และ

ประธาน
กรรมการบริหาร 

(จ าเลยท่ี 2) 

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 บริษทัถูกอดีต
กรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม(นายสินเสถียร 
เอ่ียมพูลทรัพย)์(โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง
ฐานความผิด ตวัการตวัแทน-ขบัไล่-ติดตาม
เอาทรัพย์คืน -เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุน
ทรัพย ์2,328,250 บาท เป็นตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 โดยศาลจงัหวดั
สระแกว้ความแพ่งก าหนดประเด็นขอ้พิพาท
วา่ 

- ท่ีดินพิพาทเป็นของโจทก ์
- ค่าเสียหายโดยศาลพิพากษาให้จ าเลยท่ี  1 
(บริษัท) และบริวารขนยา้ยทรัพย์สินและ
ออกไปจากท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนหมากเค็ง อ  า เภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้วและให้บริษัทปรับสภาพ
ท่ีดินพิพาทใหเ้รียบร้อยใหใ้ชก้ารไดดี้และให้
บริษัทใช้ค่าเสียหาย 150 ,000 บาทพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว
นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2561) เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จแก่
โจทก ์และใหบ้ริษทัช าระค่าเสียหายแก่โจทก์
เดือนละ 30,000 บาท นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้
ไปจนกว่าบ ริษัท  และบริวารจะขนย้าย
ทรัพยสิ์นออกไปจากท่ีดินพิพาทและให้ยก
ฟ้องโจทกส์ าหรับจ าเลยท่ี 2 

 เม่ือวัน ท่ี  25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่น
อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 เจา้พนกังานบงัคบั
คดีไดปิ้ดประกาศหมายบงัคบัคดี 
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    เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยื่นค าร้อง

ขอให้ศาลงดบังคับค ดีและได้วางเงิน
ประกนัค่าเสียหาย จ านวน 900,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 บริษทัได้ฟัง
ค าสั่งทุเลาการบงัคบัคดีศาลอุทธรณ์ภาค 2 
ให้จ าเลยท่ี 1 วางเงินเป็นประกันจ านวน
ทั้งส้ิน 1,200,000 บาท เพ่ือใหไ้ดรั้บอนุญาต
ให้ ทุ เลาการบังคับค ดี ในระหว่ างการ
พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 2 และเม่ือ
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดว้างเงิน
เป็นประกนัท่ีศาลเรียบร้อยแลว้ 

 และวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ศาล อุทธรณ์ภาค 
2 พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ส าหรับจ าเลยท่ี 
1 และนอกจาก ท่ีแก้ให้ เป็นไปตามค า
พิพากษาศาลชั้นตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 บริษทัไดรั้บคืน
เงินประกนั จ านวน 2,100,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 โจทก์ไดย้ื่นค า
ร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อศาล จนถึง
ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ยงัไม่
ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ. 5321/2562 
คดีแดงท่ี พ. 3983/2563 

บริษทั ส. บุญ
รักษา จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ี
ฟ้องร้องเก่ียวกับการผิดสัญญาซ้ือขาย  
จ้างท าของ เรียกค่า เสี ยหาย ทุนท รัพย์
จ านวน 2,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้
ศ า ล บั ง คั บ จ า เล ย ช า ร ะ ห น้ี จ า น ว น 
2,335,969.59 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไป
จนกว่าจะช าระ เส ร็จ และ เม่ือวัน ท่ี  26  
สิงหาคม 2563 ศาลแพ่งพิพากษาให้โจทก ์
ชนะคดี โดยช าระเงินจ านวน 1 ,254,810 
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   บาท พร้อมดอกเบ้ียผิดนัด ซ่ึงบริษัทได้
บนัทึกหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้งจ านวน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 บริษทัไดย้ื่น
อุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัน้ี คดี
อยูร่ะหวา่งพิจารณายงัไม่ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ. 5322/2562 
คดีแดงท่ี พ. 3228/2563 

