บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินสาหรับคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
ข้อมูลอื่น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย และมี ที่ อยู่จดทะเบี ยนสานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ศูนย์บริ การบาบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 234 หมู่ 4 ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่ชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่
กลุ่มสกุลภักดีและเจนวิทยาโรจน์

ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว
30.04

บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จหลัก เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารกาจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้วที่ อนั ตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทั้งบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกูล และน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื้ อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอี ยดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 13
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โดย
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
บริ ษทั ได้ถือปฎิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่มาถื อปฎิ บัติที่ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ การถือปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่ มบริ ษ ัท/บริ ษ ทั ไม่ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดทางบการเงินนี้ เนื่ องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ประเมิ นผลกระทบที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นต่องบการเงิ นจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ และคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
2.3

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

2.4

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่ าปั จจุ บันของประมาณการหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวียนตามโครงการ
ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้ ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 23

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

2.5

การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิ นนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

21

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ประมาณการและข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
2.5.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อจานวนเงินที่รับรู ้ใน
งบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
ข้อ 13 14 15 และ 16

การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและทรัพย์สิน

2.5.2 ข้ อสมมติ และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่ สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่ เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
ข้อ 7

การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ เกี่ ยวกับข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ใช้ใน
การกาหนดความน่าจะเป็ นของการผิดนัดชาระหนี้

ข้อ 16 และ 22

การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า

ข้อ 13 14 15 16
และ 17

การทดสอบการด้อยค่ าเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ สมมติ ที่สาคัญในการประมาณมูลค่ าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืน

ข้อ 19 และ 37

การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การคาดการณ์กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนา
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

ข้อ 23

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ ยวกับข้อสมมติ หลักใน
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

ข้อ 24 และ 25

การรั บ รู ้ ร ายการและการวัด มู ลค่ าประมาณการหนี้ สิ น และหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกับ
ข้อสมมติ สาคัญของความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยทรัพยากรและความน่ าจะเป็ นของมูลค่า
ความเสี ยหาย

กำรใช้ ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญ สรุ ปได้ ดงั นี้
การรั บรู้และการตัดรายการสินทรั พย์ และหนี้สิน
ในการพิ จารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิ จารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
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ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลูกหนี้ เกิ ดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้ จากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่
อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้
การวิ เคราะห์ ส ถานะของลู ก หนี้ รายตัว ประสบการณ์ ก ารเก็ บ เงิ น ในอดี ต การวิ เคราะห์ อ ายุ ลู ก หนี้ และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติ ที่แตกต่างกันอาจมี
ผลต่อค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั จะตั้งค่ าเผื่อการด้อยค่ าของเงิ นลงทุ น เมื่ อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาว่ามูลค่ ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมี ส าระส าคัญ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะประมาณมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ต้ นทุนที่ดนิ เพือ่ เป็ นที่ตั้งของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม อาคาร ต้ นทุนหลุมฝังกลบ และอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของต้นทุนที่ ดินเพื่อเป็ นที่ ต้ งั ของหลุมฝั งกลบกากอุตสาหกรรม ต้นทุ นหลุมฝั งกลบ
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของทรัพย์สิน
ดังกล่าว และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพิ นิจใน
การประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้ว และเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจึ งไม่ได้บนั ทึ กประมาณการ
หนี้ สิ นดังกล่ าวณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ต าม ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งอาจแตกต่ างไปจากที่ ได้มีการ
ประมาณการไว้
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2.5.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้






ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สาหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั วัด
มูลค่าสิ นทรัพย์และสถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้ สินและสถานะการเป็ นหนี้ สิน
ด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการ
ทารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมื อทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกแตกต่ างจากราคาของการทารายการทาให้เครื่ องมื อ
ทางการเงิ นวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรมปรับด้วยผลต่ างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกและราคาของการทารายการและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลาดับ
ชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลาดับที่ 3 และผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ่ ึ งจะรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุ นด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงิ น จนกว่ามูลค่ายุติธรรมมี การโอนเปลี่ยน
ลาดับชั้นหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เครื่ องมือทางการเงิน
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2.6

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่ อย
ดังที่ ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมเป็ นจานวน
567 ล้านบาท และ 682 ล้านบาท ตามลาดับในงบการเงิ นรวม และเป็ นจานวน 596 ล้านบาท และ 713 ล้านบาท
ตามลาดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวน 32 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง และ 2 แห่ ง ตามลาดับอยู่ระหว่างการ
ชาระบัญ ชี รวมทั้งกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั มี ค ดี ความหรื อการฟ้ องร้ องหรื อข้อพิ พ าทหลายคดี ที่ ยงั ไม่ยุติ ซึ่ งอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) และยังขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้าม
ซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยจึ งประกาศชื่ อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท เข้า สู่ ช่ ว งด าเนิ น การให้ มี คุ ณ สมบัติ
เพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume stage) ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และให้บริ ษทั
ล้างขาดทุ นสะสมตามที่ ได้แจ้งต่ อตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย หากบริ ษทั ไม่สามารถมี คุณ สมบัติภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยจะพิ จารณาเพิ กถอนหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่ อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษ ทั ได้รายงานการด าเนิ นการแก้ไขหลักทรั พ ย์ของบริ ษทั ให้มีคุ ณ สมบัติ เพื่ อ
กลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล

3

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรน่ ำ 2019 (“COVID-19”)
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เหตุการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ควำมเสี่ ยงและผลกระทบต่ อกำรดำเนินธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อได้รับผลกระทบโควิด-19 ลูกค้าบางรายจาเป็ นต้อง
ลดการผลิตหรื อบางรายจาเป็ นต้องหยุดการผลิตชัว่ คราว มีผลทาให้กากอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งส่ งกาจัดหรื อ
บาบัดมีปริ มาณลดลงอย่างมากส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้ลดลงประกอบกับบริ ษทั ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่
เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่ องจักร เป็ นต้น
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2. ผลกระทบต่ อแหล่ งเงินทุนและสภำพคล่ องที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน
โครงสร้างเงิ นทุ นของกลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั มาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และใช้กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จาก
เงิ นทุ นหมุนเวียนของกิ จการที่ มีอยู่อย่างจากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ถึงแม้ว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั ได้รับ
ผลกระทบทาให้บริ ษทั มีรายได้ลดลงและผลการดาเนิ นงานลดลง แต่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ยังมีสภาพคล่องที่
เพียงพอและยังมีกระแสเงินสดที่ดี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการลงทุนในรู ปของสลากออมสิ นและสลาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 96 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ตามลาดับ ที่ สามารถแปลงสภาพเป็ นเงินสดได้ง่ายในกรณี ที่ตอ้ งใช้ฉุกเฉิ นและ
เป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อย
3. ผลกระทบต่ องบกำรเงิน
ผูป้ ระกอบการจานวนมากได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิ จจากรายได้ที่ลดลง ลูกหนี้ อาจขาดสภาพ
คล่องทาให้จ่ายชาระหนี้ ล่าช้า หรื อไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกหนี้ คงค้างเกิ น
กาหนดชาระทางฝ่ ายติดตามหนี้ยงั คงสามารถติดตามทวงถามลูกค้าได้และมีกาหนดวันนัดชาระเงิน
ดังนั้น ความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่ อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จในปั จจุ บนั ที่ ฝ่ายบริ หารจะต้องติ ดตามความคื บหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและ
หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ก็จะดี
ขึ้นตามลาดับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
4

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญ ชี ที่นาเสนอดังต่ อไปนี้ ถือปฏิ บัติโดยสม่ าเสมอสาหรั บงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลาที่ รายงาน

4.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุม
ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จกลุ่มบริ ษทั วัด มูลค่ าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุ มตามอัต ราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ
ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
การเปลี่ ย นแปลงส่ วนได้เสี ย ในบริ ษ ัท ย่อ ยของกลุ่ มบริ ษ ัท ที่ ไ ม่ ท าให้ก ลุ่ มบริ ษ ัท สู ญ เสี ย อ านาจการควบคุ ม
จะบันทึกบัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กำรสู ญเสี ยกำรควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
บริ ษัทร่ วม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่บันทึ กตำมวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทารายการ ภายหลังจากรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิน
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความ
มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ ยงั ไม่เกิดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม
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4.2

เงินตราต่ างประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานระหว่างปี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั

4.3

เครื่ องมือทางการเงิน

4.3.1 การรั บรู้รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ การค้ารับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้ สินทางการเงิ นอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่ อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของ
เครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ น (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหา
เงินที่มีนยั สาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
บวกต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบ
เกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นและ
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
4.3.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภ ายหลังการรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกเว้นแต่ กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันที เป็ นต้นไปนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการจัด
ประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้


ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ



ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้

ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้


ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ



ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้

ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อาจเลือกให้
เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งการเลือกนี้
สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุน และเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นตามที่ ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งรวมถึ ง
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ เข้าข้อกาหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมี
นัยสาคัญซึ่ งอาจเกิดขึ้น ซึ่ งเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงิ น - กำรประเมิ นว่ ำกระแสเงิ นสดตำมสั ญญำเป็ นกำรจ่ ำยเพี ยงเงิ นต้ นและดอกเบีย้ จำกยอด
คงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
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สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงิ นตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ เกี่ ยวข้องกับจานวนเงิ นต้นที่ คา้ ง
ชาระในช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุ น (เช่ น ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อกาหนด
ตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกาหนดตามสัญญา
ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงิ นของกระแสเงิ นสดตามสัญญาซึ่ งอาจทาให้ไม่ เข้าเงื่ อนไข ในการ
ประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง


เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด



เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่ งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ



เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที่กาหนด
(เช่น สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี้ย)

สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงิน - กำรวัดมูลค่ ำภำยหลังและกำไรและขำดทุน
สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มู ลค่ าในภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กาไร
และขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนและผลขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุ น กาไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการตัดรายการออกจากบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ ำในภำยหลังและกำไรและขำดทุน
หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน หนี้สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็ น
อนุพนั ธ์หรื อกาหนดให้วดั มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี้ ยจ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุน หนี้ สินทางการเงินอื่นที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายด้วยวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ดอกเบี้ ยจ่าย
และกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออก
จากบัญชีให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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4.3.3 การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ ง
การควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เข้าทาธุ รกรรมซึ่ งมี การโอนสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ยงั คงความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในสิ น ทรั พ ย์ที่ โ อนหรื อบางส่ วนของสิ นทรั พ ย์
ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
เงิ นสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้ สินมี ความแตกต่ างอย่างมี นัยสาคัญ โดยรับรู ้หนี้ สินทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมูลค่ า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ ง
จ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
4.3.4 การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนสุ ทธิ
ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งใจ
ที่จะชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสด ประกอบด้วย เงิ น สดในมื อเงิ นฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมจะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่
ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินเบิ กเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคื น
เมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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4.5

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.6

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ หรื อ
ต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั รวมทั้งการปันส่ วนของโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จปกติ หัก ด้ว ยค่ าใช้จ่ ายที่ จาเป็ น
โดยประมาณในการขาย

4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2563 ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินปันผลบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
กรณี ที่บริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนบางส่ วน ต้นทุนเงินลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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4.8

อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นโดยจัด ประเภทไปเป็ นที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้น ทุ น รวมค่ าใช้จ่ า ยทางตรงเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น และต้น ทุ น ทางตรงอื่ น เพื่ อ ให้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่ าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน

4.9

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรู ้และการวัดค่า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจกำร
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย และต้นทุนหลุมฝังกลบวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และขาดทุนจากด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่อสร้ างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที่ มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ ที่ต่างกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
กำรจัดประเภทไปยังอสั งหำริ มทรั พย์ เพื่อกำรลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภำยหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ ำเสื่ อมรำคำ
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายและต้นทุนหลุมฝังกลบ (ที่ไม่รวมต้นทุนที่ดิน)
คานวณค่าเสื่ อมราคาจากสัดส่ วนของปริ มาณกากที่ฝังกลบเทียบกับประมาณการปริ มาณกากทั้งหมดของแต่ละหลุม
ที่สามารถฝังกลบได้
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ แสดงได้ดงั นี้
อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และระบบบาบัดน้ าเสี ย:
 อาคาร (ฐานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก)
 อาคารทัว่ ไป
 ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
 ระบบบาบัดน้ าเสี ย
 ตูค้ อนเทนเนอร์
ระบบสาธารณู ปโภค
กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

25 และ 30 ปี
20 ปี
10 ปี
10 – 25 ปี
10 ปี
10 – 25 ปี
10 ปี
5 – 23 ปี
5 – 12 ปี
5 – 13 ปี
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม
ที่ไม่อนั ตรายและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่ าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ข องสิ นทรั พ ย์ และมู ลค่ าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุ ดทุ ก
สิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4.10 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ ำตัดจำหน่ ำย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตัดจาหน่ ายรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้น ตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที่ คาดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าปรับปรุ งงานระบบการควบคุมรอตัดบัญชี

4 – 5 ปี
3 ปี

วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุ กสิ้ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4.11 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิ ในการควบคุม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
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ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า สัญญาที่ มีส่วนประกอบที่ เป็ นสัญญาเช่ า กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั จะปันส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคา
ขายที่ เป็ นเอกเทศสาหรับสัญญาเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกที่ จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ ไม่เป็ นการ
เช่าและรับรู ้สญ
ั ญาเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่า
ซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมี
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ต้นทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงิ นที่ รับรู ้เมื่ อ
เริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อ
ก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจ
ในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่าเว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื้ อ
สิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่ ง
กาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าวัด มู ลค่ าเมื่ อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ าปั จจุ บ ันของค่ าเช่ าที่ ยงั ไม่ ได้จ่ายช าระ ณ วัน ที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ มมีผล คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่ าคงที่หกั สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่ าค้างรับ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา
จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอก
หลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวน
เงิ นที่ คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรั บประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ ยนแปลงการประเมิ นการใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
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ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นของสัญ ญาเช่ าหรื อ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงสัญ ญาเช่ า สัญ ญาที่ มีส่ วนประกอบที่ เป็ นสัญ ญาเช่ า
รายการหนึ่งหรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะปันส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับ
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าหรื อไม่ หากมี
สัญญาเช่ าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุ น หากไม่มี สัญญาเช่ าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า
ดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
และแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวม
เป็ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่ าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่ าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้ค่าเช่าค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
4.12 การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นรวมถึงเงินให้กยู้ ืมแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กำรวัดมูลค่ ำผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
-

ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานหรื อ
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-

ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการผิดเงื่ อนไขตามสัญ ญาที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในช่ วงระยะเวลาทั้งหมดที่ เหลื ออยู่ของ
สัญญา

ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
ในอดีต การปรับปรุ งปั จจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดื อนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญของความ
เสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี
ดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตาม
สัญญาที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเพิ่มขึ้ นอย่างมี นยั สาคัญหากมีการ
เปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่ อถือที่ ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่ถดถอยอย่างมีนยั สาคัญ
ของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
หรื อกฎหมายที่ ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
-

ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิ ตให้แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มี
สิ ทธิ ในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 365 วัน

การประเมินการเพิ่มขึ้ นของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตอย่างมีนัยสาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อ
แบบกลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมี
การจัดกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชาระและ
อันดับความน่าเชื่อถือ
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ผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น มี การประเมิ นใหม่ ณ สิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงาน เพื่ อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกการเพิ่มขึ้ น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหัก
ออกจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงินที่มกี ำรด้ อยค่ ำด้ ำนเครดิต
ณ วัน ที่ ร ายงาน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ประเมิน ว่า สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นที่ วดั มูล ค่า ด้วยราคาทุน ตัด จาหน่ ายและ
ตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อไม่
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นมีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งเหตุการณ์ซ่ ึ ง
ส่ งผลกระทบเชิ งลบต่ อกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นสถานการณ์ ที่เป็ น
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิ ตรวมถึง การที่ ลูกหนี้ ประสบปั ญหาทางการเงิ นอย่างมี
นัยสาคัญ การผิดสัญญา เช่น การค้างชาระเกินกว่า 365วัน มีความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่ การล้มละลาย เป็ นต้น
กำรตัดจำหน่ ำย
มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงินหากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้วจะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
4.13 การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
มูล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รั บ การทบทวนทุ ก สิ้ น
รอบระยะเวลารายงานว่า มี ข อ้ บ่ ง ชี้ เ รื ่ อ งการด้อ ยค่า หรื อ ไม่ ในกรณี ที่มีข อ้ บ่งชี้ จ ะท าการประมาณมูล ค่า
สิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับมูลค่าที่ค าดว่าจะได้รับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนอื่นที่ มีอายุการใช้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งานจะถูกประมาณทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ารั บรู ้เมื่ อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่า
มูลค่าที่ จะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่ มขึ้ นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดี ยวกันกับที่ เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี น้ ีรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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กำรคำนวณมูลค่ ำที่คำดว่ ำจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่ าปั จจุ บนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่ อน
คานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อ
สิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรด้ อยค่ ำ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ น ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุก
รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการ
คานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ ายสะสม เสมือนหนึ่ ง
ไม่เคยมีการบันทึ กผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึกเริ่ มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการบันทึ ก
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอดหนี้เมื่อ
ครบกาหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.15 เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาทุน
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
ผลประโยชน์ ร ะยะสั้ นของพนั ก งานซึ่ งประกอบด้ว ยเงิ น เดื อ น ค่ า แรง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ย
มูลค่าที่ คาดว่าจะจ่ายชาระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่
จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้ สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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ข) ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
กลุ่ มบริ ษ ัท /บริ ษ ทั ได้บันทึ กผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิ น
(ภายใต้ขอ้ กาหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ที่กาหนด
ไว้ (ภาระผูกพันเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
- โครงกำรสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนใน
รอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
- โครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้
ภาระผูก พัน สุ ท ธิ ข องกลุ่ มบริ ษ ัท /บริ ษ ัท จากโครงการผลประโยชน์ ที่ กาหนดไว้ถูกค านวณจากการ
ประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เกิ ด จากการท างานของพนัก งานในปั จ จุ บัน และในงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา ณ วันที่รายงาน
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกาหนดชาระภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย การคานวณนั้นจัดทา
โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั รั บ รู ้ กาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย จะถูกรั บรู ้
รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
ค) ผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวด
ปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่ อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การวัดมูลค่ า
ใหม่จะรับรู ้ไนกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ง) ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ ำง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่
สามารถยกเลิ กข้อเสนอการให้ผ ลประโยชน์ด ังกล่ าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั รั บรู ้ ต ้นทุ น
สาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
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4.17 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันหนี้ สินตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการ
อนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่าง
น่าเชื่ อถือและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพัน
ดังกล่าว
ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรั บกำรปิ ดและปรั บปรุ งหลุมฝั งกลบ
ประมาณการหนี้ สินสาหรับการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝั งกลบจะบันทึ กเมื่ อบริ ษ ทั มีการเปิ ดใช้พ้ืนที่ หลุมฝั งกลบ
ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพื่อชาระหนี้ เมื่อมีการปิ ดและปรับปรุ ง
หลุม ซึ่ งพิ จารณาจากค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝั งกลบในแต่ละหลุม
และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการปิ ดหลุมทุกปี
ประมำณกำรหนีส้ ิ นจำกคดีควำม
ประมาณการหนี้ สินจากคดี ความจะบันทึ กเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นตามคาสั่งศาลให้ชาระ
หรื อเมื่อคดีความถึงที่สุด
ประมำณกำรค่ ำปรั บและค่ ำเสี ยหำยจำกกำรไม่ ปฏิ บัติตำมสั ญญำ
ประมาณการค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บัติตามสัญญา จะบันทึ กเมื่ อบริ ษทั ทราบความเสี ยหายจากการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยพิจารณาความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้น และปั จจัยต่างๆที่ อาจเกี่ ยวข้องกับความน่ าจะเป็ นที่ จะ
เกิดความเสี ยหายตามสัดส่ วนที่จะต้องรับผิดชอบ
4.18 รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมี สิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงิ นที่ เก็บแทนบุ คคลที่ สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ มและแสดงสุ ทธิ จาก
ส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิ ดขึ้ นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า ส าหรับสัญญาที่ ให้สิ ทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า รายได้จะรั บรู ้ในจานวนที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
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รายได้จากการให้บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรมและฝั งกลบและอื่นๆ รับรู ้เมื่อบริ ษทั ปฎิ บตั ิ ตามภาระที่ ตอ้ งปฎิ บตั ิ
เสร็ จสิ้ น โดยการส่ งมอบการบริ การที่ สัญญาว่าจะให้ลูกค้าเมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุม ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
สาหรับสัญญาที่ มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึ กสิ นค้าและบริ การแยกจากกัน หาก
สิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับ
ประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ ง
ตอบแทนที่ ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่ เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุไว้ใน
รายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
ยอดคงเหลือของสั ญญำ
สิ นทรัพ ย์ที่ เกิ ด จากสัญ ญารับรู ้เมื่อ กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั รับ รู ้ร ายได้ก่อนที่ จะมีสิ ท ธิ ที่ ป ราศจากเงื่ อ นไขในการ
ได้รับสิ่ งตอบแทน สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะ
ได้รับ หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น สิ นทรัพย์ที่ เกิ ดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนี้
การค้าเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคื นไม่ได้จากลูกค้า
ก่อนที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
รำยได้ จำกกำรขำยเศษซำกและเศษวัสดุที่คัดแยก
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คดั แยกได้แก่เศษเหล็ก เศษพลาสติ ก เศษกระดาษและอื่ น บันทึ กเป็ น
รายได้เมื่อมีการส่ งมอบให้ผซู ้ ้ื อหรื อเมื่อได้รับชาระเงิน หรื อเมื่อได้เคลียร์เงินทดรอง
รำยได้ จำกกำรลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า และดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร และรายได้จากการถูกรางวัล
สลาก
รำยได้ ค่ำเช่ ำ
รายได้ค่ าเช่ าจากอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นรั บ รู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่า
ที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
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ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รำยได้ จำกกำรถูกรำงวัลสลำกฯ
รายได้จากการถูกรางวัลสลากฯ บันทึกเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับรางวัล
รำยได้ อื่น
รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.19 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี้ ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืม และประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่
ผ่านไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ดอกเบี้ ย จ่ ายรั บ รู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น ด้วยอัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จริ ง อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ งคื ออัต ราที่ ใช้คิ ด ลด
ประมาณการการจ่ายชาระเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของราคาทุนตัดจาหน่าย
ของหนี้สินทางการเงิน
4.20 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
ปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ ของปี ปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน และจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี
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ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิ ดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินใน
ครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อภาษี และ
ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
การวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะ
วิธีการที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคานึ งถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ายเพี ยงพอสาหรับภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตี ค วามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การ
ประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้า งจ่ า ยที่ มี อ ยู่ การเปลี่ ย นแปลงในภาษี เงิ น ได้ค ้า งจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ใ นงวดที่ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมิ น โดยหน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี ห น่ ว ยงานเดี ย วกัน ส าหรั บ หน่ ว ยภาษี เดี ย วกัน หรื อหน่ ว ยภาษี ต่ า งกัน
สาหรับหน่ วยภาษี ต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าวกาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้อง
พิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่ จะ
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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4.21 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แสดงกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวนโดยการหารกาไร(ขาดทุน)ของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
4.22 ข้ อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
5

