บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า

6

21,666,131

10,041,872

9,677,100

7,999,415

5, 7

30,009,978

29,594,425

34,480,839

28,172,932

9,646,188

9,158,941

9,646,188

9,158,941

7,591,423

7,818,237

6,883,736

5,752,792

ค่าบริ การที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

5, 8

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

5

สิ นค้าคงเหลือ

9

11,240,644

1,828,539

6,285,410

955,609

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

10

30,206,257

20,205,800

30,206,257

20,205,800

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

11

7,864,122

24,379,960

7,864,122

24,367,502

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

-

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

-

2,600,000

-

-

250,000

2,600,000

118,224,743

105,627,774

105,043,652

99,462,991

56,000,000

30,000,000

10,000,000

30,000,000

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

10

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

5, 13

-

48,771
-

-

74,998

169,999,958

62,165,260

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

38,160,581

31,840,692

38,160,581

31,840,692

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15

499,908,776

456,470,390

369,344,993

358,678,177

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

16

3,473,838

4,357,360

3,473,838

4,357,360

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

17

4,451,155

1,345,374

4,142,442

1,345,374

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

19

30,007,258

10

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

18

3,171,636

3,180,096

2,471,636

2,480,096

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

645,173,244

537,242,683

635,879,997

500,941,957

รวมสิ นทรัพย์

763,397,987

642,870,457

740,923,649

600,404,948

-

28,286,549

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็ นหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9

บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับการปิ ด
และปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับคดีความ
และค่าปรับฯ
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

2,589,029
85,457,155
10,450,263
19,038,059
10,497,665
-

9,758,890
89,003,303
13,403,083
18,614,843
10,411,874
-

2,589,029
83,367,040
9,231,625
12,790,205
10,497,665
2,000,000

9,758,890
87,334,288
12,891,819
12,565,086
10,411,874
-

22
37
25

874,861
4,451,379
17,349,430
150,707,841

838,196
68,886
2,009,590
144,108,665

874,861
11,698,817
133,049,242

838,196
68,886
2,009,590
135,878,629

22

2,400,685

3,275,546

2,400,685

3,275,546

23

13,704,560

12,951,135

10,364,819

9,828,088

15, 24

21,224,933

21,717,724

21,224,933

21,717,724

25, 41

10,316,083
47,646,261

10,316,083
48,260,488

10,126,324
44,116,761

10,126,324
44,947,682

198,354,102

192,369,153

177,166,003

180,826,311

20
5, 21
5

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10

บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

27

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,470,000,000

1,470,000,000

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

1,417,564,544
(285,000,000)
(566,963,874)
565,600,670
(556,785)
565,043,885

1,417,564,544
(285,000,000)
(681,534,637)
451,029,907
(528,603)
450,501,304

1,417,564,544 1,417,564,544
(285,000,000) (285,000,000)
(568,806,898) (712,985,907)
563,757,646 419,578,637
563,757,646 419,578,637

763,397,987

642,870,457

740,923,649

600,404,948

11

บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คดั แยก
รายได้อื่น
รวมรำยได้

5

108,604,905

39,994,453

5, 28

173,859,978

169,296,634

182,874,875

173,360,811

8,895,653

3,468,477

9,760,924

5,521,395

5, 29

13,514,686
304,875,222

1,786,061
214,545,625

13,502,950
206,138,749

1,616,270
180,498,476

5, 15

175,433,365

155,711,190

136,441,871

127,179,202

5

-

-

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

30

9,288,486

10,734,522

8,762,060

10,584,797

ค่าใช่จ่ายในการบริ หาร

5, 15, 16, 17, 31

54,887,438

48,489,195

44,671,291

40,149,360

25, 34

13,248,135
252,857,424

2,874,951
217,809,858

12,000,131
201,875,353

2,556,892
180,470,251

52,017,798

(3,264,233)

4,263,396

28,225

241,580

289,960

193,473

601,527

(232,537)

(350,430)

(290,592)

(285,363)

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

5, 35
13

-

-

107,834,698

-

14, 15, 36

39,370,106

4,651,835

2,501,915

4,651,835

5, 7

1,901,517

(2,196,381)

1,966,049

(2,507,155)

ตามวิธีส่วนได้เสี ย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้

12

26,227
93,324,691

(26,227)
(895,476)

116,468,939

2,489,069

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

37

(20,525,665)

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
(กลับรายการ)
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วม

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

113,850,356

(895,476)

(26,978,676)
143,447,615

2,489,069

12

บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง-สุ ทธิจำกภำษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

23

865,281
(173,056)

(1,379,282)
-

914,243

(1,169,153)

(182,849)

-

692,225
692,225
114,542,581

(1,379,282)
(1,379,282)
(2,274,758)

731,394
731,394
144,179,009

(1,169,153)
(1,169,153)
1,319,916

กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน) :ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

113,878,538
(28,182)
113,850,356

(867,453)
(28,023)
(895,476)

143,447,615
143,447,615

2,489,069
2,489,069

กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

114,570,763
(28,182)
114,542,581

(2,246,735)
(28,023)
(2,274,758)

144,179,009
144,179,009

1,319,916
1,319,916

0.0562

(0.0004)

0.0708

0.0012

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13

บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ส่ วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ

งบกำรเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
ส่วนของส่ วนได้เสี ย
สาหรับโครงการ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอานาจ
รวม
ขาดทุนสะสม
ผลประโยชน์พนักงาน
ของบริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(บาท)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

23

1,417,564,544

(285,000,000)

(679,287,902)

1,417,564,544

(285,000,000)