บริษทั 
ทรีทรานส์ 

(๑๙๙๕) จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ี
ฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาว่าจา้งขนส่ง 
เรี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย  ทุ น ท รั พ ย์ จ า น ว น 
9 ,847,570.91 บาท โดยโจทก์ขอให้ศาล
บงัคบัจ าเลยช าระหน้ีจ านวน 9,847,570.91  
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปี นับแต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จ  

 เม่ือวัน ท่ี  29 กรกฎาคม 2563 ศาลแพ่ ง
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โดยให้ช าระเงิน
จ านวน 5,681,533.29 บาท พร้อมดอกเบ้ีย
ผิดนดั ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้ง
จ านวน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 บริษทัได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง และจนถึงปัจจุบนัน้ี
คดีอยูร่ะหวา่งพิจารณายงัไม่ทราบผล 

 คดีด าท่ี พ748/2564 บริษทั 
ทรีทรานส์ 

(๑๙๙๕) จ ากดั 

บริษทั  เม่ือวันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทถูก
เจา้หน้ีฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญา เรียก
ค่าเสียหาย ทุนทรัพยจ์ านวน 491,019 บาท 
โดยโจทก์ขอให้ศาลบังคับจ าเลยช าระหน้ี
จ านวน 471 ,760 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อัตราร้อยละ  7 .5  ต่อปี  นับ จากวัน ท่ี  1 
สิงหาคม 2563 จนถึงวัน ฟ้อง รวมเป็น
จ านวนทั้งส้ิน 491,019 บาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทได้บันทึกรายการ
ดังกล่าวไว้แล้วเป็นจ านวน 497,960 บาท
แสดงรวมอยู่ ในประมาณ การห น้ี สิ น
หมุนเวียนอ่ืน 
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 คดีด าท่ี พ.967/2563 บริษทั นายเกรียงไกร
กบัพวก 3 คน 

 เรียกคืนทรัพย์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)  
ทุนทรัพยท่ี์ฟ้องจ านวน 89.72 ลา้นบาท ซ่ึง 
คดีอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานในเดือน
มีนาคม 2564 

 คดีด าท่ี 423/2551 
คดีแดงท่ี 622/2551 

 

พนกังานอยัการ
จงัหวดัสระแกว้ 

นายวฒิุโชติ 

(ผูร้้องขอ) 

บริษทั 
(จ าเลยท่ี 1 

นายคามินต ์
(จ าเลยท่ี 2) 

 ขอ้หาความผิดต่อพระราชบญัญติัป่าไมแ้ละ
ความผิด ต่อพระราชบัญญั ติ ป่ าสงวน
แห่งชาติโดยผูร้้องขอไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้น
ค าสั่งศาลชั้ นต้น เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2563 ท่ีไดอ่้านแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2563 และวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 

 เม่ือวันท่ี  28 กันยายน 2563 ศาลจังหวัด
สระแก้ว ได้ส่งส านวนไปยงัศาลอุทธรณ์ 
ภาค 2 เพ่ือพิจารณาและมีค าสั่งรับอุทธรณ์
ของผูร้้องขอและจ าเลยท่ี 1 แลว้ และวนัท่ี 
15 มีนาคม 2564 ศาลนดัฟังค าพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ภาค 2 

 

45 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพ่ือเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
ดงัน้ี 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมจากธนาคาร
พาณิชยแ์ละสถาบันการเงินซ่ึงอาจได้รับความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกระแสเงินสดของบริษัทและ 
บริษทัยอ่ย 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไว ้เม่ือครบก าหนด 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีในรายงาน มีความ
เส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้น
สินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงถือเป็นมูลค่าสูงสุด
ของความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากระหวา่งปีรายการคา้ของบริษทัไม่มีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสดลดลง 
 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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46 กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ถึงเป้าหมาย ท าให้กิจการมีผลประกอบการและการ
บริหารกระแสเงินสดท่ีดี นอกจากน้ีไดพิ้จารณาลงทุนในสลากออมสินท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดไดง่้าย 
รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม ความมัน่คงของการด ารงเงินสด มีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
 