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุม
ร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ น
และการบริ หารหรื อในทางกลับกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ผู้ถือหุ้นของบริษทั
1. UOB Kay Hian Private Limited
บริษทั ย่ อย
2. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
3. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
บริษทั ร่ วม
6. บริ ษทั กิจการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง
จากัด

สิ งคโปร์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชาระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชาระบัญชี)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 80
(ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูร่ ะหว่างชาระบัญชี)

ไทย
ไทย

ไทย

เป็ นบริ ษทั ร่ วมในปี 2563 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 30
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
7. Begemann Holding B.V.

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
เนเธอร์แลนด์

8. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จากัด

ไทย

9. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกันหรื อผู้บริหำรสำคัญ
10. คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์

ไทย

11. ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที-เอเชีย)
จากัด) ร้อยละ 20
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
เป็ นกรรมการ (ในปี 2564) หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผูบ้ ริ หารสาคัญ
บุ ค คลที่ มีอ านาจ และความรั บ ผิ ด ชอบการวางแผน
สั่งการ และควบคุ มกิ จกรรมต่ างๆ ของกิ จการไม่
ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการ
ของกลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษ ัท (ไม่ ว่ า จะท าหน้ า ที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขายเศษอลูมิเนียม
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
ซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองสานักงาน
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ
แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา หรื อราคาตามใบแจ้งหนี้ซ่ ึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา หรื อราคาตามใบแจ้ง
อัตราร้อยละ4ต่อปี
อัตราร้อยละ1 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

รำยได้
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุ
ที่คดั แยก
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ

-

-

11,269,217

4,422,860

-

-

5,744,200

2,349,490

150,000
110

330,475

-

58,055

ค่ ำใช้ จ่ำย
บริษทั ย่ อย
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั อื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าบริ การ
124,500
ซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองสานักงาน
7,100
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนอื่นและค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ
31,502
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
19,902,463
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
449,678
รวมค่ ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสำคัญ
20,352,141

-

124,500
3,250

115,800
7,100

115,800
3,250

628,262

26,547

625,897

21,360,781
402,467

16,574,154
449,678

17,980,861
402,467

21,763,248

17,023,832

18,383,328
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
รวม
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

7,635,474

4,441,538

-

-

7,635,474

(173,664)
4,267,874

-

-

(173,664)

-

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ลูกหนี้อื่น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด (*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด (*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนลจากัด (*)
อดีตผูบ้ ริ หาร
ค่ าเบี้ยประกันอุบัติเหตุจ่ายล่ วงหน้ า
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร

-

-

114,258

-

-

-

50,000

285,823
-

285,823
50,000

15,064

18,167

12,487

15,584

352,450

114,258
243,318
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ดอกเบี้ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด(*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มทีเอเชีย) จากัด(*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด(*)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล
จากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น(*)
สุ ทธิ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

3,591,674

3,591,674

-

-

47,634

47,634

-

-

294,845

294,845

15,064

68,167

4,699,171

191
4,643,327

15,064

68,167

(4,686,684)
12,487

(4,577,552)
65,775

-

-

109,132

137,111

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด(*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด(*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด(*)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
รวม

-

-

33,628,120

33,628,120

-

-

2,314,124

2,314,124

-

-

37,651,801

37,651,801

-

-

73,594,045

250,000
73,844,045
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น(*)
สุ ทธิ

-

-

(73,594,045)
-

(73,594,045)
250,000

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชี ย) จากัด และบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
ทั้งจานวนเป็ นเงินให้กูย้ ืมตามสัญญากาหนดให้ชาระคื นเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 8.50 ต่อปี และ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2552 เป็ นต้นไป บริ ษทั ไม่ได้คิดดอกเบี้ ยสาหรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นนี้แล้ว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ทั้งจานวนเป็ นเงินให้
กูย้ ืมตามสัญญากาหนดให้ชาระคื นคื นเมื่ อทวงถาม โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 8.00 ต่ อปี และไม่มีหลักทรัพ ย์
ค้ าประกัน อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป บริ ษทั ไม่ได้คิดดอกเบี้ยสาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะ
สั้นนี้แล้ว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จากัด เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4
ต่อปี ครบกาหนดเมื่อทวงถาม
รายการเคลื่ อ นไหวของเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ส าหรั บแต่ ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

73,844,045
(250,000)
73,594,045

85,594,045
3,150,000
(14,900,000)
73,844,045

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13 ตามลาดับ
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สินทรั พย์ สิทธิการใช้ – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
2,689,463
3,313,079

ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น – บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

บริ ษทั ร่ วม
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
รวม

195,070
195,070

300,000
571,929
871,929

102,867
102,867

300,000
558,213
858,213

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียมแอนด์
เมทเทิล จากัด
รวม

-

-

-

-

405,191
8,877
414,068

405,191
405,191
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินกู้ยมื ระยะสั้น– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

-

-

2,000,000

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคมมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

(บำท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

-

-

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

-

-

12,000,000

-

ลดลงระหว่างปี

-

-

(10,000,000)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

2,000,000

- ,

หนี้สินตามสัญญาเช่ า – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2563

มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปั จจุบนั
มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบี้ย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบี้ย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
(บำท)
ผูบ้ ริ หารสาคัญและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3,120,000

352,279

2,767,721

3,900,000

537,838

3,362,162
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ประมาณการหนี้สินสาหรั บผลประโยชน์ พนักงาน – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563
(บำท)