(867,453)
(867,453)
(1,379,282)
(681,534,637)

1,417,564,544

(285,000,000)

(681,534,637)

1,417,564,544

(285,000,000)

113,878,538
113,878,538
692,225
(566,963,874)

-

453,276,642

(500,580)

452,776,062

(867,453)
(1,379,282)
(2,246,735)
451,029,907

(28,023)
(28,023)
(528,603)

(895,476)
(1,379,282)
(2,274,758)
450,501,304

-

451,029,907

(528,603)

450,501,304

692,225
692,225
(692,225)
-

113,878,538
692,225
114,570,763
565,600,670

(28,182)
(28,182)
(556,785)

113,850,356
692,225
114,542,581
565,043,885

(1,379,282)
(1,379,282)
1,379,282
-

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนต่ากว่า
มูลค่าหุ้นสามัญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการ
รวม
ขาดทุนสะสม
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(บาท)

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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1,417,564,544

(285,000,000)

(714,305,823)

1,417,564,544

(285,000,000)

2,489,069
2,489,069
(1,169,153)
(712,985,907)

1,417,564,544

(285,000,000)

(712,985,907)

1,417,564,544

(285,000,000)

143,447,615
143,447,615
731,394
(568,806,898)

(1,169,153)
(1,169,153)
1,169,153
-

418,258,721
2,489,069
(1,169,153)
1,319,916
419,578,637

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

23

731,394
731,394
(731,394)
-

419,578,637
143,447,615
731,394
144,179,009
563,757,646
15

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงิ นสดรั บ(จ่ าย)
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
โอนกลับค่ำเผือ่ มูลค่ำเงินลงทุนลดลง
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสิ นค้ำ (โอนกลับ)
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดบัญชีอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน
โอนกลับค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ปรับปรุ งบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นที่คำ้ งนำน
ส่วนแบ่งขำดทุน(กำไร)ของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยไม่ขอคืนตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรค่ำเสี ยหำยจำกคดีฟ้องร้อง
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รำยได้ทำงกำรเงิน
กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำบริ กำรที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้ สินจำกกำรปิ ดหลุมฝังกลบ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

113,850,356

(895,476)

143,447,615

2,489,069

(1,901,517)
33,230,870
841,089
1,408,027
252,267
(39,622,373)
(11,003,954)
(26,227)
141,291
1,618,706
11,698,817
5,852,653
(241,580)
(24,000)

2,196,381
(91,856)
29,422,405
346,497
2,497,607
2,754,840
(7,406,675)
26,227
1,345,096
270,000
2,009,590
(289,960)
-

232,537

350,430

(1,966,049)
(107,834,698)
26,019,729
791,851
172,475
252,267
(2,754,182)
(11,003,954)
128,839
1,450,975
11,698,817
202,040
(193,473)
(24,000)
290,592

2,507,155
22,261,237
343,098
2,179,548
2,754,840
(7,406,675)
1,189,545
270,000
2,009,590
(601,527)
285,363

(20,525,665)
95,781,297

32,535,106

(26,978,676)
33,700,168

28,281,243

1,450,586
262,547
(9,412,105)
(487,247)
2,100,000
8,460
5,692,533
(1,206,675)
919,721
120,816
(492,791)

6,531,148
126,542
(93,639)
7,799,976
(2,600,000)
(876,116)
(2,740,781)
1,241,425
(1,458,541)
(749,968)
(19,636,151)

(4,238,867)
(1,233,770)
(5,329,801)
(487,247)
2,100,000
8,460
5,271,434
(1,914,048)
712,748
120,816
(492,791)

3,130,270
55,168
(485,953)
7,799,976
(2,600,000)
(876,116)
(2,766,142)
1,001,969
(1,675,331)
(749,968)
(19,636,151)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้ สินอื่น
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
รับคืนภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

(2,211,630)
92,525,512
(8,928,219)
20,030,611
103,627,904

20,079,001
(4,259,794)
15,819,207

(2,211,630)
26,005,472
(5,215,680)
20,030,611
40,820,403

11,478,965
(4,249,506)
7,229,459

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำย(เงินสดจ่ำย)เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยซื้ ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

205,392
20,000,000
(56,000,000)
74,998
(6,319,889)
(38,121,485)
297,830
(3,946,870)
(83,810,024)

659,685
55,000,000
(30,000,000)
(74,998)
(71,499,949)
(985,000)
(46,900,262)

157,474
250,000
20,000,000
(10,000,000)
74,998
(6,319,889)
(33,473,583)
(3,588,919)
(32,899,919)

1,984,362
14,900,000
(3,150,000)
50,000,000
(30,000,000)
(74,998)
(68,823,857)
(985,000)
(36,149,493)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยชำระดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(24,004)
(7,169,861)
(999,756)
(8,193,621)

(33,874)
8,531,947
(1,328,443)
7,169,630

(73,182)
(7,169,861)
(10,000,000)
12,000,000
(999,756)
(6,242,799)

(33,874)
8,531,947
(1,328,443)
7,169,630

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

11,624,259
10,041,872
21,666,131

(23,911,425)
33,953,297
10,041,872

1,677,685
7,999,415
9,677,100

(21,750,404)
29,749,819
7,999,415

6
6

รำยกำรที่ไม่ใช่ เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ภำยใต้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ

16, 22

-

1,300,024

-

1,300,024

15, 24

-

7,212,819

-

7,212,819

ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรปิ ดหลุมฝังกลบที่บนั ทึก
เป็ นต้นทุนหลุมฝังกลบ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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