47 ข้อมูลเพิม่เตมิอ่ืน 
 

หลุมฝังกลบ 
 

หลมุฝังกลบ L6 
 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสระแก้วได้มีหนังสือท่ี สก. 0033(2)/1028 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ถึง
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ใหป้รับปรุงแกไ้ขโรงงาน และปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายโดยอาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสั่งใหบ้ริษทัด าเนินการขน
ยา้ยขยะฯ ท่ีฝังอยู่นอกบริเวณหลุมฝังกลบ L6 ทั้งหมดออกไปท าการฝังกลบภายในบริเวณหลุมฝังกลบท่ีไดรั้บ
อนุญาตไว ้แลว้ใหท้ าการปรับพ้ืนท่ีบริเวณภายนอกหลุมฝังกลบ L6 ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมต่อไป ทั้งน้ีใหแ้ลว้
เสร็จภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี้หนงัสือท่ี อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทัฯ เร่ือง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะการฝังกลบในหลุม L6 โดยอาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสั่งให้บริษทัหยุดประกอบ
กิจการโรงงานบางส่วน เฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็นการชัว่คราว 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่เป็นตน้ไป และใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ดงัน้ี 
 

1 ใหด้ าเนินการปิดคลุมฯ เม่ือเลิกใชห้ลุมฝังกลบ L6 ในบางบริเวณเป็นการชัว่คราว 

2 ใหด้ าเนินการก่อสร้างทางระบายน ้าฝนของหลุมฝังกลบ L6 

3 ใหด้ าเนินการบดอดักากของเสียของหลุมฝังกลบ L6 (ท่ีกองอยูใ่นโรงงาน) 

4 ใหด้ าเนินการท าแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสีย L6 ใหช้ดัเจน 
 

ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 ให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งเป็นตน้ไป ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 บริษทัมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอีก 2 เดือน 
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 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขโรงงานแก่กองบริหารจัดการ 
กากอุตสาหกรรมตามค าสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะน้ีบริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าสั่งดงักล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือตอบกลบั
จากกรมโรงงานอุตสสาหกรรม ท่ี อก 0305/(ก.1) 318 มีค าสั่งใหบ้ริษทัเปิดประกอบกิจการโรงงานใชห้ลุม 
ฝังกลบ L6 ต่อไปได ้นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่ฉบบัน้ี 
 

หลมุฝังกลบ L5 
 

 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ไดมี้หนงัสือท่ี สก. 0033(2)/965 ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ถึงกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัฯ เร่ือง ใหป้รับปรุงแกไ้ขโรงงาน และปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายโดยอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีค าสัง่ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
 

1. ให้ปรับปรุงแกไ้ขบริเวณคนัดินบริเวณดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือใกลห้ลุมฝังกลบ (L5) เพ่ือป้องกนั 
น ้าท้ิงไหลออกนอกบริเวณโรงงาน 

 

2. ใหด้ าเนินการสร้างคนัดินโดยรอบบริเวณโรงงานทั้งหมด เพ่ือการก าหนดแนวเขตของโรงงานและปิดกนั
ไม่ให้น ้ าภายในบริเวณโรงงานไหลออกนอกโรงงาน และไม่ให้น ้ าจากภายนอกโรงงานไหลเขา้ภายใน
บริเวณโรงงาน 

 

ทั้งน้ี ขอ้ 1 ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และขอ้ 2 ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ ท่ี สก 0033(2)/1271 ถึงกรรมการบริษทัฯ เร่ืองอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน ตามข้อ 1. ออกไปอีกเป็นภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าสั่งดงักล่าวเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดส่้ง
รายงานการปรับปรุงแกไ้ขโรงงานแก่ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ตามค าสั่งมาตรา 37 วรรคหน่ึง
ดงักล่าวขา้งตน้ จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการตอบกลบัจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระแกว้ เพ่ือให้
บริษทัเปิดประกอบกิจการโรงงานใชห้ลุมฝังกลบ L5 ต่อไปไดป้กติ 