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

7,620,654

6,947,453

5,840,174

5,487,293

การค้าประกัน
บริ ษ ทั มี ภาระการค้ าประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อค้ าประกันการปฏิ บัติตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 11
กัน ยายน 2549) จ านวน 2 ฉบับ ให้กับ กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื่ อรั บ จ้างบริ หารจัด การขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิ ดเป็ นจานวน 9.11 ล้านบาท(ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท)ตามลาดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2564 ธนาคาร
ได้ชาระเงินตามหนังสื อค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ให้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
แล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
ค่ าตอบแทนกรรมการ


ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ มีมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากกาหนด
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท



ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตั ิ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2563 มีดงั นี้
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ ยประชุ มตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง หรื อประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ ครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษัทย่ อย
บริ ษ ทั ทาสัญญาซื้ อขายเศษอลูมิเนี ยมกับบริ ษทั ย่อย (บริ ษ ทั เจที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จากัด) สัญญามี
ระยะเวลา 1 ปี ขยายได้คราวละ 1 ปี ในราคากิโลกรัมละ 1 บาท (ปี 2564) และ 1.50 บาท (ปี 2565)
บริ ษทั ทาสัญญาจัดเก็บค่าบริ หารจัดการกับบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จากัด) ในอัตรา
เดือนละ 50,000 บาท สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ผู้บริ หำรสำคัญ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน จานวน 3 แปลง มีเนื้ อที่รวม 97 ตารางวา เพื่อเป็ นพื้นที่ส่วนขยายห้องประชุมสานักงาน
ใหญ่กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย กาหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราค่ าเช่ าเดื อนละ 20,000 บาท และมี เงิ นประกันการเช่ าเป็ นจานวน 60,000 บาท และได้ต่ อสัญญาเช่ าอี ก 1 ปี
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 ในอัตราค่ าเช่ าเดื อนละ 19,000 บาท และต่ อสั ญ ญาเช่ าอี ก 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2565 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 19,000 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย เพื่อเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ สัญญามีระยะเวลา
เช่ า 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่ าเช่ าเดื อนละ 45,000 บาท และมีเงิ นประกันการเช่ าจานวน 135,000
บาท ซึ่ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา และต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 44,000 บาท และต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 44,000 บาท
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

(บำท)
เงินสดย่อย
80,774
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 102,621
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
21,482,736
รวม
21,666,131

151,747
130,457
9,759,668
10,041,872

59,124
72,621
9,545,355
9,677,100

119,477
72,621
7,807,317
7,999,415
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

-

7,635,474

4,441,538

58,225,042

58,225,042

58,225,042

58,225,042

59,383,593
33,766,240

59,383,593
35,752,204

59,383,593
30,601,627

59,383,593
30,062,838

รวมลูกหนี้ กิจการอื่น

151,374,875

153,360,839

148,210,262

147,671,473

รวม
หั กค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น

151,374,875

153,360,839

155,845,736

152,113,011

(121,364,897)

(123,766,414)

(121,364,897)

(123,940,079)

30,009,978

29,594,425

34,480,839

28,172,932

133,839

2,463,514

(2,709,021)

(93,469)

(2,575,182)

2,370,045

(บำท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น

-

- ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
- ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จากัด
- ลูกหนี้รายอื่นๆ

สุ ทธิ

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
133,839
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2,535,356)
(2,401,517)

2,289,849
(93,469)
2,196,380
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ลูกหนี้การค้า - รายอื่นๆ:ยังไม่ครบกาหนดชาระ
20,344,400
ค้างชาระเกินกาหนด:1 – 3 เดือน
9,765,736
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
63,130
มากกว่า 12 เดือน
3,592,974
รวมค้างชาระเกินกาหนด
13,421,840
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) (ค้างชาระเกินกาหนด)
58,225,042
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์
จากัด(ค้างชาระเกินกาหนด)
59,383,593
รวมทั้งสิ้ น
151,374,875
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
(121,364,897)
สุ ทธิ
30,009,978

23,434,729

20,965,391

22,186,901

7,565,525
610,598
49,858
4,091,494
12,317,475

13,615,606
63,130
3,592,974
17,271,710

7,565,525
610,598
49,858
4,091,494
12,317,475

58,225,042

58,225,042

58,225,042

59,383,593
153,360,839

59,383,593
155,845,736

59,383,593
152,113,011

(123,766,414)
29,594,425

(121,364,897)
34,480,839

(123,940,079)
28,172,932

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ามีระยะเวลา 30 และ 120 วัน (บริ ษทั ) และ 5 7 และ 30 วัน (บริ ษทั ย่อย)
ณ วัน ที่ 31ธัน วาคม 2564 และ 2563 ลู ก หนี้ การค้ารายบริ ษ ัท ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)ที่ ค ้า งช าระ
เกิ นกาหนดจานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไว้เต็มจานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ การค้าตามสัญ ญาผ่อนชาระหรื อบริ ษทั เซ็ นทรั ล เวสต์ แมเนจเม้นท์
จากัด จานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ลูกหนี้ ดงั กล่าวค้างชาระเกิ นกาหนด
ที่ ข าดสภาพคล่ องทางการเงิ นและได้ผิ ด นัด ช าระหนี้ ตามสัญ ญาผ่อนช าระ รวมทั้งมี อดี ต ผูถ้ ื อหุ ้น ของลู กหนี้
เป็ นบุ คคลเดี ยวกับ อดี ตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิดขึ้น ไว้เต็มจานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่ อวัน ที่ 11กัน ยายน 2549 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม (ประกอบด้วย บริ ษ ัท สามารถคอร์ ป อเรชั่น จากัด
(มหาชน) (มีสดั ส่ วนร้อยละ 60) บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ
30) และบริ ษ ทั สยามเวสท์แ มเนจเม้น ท์ คอนซัลแทนท์ จากัด (มี สัด ส่ วนร้ อยละ 10) ตามสั ญ ญาร่ วมการงาน
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ ับจ้าง”) ได้ทาสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในลักษณะ
ครบวงจรตั้งแต่ การก่อสร้าง จัดหาระบบอุปกรณ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ การเก็บขน การคัดแยก และการ
กาจัดขยะ ในพื้นที่บริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ทอท. มีหนังสื อแจ้งให้
เริ่ มงาน (15 กันยายน 2549)
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
สัญญารั บจ้ างบริ การ
เมื่ อ วัน ที่ 1มกราคม 2560บริ ษัท ท าสั ญ ญารั บ จ้า งบริ การจากบริ ษัท เซ็ น ทรั ล เวสต์ แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด
(“ผูว้ ่าจ้าง”) เพื่ อบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ เป็ นอันตรายและ/หรื อไม่เป็ นอันตราย โดยมี
หลักประกันเป็ นเช็คจานวน 300,000 บาท มี กาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ภายใต้สญ
ั ญามีเงื่อนไขจากัดบางประการเกี่ยวกับการริ บหลักประกัน การคิดดอกเบี้ยของหนี้ ที่คา้ ง
ชาระ การบอกเลิกสัญญา เป็ นต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างบริ การพร้อม
กับยกเลิกการให้เช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
สัญญาผ่ อนชาระ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560บริ ษทั ได้ตกลงทาหนังสื อสัญญาผ่อนชาระให้กบั บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์
จากัด เพื่อชาระหนี้ คงเหลือณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559จานวน 57.09 ล้านบาท โดยให้หกั กับยอดที่บริ ษทั ค้างชาระ
จานวน 8.29ล้านบาท โดยกาหนดผ่อนชาระ 24งวด เป็ นงวดรายเดื อน งวดที่ 1-3งวดละ 300,000บาท งวดที่ 4-6
งวดละ 600,000บาท งวดที่ 7-12งวดละ 2,400,000บาท งวดที่ 13-15งวดละ 3,000,000บาท งวดที่ 16-23 งวดละ
3,500,000บาทและงวดที่ 24 (วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2562) จานวน 2,985,583 บาท โดยเริ่ มช าระงวดแรกวันที่ 15
มีนาคม 2560 และงวดถัดไปทุกวันที่ 15 ภายใต้สัญญาผ่อนชาระมีเงื่อนไขที่สาคัญหากบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมน
เนจเม้นท์ จากัด ไม่ชาระหนี้ งวดใดงวดหนึ่งตามสัญญายินยอมให้บริ ษทั ดาเนินการตามกฎหมายได้ทนั ที และกรณี
ที่เป็ นค่าบริ การที่ เกิดขึ้ นใหม่บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด จะชาระเงินให้ตรงตามกาหนดทุกรอบ
เดือนและต่อไปทุกสิ้ นเดื อน หากผิดนัดชาระค่าบริ การงวดใดงวดหนึ่ ง ยินยอมให้บริ ษทั ยกเลิกสัญญาตัวแทนได้
ทันที ทั้งนี้ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด จะต้องนาหนังสื อค้ าประกันมาเป็ นหลักประกันการชาระ
หนี้ในวงเงิน 5 ล้านบาทต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้บอกยกเลิกหนังสื อผ่อนชาระดังกล่าวแล้ว และ
โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 41
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

(บำท)
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

14,465
7,576,958
7,591,423

68,167
7,850,070
7,918,237

4,699,171
6,871,250
11,570,421

4,643,327
5,787,017
10,430,344

7,591,423

(100,000)
7,818,237

(4,686,685)
6,883,736

(4,677,552)
5,752,792

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่ น –กิจกำรอื่น ๆ
งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

(บำท)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจา
อื่น ๆ
รวม
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

9,669
2,391,253
11
4,690,739
402,677
82,609
7,576,958

126,201
721,409
1,589,916
4,657,483
324,167
100,000
330,894
7,850,070

1,563
2,178,312
4,278,857
359,900
52,618
6,871,250

118,089
623,156
4,347,681
324,167
100,000
273,924
5,787,017

-

-

138,369

-

(100,000)
(100,000)

-

(129,236)
9,133

-
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

(บำท)
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สารเคมีและวัสดุอื่นๆ
รวม
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

469,401
4,456,287
6,314,955
11,240,644

107,783
683,387
1,037,369
1,828,539

6,285,410
6,285,410

-

(91,856)