 

ห้องปฏิบัตกิำรวเิครำะห์กำกอุตสำหกรรม 
 

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่ืองค าสั่งเพิกถอน
หนงัสือรับข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนของบริษทั อนัเน่ืองมาจากพนกังานฝ่ายการตลาดของ
บริษทัท าการแกไ้ขรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบกากอุตสาหกรรมของลูกคา้รายหน่ึง โดยไม่มีการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบตวัอยา่งแต่อยา่งใด  
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 อยา่งไรกต็าม จนถึงปัจจุบนัน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชบ้ริการการวิเคราะห์ทดสอบกากอุตสาหกรรมจากบริษทัเอกชน
รายอ่ืน รวมทั้ง ไดก้ล่าวโทษพนกังานฝ่ายการตลาดดงักล่าวใหพ้น้สภาพจากการเป็นพนกังานและแจง้ความ
ด าเนินคดีกบัพนกังานดงักล่าว 
 

เร่ืองทำงเข้ำ-ออกของบริษทัที่โรงงำนสระแก้ว (ทำงเดมิ) 
 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดแ้จง้ว่าถนนทางเขา้-ออก โรงงานสระแกว้ไดร้ะบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนในรายงาน EIA เม่ือปี 2545 เป็นทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ และในปี 2549 โรงงานของ
บริษทัถูกร้องเรียนเร่ืองการบุกรุกพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไดมี้การฟ้องศาล และคดีมีค าพิพากษาของ
ศาลจงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ.
2484 แต่มิไดมี้การบงัคบัคดีจนถึงปัจจุบนั ในคดีดงักล่าวผูบ้ริหารชุดปัจจุบนั (เขา้มาบริหารเม่ือปี 2558 ถึง
ปัจจุบนั)ไม่เคยรับทราบเร่ืองน้ีมาก่อน ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2549 เร่ืองดงักล่าวไม่มีขอ้มูลเปิดเผยหรือไม่ปรากฎใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในรายงานผูส้อบบญัชีคนก่อนหนา้น้ี หรือรายงานข่าวสารต่อผูถื้อหุน้ หรือ
ในรายงานการประเมินทรัพยสิ์นรวมทั้งรายงานทางคดี ต่อมาในช่วงตน้ปี 2563 ไดมี้คนร้องเรียนใหก้รมป่า
ไมบ้งัคบัคดีกบับริษทั โดยใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวกลบัคืนสู่กรมป่าไม ้ซ่ึงต่อมาเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัได้
ท าจดหมายสอบถามไปยงัผูอ้  านวยการส านักงานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี เร่ืองขอให้
ตรวจสอบเส้นทางสัญจรสาธารณะเขา้ออกโรงงาน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีบา้นหนองมะอึ หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ  าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เพ่ือขอทราบความชดัเจน 

 

 เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2563 ทางส านักงานจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี ไดมี้จดหมาย ท่ี ทส 
1633.202/1504 แจง้ตอบกลบัมายงับริษทัว่าพ้ืนท่ีดงักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไดส่้งมอบพ้ืนท่ีให ้
ส.ป.ก ไปด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทางส.ป.ก ด าเนินการแลว้รวมถนนระยะทางไดป้ระมาณ 7 กิโลเมตร 
ยกเวน้ถนนระยะทางอีก 1.5 กิโลเมตร ยงัไม่ไดด้ าเนินการต่อ ดงันั้นพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงกลบัไปอยู่ในความดูแล
ของกรมป่าไมเ้ช่นเดิม 

 

 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ไดมี้ประกาศเจา้พนกังานบงัคบัคดีมาปิดประกาศท่ีหนา้ทางเขา้ของบริษทั โดย
หมายบงัคบัคดีใหข้บัไล่ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและบริวารพร้อมทั้งขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงเส้นทางหลกัจากถนนใหญ่ว่ิงเขา้มาประมาณ 7 กิโลเมตรเป็น
ถนนของส.ป.ก. ซ่ึงใชไ้ดต้ามปกติ และเช่ือมต่อกบัถนนของกรมป่าไมก้ ้าก่ึงกบัเขต ส.ป.ก. 