-

955,609
955,609
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั จานวน 11.24 ล้านบาท และ 1.83 ล้านบาท
ตามลาดับ เป็ นสิ นค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ภายใน 1 ปี
งบกำรเงินรวม

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

16,577,430
16,577,430

14,064,994
14,064,994

(บำท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
ต้นทุนขายสิ นค้า
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวม
10

55,568,924
55,568,924

48,791,305
(91,856)
48,699,449

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินอื่นที่วดั มูลค่ ำ
ด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย :
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
สลากออมสิ นพิเศษ
สลากธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

206,257
57,000,000
39,000,000
96,206,257

205,800
60,000,000
60,205,800

206,257
43,000,000
7,000,000
50,206,257

205,800
60,000,000
60,205,800
60

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

จัดประเภทเป็ น:
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็ นหลักประกัน
รวม

30,206,257
56,000,000

20,205,800
30,000,000

30,206,257
10,000,000

20,205,800
30,000,000

10,000,000
96,206,257

10,000,000
60,205,800

10,000,000
50,206,257

10,000,000
60,205,800

รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

สลากออมสิ นพิเศษ :
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สลากธนาคารอาคารสงเคราะห์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

60,000,000
17,000,000
(20,000,000)
57,000,000

39,000,000
39,000,000

85,000,000
30,000,000
(55,000,000)
60,000,000

-

60,000,000
3,000,000
(20,000,000)
43,000,000

7,000,000
7,000,000

80,000,000
30,000,000
(50,000,000)
60,000,000

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สลากออมสิ นจานวน 2 ฉบับ ยอดเงิน 10 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักประกันวงเงิ น
เบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
11

ภำษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการตัดบัญชี

7,864,122

24,379,960

7,864,122

24,367,502

141,291

-

128,839

-

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย จานวน 20,030,611 บาท เรี ยบร้อยแล้ว
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ขาย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

48,771
(48,771)

74,998

74,998
(74,998)

74,998

-

(26,227)
48,771

-

74,998

เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษ ทั กิ จการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง จากัด) มี สัด ส่ วน ความเป็ นเจ้าของในอัต รา
ร้อยละ 30 ซึ่ งประกอบธุ รกิจรับจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และทาลายของเหลว เจล สเปรย์ วัสดุหรื อสารเคมีทุกชนิ ด ที่ยงั
ไม่ได้เริ่ มดาเนิ นงานเชิ งพาณิ ชย์ และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ ให้ขาย
เงินลงทุนดังกล่าวคืนทั้งจานวนในราคาตามมูลค่า และได้รับชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,084,839
445,084,839
(275,084,881)
169,999,958

445,084,839
445,084,839
(382,919,579)
62,165,260

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง

107,834,698

-



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้ทบทวนการด้อยค่ าจากการประเมิ นราคาสิ นทรัพย์ของกิ จการ ซึ่ ง
คานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของธุ รกิ จผลิตและหลอมอลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
จากเศษอลูมิเนี ยม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนี ยม (AL Dross) โดยว่าจ้างบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระหนึ่ งราย
โดยวิธีมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของกิจการ ตามรายงานลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ได้ประมาณกระแสเงิ นสดอ้างอิ งจากประมาณการทางการเงิ นของธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อย ที่ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ ริ หาร การประเมินมูลค่านี้พิจารณาจากข้อมูลระดับ 3
ข้อสมมติฐานสาคัญที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มีดงั นี้
1) อัตราคิ ดลดสะท้อนถึ งการประเมิ นสถานการณ์ ตลาดในปั จจุบันของมู ลค่ าเงิ นตามเวลาและความเสี่ ยง
เฉพาะเจาะจงของสิ นทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี
2) อัตราผลตอบแทนสะท้อนถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี
3) สมมติฐานของกระแสเงินสดจากประมาณการกาไรขั้นต้นใกล้เคี ยงกับอัตรากาไรขั้นปกติของบริ ษทั ย่อย
จากประสบการณ์ในอดีต ซึ่ งเชื่อว่าเป็ นข้อมูลที่ดีที่สุด ที่สามารถหาได้ในการประมาณการนี้
4) อัตราการเติบโตของกิจการจากประมาณการอัตราการเติบโตของกิจการจากประสบการณ์ในอดีต และการ
คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็ นดังนี้
- ปี ที่ 1 พิจารณาโดยค่าเฉลี่ยรวมของรายได้จากการขายและให้บริ การย้อนหลัง 5 ปี
- ปี ที่ 2-3 เติบโตในในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
- ปี ที่ 4-5 เติบโตในในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และ
- ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็ นต้นไปเติบโตในในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
จากสมมติ ฐานข้างต้น มูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นฯ ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจที เอส อลูมิเนี ยม
แอนด์ เมทเทิ ล จากัด ) เท่ ากับ 7.71 บาทต่ อหุ ้น ดังนั้น บริ ษ ัท จึ งได้โอนกลับค่ าเผื่ อมู ลค่ าเงิ นลงทุ น ลดลง
จานวน 107.83 ล้านบาท แสดงในกาไรขาดทุนสาหรับปี 2564 ในขณะที่ บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ต่อหุน้ 5.90 บาท ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563มีดงั นี้
ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศที่
ดาเนิน
ธุรกิจ

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
2564 2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)

การด้อยค่า
2564

2563

ราคาทุน – สุ ทธิ
2564
2563

(บำท)

บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด(*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด(*)

จาหน่ายสิ นค้า
ประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษ
วัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด
อยูร่ ะหว่าง
การชาระบัญชี

ไทย

100

100

150

150

169,999,958

169,999,958

-

ไทย

100

100

10

10

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

อยูร่ ะหว่าง
การชาระบัญชี

ไทย

100

100

200

200

199,999,400

199,999,400

199,999,400

199,999,400

80

3

3

68,085,481

68,085,481

68,085,481

68,085,481

-

-

363

363

445,084,839

445,084,839

275,084,881

382,919,579

169,999,958

62,165,260

บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
อยูร่ ะหว่าง
ไทย
80
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด(*)
การชาระบัญชี
รวม
* จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
ในปี 2564 และ 2563 บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย

107,834,698 169,999,958

62,165,260

-

-

-
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
14

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(บำท)
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

48,881,380
(7,871,491)
41,009,889
6,319,889
47,329,778

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ไม่เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

10,929,166
(1,759,969)
9,169,197
9,169,197

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

31,840,692
38,160,581

กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็ นโฉนดที่ดิน จานวน 5 ฉบับ และเป็ นนส.3 และนส.3
ก. จานวน 6 ฉบับ มีเนื้อที่รวม 352ไร่ 1 ตารางวา แบ่งให้เช่าเนื้ อที่รวม 305 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา ส่ วนที่เหลือเป็ น
ที่ดินรอการใช้ประโยชน์ มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจานวน 38 ล้านบาท
ตั้งแต่มกราคม 2561 – 2566 บริ ษทั ให้บุคคลอื่น 3 ราย เช่ าที่ ดินเป็ นระยะเวลา 1 2 และ 3 ปี ในอัตราค่าเช่ าปี ละ
ตั้งแต่ 17,595 บาท ถึง 120,000 บาท
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
15

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

53,607,695

5,521,434

8,679,619

45,201,220

1,028,115,448

-

3,406,749

801,131

420,100

59,961,503

7,871,491
71,499,949

(65,002,576)
(410,000)
-

7,212,819
(410,000)
(12,089,358)

39,750,147
23,763,199
(24,395,593)
(84,196)
39,033,557

1,102,200,349
38,121,485
(6,167,211)
1,134,154,623

(บำท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากการ
ปิ ดหลุม
โอน
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
จัดประเภททรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

248,760,959

21,842,404

177,278,272

320,583,335

111,048,461

7,871,491
5,296,000

-

-

1,584,586

-

-

7,212,819
14,161,029
-

15,708,340
(10,615,152)

29,868,998
-

1,112,039
-

4,091,253
(1,345,393)

60,917
(128,813)

21,842,404
21,842,404

198,652,120
198,652,120

327,261,109
76,909
6,708,409
334,046,427

140,947,339
4,100
15,289,634
156,241,073

36,704,088
1,961,701
38,665,789

59,760,304
166,300
3,310,208
371,514
(6,050,919)
57,557,407

6,254,669
1,609,749
58,135
(32,096)
7,890,457

261,928,450
6,695,749
268,624,199

29,880

35,592,049

9,099,719
(166,300)
2,661,571
6,200
11,601,190
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

ระบบ
สาธารณู ปโภค

งบการเงินรวม
กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บำท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

10,026,487
913,162
-

125,732,511
3,887,561
-

169,116,966
9,618,153
(5,959,417)

64,257,536
7,040,076
-

23,504,663
1,251,490
-

35,090,510
4,027,042
(1,026,283)

3,481,219
872,940
(102,003)

5,638,787
932,623
-

-

436,848,679
28,543,047
(7,087,703)

-

10,939,649
992,784
11,932,433

129,620,072
4,380,557
134,000,629

172,775,702
10,250,220
183,025,922

71,297,612
9,344,065
80,641,677

24,756,153
1,287,730
26,043,883

38,091,269
70,901
4,377,425
(4,433,043)
38,106,552

4,252,156
853,717
(28,311)
5,077,562

6,571,410
(70,901)
860,850
7,361,359

-

458,304,023
32,347,348
(4,461,354)
486,190,017
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

7,140,468

4,519,086

423,342

679,201

33,737,909

192,821,853

(1,611,806)

1,759,969
2,754,840
(2,504,051)
(7,406,675)

(บำท)
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
จัดประเภทรายการ
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

59,466,277
(10,140,734)
49,325,543

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภำยใต้ กรรมสิ ทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

202,462,173
219,298,656

57,706,308

6,721,056

1,759,969
-

-

34,221,191

37,726,049

9,947,243

-

(2,497,005)
-

-

2,754,840
(5,794,869)

(2,196)
-

(4,850)
-

-

6,721,056
6,721,056

34,221,191
34,221,191

35,229,044
(22,040,038)
13,189,006

9,947,243
(1,207,526)
8,739,717

4,100,439
252,267
(2,660,557)
1,692,149

4,516,890
6,021
(3,482,155)
1,040,756

418,492
(1,748)
416,744

679,201
(6,021)
673,180

32,126,103
(89,615)
32,036,488

187,425,936
252,267
(39,622,373)
148,055,830

4,181,699
3,188,915

34,810,858
30,430,300

119,256,363
137,831,499

59,702,484
66,859,679

7,847,496
10,929,757

17,152,145
18,410,099

1,584,021
2,396,151

1,849,108
3,566,651

7,624,043
6,997,069

456,470,390
499,908,776

69

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

14,648,357

4,372,585

5,866,311

14,764,420

777,293,820

2,307,874

696,324

420,100

58,489,093

7,871,491
68,823,857

(65,002,576)
(410,000)
-

7,212,819
(410,000)
(10,715,820)

7,840,937
23,763,199
(24,123,182)
(84,196)
7,396,758

850,076,167
33,473,583
(233,667)
883,316,083

(บำท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากการ
ปิ ดหลุม
โอน
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
จัดประเภท
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

212,740,023
7,871,491
5,296,000
225,907,514
6,695,749
232,603,263

21,842,404
21,842,404
21,842,404

177,278,273
7,212,819
14,161,029
198,652,120
198,652,120

191,446,086

98,743,313

1,584,586

29,880

15,708,340
(10,615,152)

29,868,998
-

1,112,039
-

4,091,253
(24,424)

60,917
(76,244)

128,642,191
4,100
15,289,634
143,935,925

36,704,088
1,961,701
38,665,789

21,023,060
166,300
1,673,815
99,103
(117,375)
22,844,903

5,053,582
1,251,511
58,135
(32,096)
6,331,132

198,123,860
76,909
6,708,409
204,909,178

35,592,049
-

6,286,411
(166,300)
8,300
6,200
6,134,611
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บำท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 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

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

913,162

3,887,561

5,004,098

6,541,271

1,251,490

2,168,737

683,280

932,280

-

21,381,879

ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564

-

-

-

(15,377)

(57,428)

-

-

(6,032,222)

-

10,939,649

129,620,072

121,047,182

11,812,085

3,194,868

3,760,821

371,316,477

จัดประเภทรายการ

-

-

-

-

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

992,784

4,380,557

5,636,163

ตัดบัญชี

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

11,932,433

134,000,629

(5,959,417)

126,683,345

-

-

66,185,647

24,756,153

8,845,261
75,030,908

1,287,730
26,043,883

-

(70,901)

-

2,422,244

745,489

825,979

-

25,136,207

(32,881)

(28,311)

-

-

(61,192)

14,272,349

3,912,046

4,515,899

-

396,391,492

70,901

-
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

403,252

679,201

3,301,109

รวม

(บำท)
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

47,565,574

6,721,056

34,221,191

15,686,011

8,739,717

7,140,468

1,019,850
-

-

-

-

-

-

(2,195)

(4,850)

-

4,100,439

1,017,655

398,402

679,201

252,267

6,021

125,477,429

โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
เพิ่มขึ้น

1,759,969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,754,840

โอนกลับ

-

-

-

-

(5,794,869)

ตัดบัญชี

-

-

-

(2,497,005)

49,325,543

6,721,056

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

49,325,543

6,721,056

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภำยใต้ กรรมสิ ทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

176,581,971
183,277,720

-

-

-

1,759,969

-

2,754,840

(1,611,806)

(7,406,675)
(2,504,050)

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
จัดประเภท

4,181,699
3,188,915

34,221,191

13,189,006

34,221,191

13,189,006

34,810,857
30,430,300

63,887,672
65,036,827

8,739,717

8,739,717

53,716,827
60,165,300

(2,660,557)
1,692,149

7,847,496
10,929,757

(2,262)
1,021,414

8,193,320
5,551,140

(1,748)
396,654

1,460,312
2,022,432

1,689,303

(6,021)

-

-

(89,615)

673,180

1,846,389
945,532

1,599,688

120,081,513
252,267
(2,754,182)
117,579,598

6,151,634
5,797,070

358,678,177
369,344,993
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

30,676,881
1,670,467
32,347,348

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
26,853,457
24,060,531
20,368,512
1,689,590 1,075,676
1,013,367
28,543,047
25,136,207
21,381,879

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดบัญชี
อุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวม

1,408,027
252,267
(39,622,373)
(37,962,079)

2,497,607
2,754,840
(7,406,675)
(2,154,228)

172,475
252,267
(2,754,182)
(2,329,440)

2,179,548
2,754,840
(7,406,675)
(2,472,287)



ที่ ดินและต้นทุ นที่ ดินเพื่ อเป็ นที่ ต้ งั หลุมฝั งกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายมี มูลค่ าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวน 186.47 ล้านบาท และ 180.76 ล้านบาท ตามลาดับ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ ดินทั้งหมดมีเนื้ อที่ดินรวม 850 ไร่ 42 ตารางวา (ปี 2563: 802 ไร่ 2 งาน
43 ตารางวา) ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
- โฉนดที่ดิน จานวน 21 ฉบับ มีเนื้อที่ดินรวม 366 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา
- นส. 3 และ นส.3 ก. จานวน 11 ฉบับ และ 8 ฉบับ ตามลาดับ มี เนื้ อที่ ดินรวม 260 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
(ปี 2563: 213ไร่ 3 งาน)
- ภบท.5 จานวน 2 ฉบับ มีเนื้อที่ดินรวม 222 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา



ที่ ดิ น ทั้งหมดของบริ ษ ัท อยู่ ร ะหว่ า งการสอบเขตแนวที่ ต้ ัง ของที่ ดิ น ในเรื่ อ งความถู ก ต้อ งของหลัก ฐาน
ในกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินที่ ปราศจากข้อผูกพันใดในทางกฎหมายทั้งสิ ทธิ ยึดหน่ วง ภาระจายอม และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
อื่นๆ เป็ นต้น
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564


ทั้ง นี้ ที่ ดิ น ที่ ต้ ังทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ที่ จัง หวัด สระแก้ว ตั้ง อยู่ ใ นเขต “ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ช นบทและ
เกษตรกรรม” ตามข้อ 7 (5) และข้อ 12 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมื องรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558
แห่ งพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535 และที่ดินดังกล่าวยังตั้งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ “ป่ าท่ากระบาก” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 330 (พ.ศ.
2511) และ ฉบับ ที่ 1, 111 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ ง
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 330 ได้ป ระกาศให้ เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติ เมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2511 และตามกฏ
กระทรวงให้ใช้บ ังคับผังเมื อ งรวมจังหวัด สระแก้ว พ.ศ. 2558 แห่ งพระราชบัญ ญัติ การผังเมื องพ.ศ. 2518
อย่างไรก็ตาม สานักงานที่ ดินจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่าในปั จจุบนั ที่ ดินในบริ เวณที่ ต้ งั ทรัพย์สินของบริ ษทั ยังมี
การซื้ อขาย เปลี่ยนมืออย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ในปัจจุบนั

ต้ นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกำกอุตสำหกรรมอันตรำย


ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าอาจไม่สามารถนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกหลังจากปิ ดหลุมฝังในอนาคต ดังนั้น
บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะตัดค่าเสื่ อมเป็ นต้นทุนบริ การตามวิธีปริ มาณกากของเสี ยอันตรายที่ฝังกลบแล้วเทียบกับ
ปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทั้งหมดที่สามารถฝังกลบได้ในแต่ละหลุม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ต้นทุ นที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ ต้ งั ของหลุมฝั งกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย
ประกอบด้วย

L1
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ราคาทุน
หั ก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี

6.44
(4.19)
(2.25)
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ราคาทุน
หั ก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี

6.44
(4.19)
(2.25)
-

หมายเลขหลุมฯ
L2 (ปิ ดถาวร)
L3
(ล้ ำนบำท)
7.94
7.46
(4.94)
(2.80)
(3.00)
(1.47)
3.19

7.94
(4.94)
(3.00)
-

7.46
(1.81)
(1.47)
4.18

รวม
21.84
(11.93)
(6.72)
3.19

21.84
(10.94)
(6.72)
4.18
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ต้ นทุนหลุมฝังกลบ


ต้นทุนหลุมฝั งกลบสาหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายและไม่อนั ตรายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับค่ าก่ อสร้างหลุม
ในส่ วนที่เป็ นค่ากั้นและปิ ดหลุมสาหรับหลุมที่ ได้เปิ ดให้บริ การแล้ว (ได้รวมประมาณการหนี้ สินการปิ ดหลุม
ฝังกลบถือเป็ นต้นทุนหลุมฝังกลบฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจานวน 21.22 ล้านบาท และ 21.72
ล้านบาท ตามลาดับ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวน 30.43 ล้านบาท และ 34.81
ล้านบาท ตามลาดับ ประกอบด้วย

ต้นทุนหลุมฝังกลบฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 :ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 :ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี

หมายเลขหลุมฯ
หลุมฝังกลบกาก
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
อุตสาหกรรมไม่อนั ตราย
L1
L2 (ปิ ดถาวร)
L3
L5(ปิ ดถาวร)
L6
L8
(ล้ ำนบำท)

รวม

33.29
(32.50)

57.56
(34.04)

26.76
(11.60)

45.52
(40.60)

27.03
(14.38)

8.49
(0.88)

198.65
(134.00)

(0.79)
-

(23.52)
-

(2.67)
12.49

(4.92)
-

(2.32)
10.33

7.61

(34.22)
30.43

33.29
(32.50)

57.56
(34.04)

26.76
(7.71)

45.52
(40.60)

27.03
(14.38)

8.49
(0.38)

198.65
(129.61)