 

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เจา้พนักงานบงัคบัคดีไดอ่้านหมายบงัคบัคดี  ให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและ
บริวารออกจากพ้ืนท่ี และท าการขุดร่องถนนเพ่ือกั้นเขตแดน โดยใชร้ถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่องถนนใหญ่
ทางเขา้ออกโรงงาน ท าให้บริษทัไม่สามารถใชเ้ส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรมเขา้ไปบ าบดัในโรงงานได้
จนถึงปัจจุบนัน้ี 
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 ผลเก่ียวเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัเก่ียวกบัการปักเสาไฟฟ้ามายงัโรงงานผ่านป่าสงวน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มีขอ้พิพาทระหวา่งส านกังานป่าไมก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

 

 ผลกระทบจากการถูกปิดเสน้ทางเขา้-ออกโรงงานของบริษทั (ทางเดิม) ท าให ้

1. บริษทัไม่สามารถน ากากอุตสาหกรรมเขา้ไปบ าบดัในหลุมฝังกลบในโรงงานได ้

2. ท าใหบ้ริษทัสูญเสียรายได ้

3. ท าใหคู่้คา้ของบริษทั (รถขนส่ง ผูรั้บเหมาช่วง คนงานรายวนั) ไดรั้บผลกระทบ และขนส่งบางรายมีการ
ก าหนดรายไดข้ั้นต ่า บริษทักต็อ้งชดเชยค่าขนส่งใหต้ามสญัญา 

4. พนกังานรายวนัท่ีมีหนา้ท่ีขนกาก (เหมาช่วง) ขาดรายได ้

5. ท าใหบ้ริษทั มีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนสูงข้ึน (ในการบ าบดักากและบ าบดัน ้าเสีย ไม่ใหมี้กล่ินเหมน็และไม่ให้
กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม) 

6. ท าใหลู้กคา้ชะลอการส่งกากมาบ าบดั และบริษทัสูญเสียโอกาสในการรับลูกคา้รายใหม่ 

7. ท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบในภาพลกัษณ์ของบริษทัต่อสาธารณชน 

8. อาจท าใหลู้กคา้ไม่มีท่ีก าจดัหรือบ าบดักากอุตสาหกรรมอย่างถูกตอ้ง อาจน าไปท้ิงในท่ีต่างๆ ท าใหก้ระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 แนวทางแกไ้ขของบริษทัจากการถูกปิดเสน้ทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้ 

1. บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามปกติจนถึงปัจจุบนัน้ี ทั้งน้ีไดติ้ดต่อกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพ่ือส่งกาก
ไปบ าบดัตามท่ีพนัธมิตรฯ ไดรั้บใบอนุญาตบ าบดักากจากกรมโรงงาน 

2. บริษทัได้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม ้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีของกรมป่าไมเ้ป็นเส้นคมนาคม และขณะเดียวกนัไดส้ ารวจหา
เสน้ทางใหม่รองรับควบคู่กนัไป 

3. บริษทัไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งต่อศาลจงัหวดัสระแกว้ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล (โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 29) 

4. บริษทัไดท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั (Supplier) ใหท้ราบแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นระยะ ๆ 