(0.79)
-

(23.52)
-

(2.68)
16.37

(4.92)
-

(2.32)
10.33

8.11

(34.23)
34.81
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งำนระหว่ ำงก่ อสร้ ำง




ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานระหว่างก่อสร้างราคาทุน จานวน 7 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จประกอบด้วย
ประเภทงานก่อสร้าง

ต้นทุน
งบประมาณ

ต้นทุนที่
เกิดขึ้นแล้ว
(ล้ ำนบำท)

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว
เสร็ จโดยประมาณ

คงเหลือ

บริษทั :
สร้างหลุมฝังกลบกากอันตราย L4
สร้างหลุมฝังกลบกากอันตราย L2
อาคารสานักงานสระแก้ว
อาคารโรงอิฐ
ปรับปรุ งอาคารล้างรถ L1
แท้งค์สารองน้ าดับเพลิง
สร้างบ่อผึ่ง 2
สร้างอ่างล้างตาฉุกเฉิ นพร้อมฝักบัว
อื่นๆ
รวม

6.50
10.09
40.00
5.44
1.00
0.49
6.00
0.08
0.10
69.70

3.35
0.09
0.40
0.23
0.36
0.42
0.83
0.02
0.10
5.80

3.15
10.00
39.60
5.21
0.64
0.07
5.17
0.06
63.90

อยูร่ ะหว่างขออนุญาต
กุมภาพันธ์ 2565
ยังไม่มีกาหนด
อยูร่ ะหว่างขออนุญาต
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565

บริษทั ย่ อย :
เตาหลอมอลูมิเนียม
รวมทั้งหมด

3.08
72.78

1.20
7.00

1.88
65.78

ธันวาคม 2565

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อม
ราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี จานวน 65 ล้านบาท และ 61
ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงิ นรวม และจานวน 60 ล้านบาท และ 56 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
16

สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ไม่เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อาคาร
ยานพาหนะ
(บำท)

รวม

1,429,061
-

4,348,985
-

1,300,024

5,778,046
1,300,024

1,429,061
1,429,061

4,348,985
4,348,985

1,300,024
1,300,024

7,078,070
7,078,070

195,580
195,580

1,645,772
428,036

255,742

1,841,352
879,358

391,160
195,580
586,740

2,073,808
428,035
2,501,843

255,742
259,907
515,649

2,720,710
883,522
3,604,232

1,037,901
842,321

2,275,177
1,847,142

1,044,282
784,375

4,357,360
3,473,838

ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
259,907
255,742
623,615
623,616
883,522
879,358
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
งบกำรเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าฯ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริ หารจัดการ
และกาจัดขยะ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทาง
บัญชี

42,076,923
-

499,997
-

490,000
410,000

495,000
-

42,576,920
985,000
410,000

42,076,923
42,076,923

499,997
1,490,831
2,711,039
4,701,867

900,000
240,000
1,140,000

495,000
2,216,039
(2,711,039)
-

43,971,920
3,946,870
47,918,790

7,191,781
-

113,370
150,134

196,363

-

7,305,151
346,497

7,191,781
7,191,781

263,504
521,287
784,791

196,363
319,802
516,165

-

7,651,648
841,089
8,492,737

34,885,142
-

89,756
-

-

-

34,974,898
-

34,885,142
34,885,142

89,756
89,756

-

-

34,974,898
34,974,898

-

146,737
3,827,320

ค่าปรับปรุ งงาน
ระบบการควบคุม
รอตัดบัญชี
(บำท)

703,637
623,835

โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

495,000
-

รวม

1,345,374
4,451,155
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริ หาร
จัดการและ
กาจัดขยะ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าฯ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ทางบัญชี

ค่าปรับปรุ งงาน
ระบบการ
ควบคุมรอตัด
บัญชี
(บำท)

โปรแกรม
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

42,076,923
-

483,000
-

490,000
410,000

495,000
-

42,559,923
985,000
410,000

42,076,923
42,076,923

483,000
1,252,880
2,711,039
4,446,919

900,000
120,000
1,020,000

495,000
2,216,039
(2,711,039)
-

43,954,923
3,588,919
47,543,842

7,191,781
-

105,016
146,735

196,363

-

7,296,797
343,098

7,191,781
7,191,781

251,751
482,240
733,991

196,363
309,611
505,974

-

7,639,895
791,851
8,431,746

34,885,142
-

84,512
-

-

-

34,969,654
-

34,885,142
34,885,142

84,512
84,512

-

-

34,969,654
34,969,654

146,737
3,628,416

703,637
514,026

-

495,000
-

1,345,374
4,142,442
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริ หำรจัดกำรและกำจัดขยะ
ในปี 2553บริ ษ ทั ท าสัญ ญาว่าจ้างบริ ษทั อื่ นแห่ งหนึ่ งเขี ยนและพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การบริ หาร
จัดการในธุ รกิ จกาจัดขยะ มูลค่าตามสัญญาจานวน 48.08 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นเต็มจานวนแล้ว ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารชุ ดเดิ มพิจารณาว่าโปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อมขาย แต่เนื่ องจากไม่สามารถขายได้ตามที่ ประมาณไว้
ต่ อมาคณะกรรมการบริ หารชุ ดเดิ มจึ งพิ จารณาตั้งค่ าเผื่อการด้อยค่ าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ดงั กล่าว เป็ นจานวน
35 ล้านบาท และต่อมาคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมได้แก้ไขสัญญาข้างต้น เพื่อยกเลิกส่ วนของสัญญาการให้บริ การ
รักษาระบบรายปี และขอรับเงินคืนบางส่ วน เป็ นเงินจานวน 6 ล้านบาท คงเหลือเป็ นจานวน 42.08 ล้านบาท
ค่ า ตัด จ าหน่ า ยส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 จ านวน 841,089 บาท และ 346,497 บาท
ตามลาดับ ในงบการเงินรวม และจานวน 791,851 บาท และ 343,098 บาท ตามลาดับ ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
แสดงรวมไว้ในค่าใช้จ่ายบริ หารทั้งจานวน
18

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
2564
เงินมัดจาและเงินประกัน
เงินวางศาล
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ :
- เครื่ องจักรเตากลัน่ น้ ามันจาก
พลาสติก
- หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าฯ
สิ ทธิ การใช้ความชานาญทางเทคนิค กิจการที่เกี่ยวข้องกัน :
- บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน (Begemann
Holding B.V.)
- หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าฯ
รวม

งบกำรเงินรวม

2563

(บำท)

2,292,204
879,432

2,540,380
639,716

80,000,000
(80,000,000)
-

-

3,171,636

85,408,437
(85,408,437)
3,180,096

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,592,204
879,432

80,000,000
(80,000,000)
-

2,471,636

1,840,380
639,716

-

2,480,096

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์เป็ นค่าเครื่ องจักรเตากลัน่ น้ ามันจากพลาสติก จานวน 4 ชุด ชุดละ 20 ล้านบาท มูลค่าตาม
สัญญาจานวน 167 ล้านบาท ได้จ่ายชาระแล้วเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้า จานวน 80 ล้านบาท คงเหลือเป็ นภาระผูกพันอีก
จานวน 87 ล้านบาท
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
19

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

31,336,764
(1,329,506)
30,007,258

-

29,530,806
(1,244,257)
28,286,549

-

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่
1 มกรำคม 2564
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม 2564
(บำท)

-

12,391,154
927,810
14,718,809
7,887
19,687
1,130,123

-

12,391,154
927,810
14,718,809
7,887
19,687
1,130,123

-

2,314,350
31,509,820

(173,056)
(173,056)

2,141,294
31,336,764

-

(1,328,847)
(659)
(1,329,506)
30,180,314

(173,056)

(1,328,847)
(659)
(1,329,506)
30,007,258
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่
1 มกรำคม 2564
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม 2564
(บำท)

-

12,391,154
927,810
14,718,809
19,687

-

1,656,195
29,713,655

(182,849)
(182,849)

1,473,346
29,530,806

(1,243,598)
(659)
(1,244,257)
28,469,398

(182,849)

(1,243,598)
(659)
(1,244,257)
28,286,549

-

-

12,391,154
927,810
14,718,809
19,687

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษี เงิ นได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คานวณจากกาไร
(ขาดทุน)ทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรื อเป็ นรายจ่ายที่
ต้องห้ามในการคานวณภาษี เงิ นได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทยคานวณภาษี เงิ นได้ใน
อัตราร้อยละ 20

82

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดจากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ มิได้รับรู ้ในงบการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

118

(ล้ ำนบำท)

181
3
184

118

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
118
118

173
1
174

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมิ ได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว และ
โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37
20

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
2564
กิจการอื่น ๆ
- เจ้าหนี้บริ ษทั สุ วรรณภูมิ
เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จากัด
- เจ้าหนี้บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จากัด
- เจ้าหนี้รายอื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม

2563

(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

56,473,032

56,473,032

56,473,032

56,473,032

8,158,940
20,825,182
85,457,154

8,158,940
24,371,331
89,003,303

8,158,940
18,735,068
83,367,040

8,158,940
22,702,316
87,334,288

 เจ้าหนี้ การค้ารายบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจานวน
56.47 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมหนี้ ค่าบริ หารจัดการขยะที่ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภู มิ โดยไม่มีสัญญาและไม่มีหลักฐานต้นฉบับที่ เกิ ดขึ้ นในปี 2553 ถึ ง 2557 จานวน 32.31 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้รายดังกล่าวได้รับรองหลักฐานการเป็ นหนี้เพื่อยืนยันความเป็ นหนี้ระหว่างกัน
 เจ้าหนี้ การค้ารายบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวน 8.16
ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ขอผ่อนชาระหนี้ โดยขอหักกับยอดที่ ลูกหนี้
บริ ษทั เซ็ นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จากัด ค้างชาระ ต่ อมาเมื่ อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้บอกยกเลิ ก
หนังสื อผ่อนชาระดังกล่าว และโปรดสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 41
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
21