5. บริษทัยงัคงจ่ายค่าจา้งใหพ้นกังานของบริษทั และใหผ้ลประโยชนต่์าง ๆ ตามปกติ 
 

 บริษทัมีแผนส ารองใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าภายในโรงงาน พร้อมเตรียมด าเนินการปักเสาไฟฟ้าในเสน้ทางใหม่ 
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 จนถึงปัจจุบนัฝ่ายบริหารไดก่้อสร้างเสน้ทางเขา้-ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้เสน้ทางใหม่ โดยมีเสน้ทาง
ผ่านต าบลห้วยโจด มีระยะทางจากถนนหลกัถึงโรงงานสระแกว้ประมาณ 5 กิโลเมตร (แทนเส้นทางเดิม 
มีระยะทาง 8 กิโลเมตร) โดยในช่วงท่ี 1 ผา่นท่ีดินส่วนบุคคล 4 ราย และผ่านท่ีดินบริษทั (มีระยะทางประมาณ 
2.75 กิโลเมตร) ผ่านถนนสาธารณะซ่ึงไดรั้บการยินยอมให้ก่อสร้างเส้นทางเขา้-ออกจากเจา้ของท่ีดิน และ
หน่วยงานราชการเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดก่้อสร้างเส้นทางเขา้-ออกของ
บริษัท ท่ีโรงงานสระแก้วเส้นทางใหม่ช่วงท่ี  1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีระยะทาง 2.75 กิโลเมตร  
มีค่าใช้จ่ายจัดสร้างถนนทั้ งส้ิน 15.46 ล้านบาท ซ่ึงได้ใช้งานขนกากอุตสาหกรรมได้ตามปกติแล้ว  
ส่วนเสน้ทางช่วงท่ี 2 อยูร่ะหวา่งด าเนินการยงัไม่แลว้เสร็จ 

 

48 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลอ่ืนรายหน่ึง เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง
ถนนทางเขา้ – ออกของบริษทัท่ีโรงงานสระแกว้บางส่วน และรองรับการขยายงาน มีเน้ือท่ี 43 ไร่ 3 งาน ใน
ราคารวมทั้งส้ิน 7.22 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าแลว้ จ านวน 1.44 ลา้นบาท คงเหลืออีกจ านวน 5.78 
ลา้นบาท จะช าระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

 

 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเอกฉนัทอ์นุมติัท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
 

- ก าหนดค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 
2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ต่อปี 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 52,435,455.80 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย
ของบริษทั จ านวน 74,907,794 หุน้ 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 981,390,838.40 บาท โดยการลดจ านวนหุ้นลงจากเดิมจ านวน 
2,025,092,206 หุ้น ลงเหลือจ านวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอตัราส่วน 3.25 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เม่ือค านวณแลว้จะมีเศษหุ้น และไดรั้บการชดเชยเศษหุ้นเป็นหุ้นใหม่ 1 หุ้น จาก ดร. 
วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี 

- ก าหนดค่าตอบแทนและค่ารับรองประจ าปี 2564 ของประธานบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการเท่ากบัอตัรา
ปี 2563 และไม่ขอรับค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

- ก าหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ (โรงงาน) ตั้งแต่มีนาคม 2564 เป็นอตัรา 
150,000 บาท ต่อเดือน และค่าต าแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงเท่ากบัปี 2563 
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49 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินลงทุนชัว่คราว 45,205  (45,205)  -  40,205  (40,205)  - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  45,205  45,205  -  40,205  40,205 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 40,000  (40,000)  -  40,000  (40,000)  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  40,000  40,000  -  40,000  40,000 
 85,205  -  85,205  80,205  -  80,205 

 

หนีสิ้นหมุนเวยีน            
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,409  (1,409)  -  177  (177)  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,568  1,409  19,977  14,032  177  14,209 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 190  (190)  -  -  -  - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน            
  ส าหรับคดีความและค่าปรับ 9,856  190  10,046  9,856  -  9,856 
 30,023  -  30,023  24,065  -  24,065 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบำท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รำยได้            
รายไดด้อกเบ้ีย 428  (428)  -  986  (986)  - 
รายไดท้างการเงิน -  428  428  -  986  986 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 685  (685)  -  688  (688)  - 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ            
  สินทรัพย ์ 106,710  (17,186)  89,524  51,082  (17,181)  33,901 
ค่ำใช้จ่ำย            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (34,223)  18,577  (15,646)  (34,259)  18,982  (15,277) 
หน้ีสงสยัจะสูญ -  (706)  (706)  -  (1,113)  (1,113) 
รวม 73,600  -  73,600  18,497  -  18,497 

 