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:บริ ษทั ร่ วม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

22

กิจการอื่น ๆ
รวม

195,070
195,070
10,255,193
10,450,263

300,000
571,929
871,929
12,531,154
13,403,083

102,867
102,867
9,128,758
9,231,625

300,000
558,213
858,213
12,033,606
12,891,819

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่ น – กิจกำรอื่น ๆ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม

5,402,607
565,773
26,932
494,253
1,141,434
2,624,194
10,255,193

6,468,371
2,426,381
14,686
769,526
177,548
2,674,642
12,531,154

4,864,256
507,631
26,932
419,069
699,444
2,611,426
9,128,758

6,035,806
2,426,381
14,686
704,542
177,548
2,674,643
12,033,606

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 1,023,756
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
2,604,069
รวม
3,627,825

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

148,895

(บำท)
874,861
1,023,755

185,559

838,196

352,279
537,838

3,275,546
4,113,742

203,384
352,279

2,400,685
3,275,546

3,627,825
4,651,580
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

537,838
537,838

3,362,162
751,580
4,113,742

(บำท)
จัดประเภทเป็ น :ผูบ้ ริ หารสาคัญและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

3,120,000
507,825
3,627,825

352,279
352,279

2,767,721
507,825
3,275,546

3,900,000
751,580
4,651,580

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564และ 31 ธันวาคม 2563 หนี้ สินตามสัญ ญาเช่ าจานวน 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการตามล าดับ เป็ นหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น อาคารส านัก งานและ
ยานพาหนะ จานวน 3 สัญญา มีระยะเวลา 4-10 ปี กาหนดจ่ายชาระทุกเดือน
23

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน
รวม

7,620,654
6,083,906
13,704,560

6,947,453
6,003,682
12,951,135

5,840,174
4,524,645
10,364,819

5,487,293
4,340,795
9,828,088
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563
(บำท)

ประมาณการหนี้สินของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

12,951,135

10,226,757

9,828,088

7,469,390

1,498,003
120,703
1,618,706

1,233,983
111,113
1,345,096

1,352,887
98,088
1,450,975

1,101,148
88,397
1,189,545

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(865,281)
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
13,704,560

1,379,282

(914,244)

1,169,153

12,951,135

10,364,819

9,828,088

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ รับรู ้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ข้อสมมติดา้ นประชากร
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(622,256)
(243,025)
(865,281)

1,957
219,550
1,157,775
1,379,282

(511,857)
(402,387)
(914,244)

1,957
171,700
995,496
1,169,153

86

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ร้ อยละ)
1.94-2.22
1.36- 1.49
5.00-5.50
5.00-5.50
60
60
2.39-28.65*
2.39-28.65*
105 ของ TMO 2017**
105 ของ TMO 2017**
รวมไว้ในอัตรามรณะ
รวมไว้ในอัตรามรณะ

* ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ล้ ำนบำท)

อัตรำคิ ดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5

(0.46)
0.50

(0.48)
0.53

(0.36)
0.39

(0.39)
0.42

อัตรำกำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0

0.96
(0.83)

0.99
(0.86)

0.76
(0.66)

0.79
(0.68)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ล้ ำนบำท)

อัตรำกำรกำรหมุนเวียนพนักงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

(0.68)
0.81

(0.74)
0.88

(0.54)
0.64

(0.60)
0.72

ตำรำงมรณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

(0.11)
0.11

(0.11)
0.11

(0.09)
0.09

(0.09)
0.09

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไม่ ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ป แบบของกระแสเงิ นสดที่ ค าดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
จานวนเงินประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี ปัจจุบนั และสี่ ปีย้อนหลัง มีดงั นี้

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
24

ประมาณการหนี้สิน
การปรับปรุ งตาม
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ ำนบำท)
14
10
13
10
1
1
10
7
1
1
7
5
1
5
4
2
1

ประมำณกำรหนีส้ ิ นจำกกำรปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ

ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
21,224,933
21,717,724
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้สินสาหรับการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
21,717,724
34,141,057
7,212,818
(492,791)
(19,636,151)
21,224,933
21,717,724

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
25

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับคดีควำมและค่ ำปรับฯ
งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,316,083

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(บำท)
1,316,083
1,126,324

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

1,126,324

20,698,817
5,650,613
27,665,513

9,000,000
2,009,590
12,325,673

20,698,817
21,825,141

9,000,000
2,009,590
12,135,914

จัดประเภทรายการเป็ น :ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

17,349,430
10,316,083
27,665,513

2,009,590
10,316,083
12,325,673

11,698,817
10,126,324
21,825,141

2,009,590
10,126,324
12,135,914
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ประมาณการหนี้สิน
จากคดีความ
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

1,316,083
1,316,083

1,046,083
270,000
1,316,083

ประมาณการหนี้สิน
จากคดีความ
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม


1,126,324
1,126,324

856,324
270,000
1,126,324

ประมาณการหนี้สิน
จากค่าปรับฯ
2564
2563
9,000,000
11,698,817
20,698,817

ประมาณการหนี้สินอื่น
2564
2563

(บำท)
9,000,000
2,009,590
5,852,653
(2,211,630)
9,000,000
5,650,613

2,009,590
2,009,590

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประมาณการหนี้สิน
จากค่าปรับฯ
ประมาณการหนี้สินอื่น
2564
2563
2564
2563
(บำท)
9,000,000
9,000,000
2,009,590
11,698,817
202,040
2,009,590
(2,211,630)
20,698,817
9,000,000
2,009,590

รวม
2564

2563

12,325,673
17,551,470
(2,211,630)
27,665,513

10,046,083
2,279,590
12,325,673

รวม
2564

2563

12,135,914
11,900,857
(2,211,630)
21,825,141

9,856,324
2,279,590
12,135,914

ประมาณการหนี้ สินจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจานวน 9 ล้านบาท :- เมื่ อวันที่ 8 กันยายน 2559 บริ ษ ทั ได้รับหนังสื อขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกร้ องค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติ มสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 620,500,000 บาท
- เมื่ อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มี หนังสื อขอปฏิ เสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า บริ ษทั ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงื่อนไขที่เสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุ ให้กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ที่จะ
ดาเนินการฟ้องร้องกับทอท. ต่อไป
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
- ตามหนังสื อของที่ ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม และบริ ษทั ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็ นว่า ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้อ งมี ก ารปรั บ ตามสั ญ ญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจานวนเงิ นค่ าปรั บ จะเกิ นร้ อยละ 10 ของวงเงิ น
ก็ดาเนิ นการบอกเลิ กสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ่ งวงเงิ นค่าจ้างตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 288 ล้านบาท
หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
26

ทุนเรื อนหุ้น
รำคำตำม
มูลค่ ำหุ้น
(บำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(หุ้น/บำท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

0.70

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

0.70

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544



ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
หนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564


ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 52,435,455.80 บาท โดยการตัดหุ น้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายของ
บริ ษทั จานวน 74,907,794 หุน้
- ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จ านวน 981,390,838.40 บาทโดยการลดจ านวนหุ ้ น ลงจากเดิ ม จ านวน
2,025,092,206 หุน้ ลงเหลือจานวน 623,105,294 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.70 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วน 3.25 หุน้ เดิม
ต่ อ 1 หุ ้ น ใหม่ เมื่ อ ค านวณแล้ว จะมี เศษหุ ้ น และได้ รั บ การชดเชยเศษหุ ้ น เป็ นหุ ้ น ใหม่ 1 หุ ้ น จาก
ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
- ทั้งนี้ตอ้ งนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป



เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติ ดังนี้
-

27

ไม่ อนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 52,435,455.80 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 74,907,794 หุน้ เนื่องจากคะแนนเสี ยงผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยกับมติมีนอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และ
เมื่ อที่ ประชุ มมี มติ ไม่อนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ในการพิ จารณาวาระที่ 8 ทาให้ไม่สามารถ
พิ จารณาวาระที่ 9 ซึ่ งเป็ นการปรั บโครงสร้ างทุ นของบริ ษ ทั เนื่ องจากเป็ นวาระที่ เกี่ ยวเนื่ องกันและเป็ น
เงื่อนไขซึ่ งกันและกันได้

ส่ วนต่ำกว่ ำมูลค่ ำหุ้นสำมัญ
ในระหว่างปี 2564 และ 2563 ไม่มีการเคลื่อนไหว สรุ ปได้ดงั นี้

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
(285,000,000)
(285,000,000)
(285,000,000)
(285,000,000)

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
92

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
28

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563
(บำท)

รายได้จากการให้บริ การกาจัด
กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้จากการให้บริ การอื่นๆ
รวม
29

130,986,435
42,873,543
173,859,978

131,728,993
37,567,641
169,296,634

142,255,652
40,619,223
182,874,875

รำยได้ อื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
รายได้จากการถูกรางวัลสลากออมสิ นฯ
รายได้จากการขายไม้ยคู าฯ
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ปรับปรุ งบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ที่คา้ งนาน
อื่น ๆ
รวม

30

136,151,853
37,208,958
173,360,811

599,540
293,226
-

954,400
143,532
283,785
-

11,003,954
1,617,966
13,514,686

404,344
1,786,061

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
560,690
901,200
149,532
293,226
283,785
150,000
11,003,954
1,495,080
13,502,950

281,753
1,616,270

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าประสานงาน
ค่านายหน้า
อื่นๆ
รวม

5,424,660
1,478,223
1,448,539
937,064
9,288,486

6,462,291
1,347,833
1,824,793
1,099,605
10,734,522

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)
5,424,660
1,354,512
1,448,539
534,349
8,762,060

6,462,291
1,224,122
1,824,793
1,073,591
10,584,797
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
31

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียม
วิชาชีพกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าสมาชิกฯ
ค่าใช้จ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน
และสิ่ งแวดล้อม
ค่าบริ จาคการกุศลและค่ารับรอง
ค่าบริ การอื่น
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
อื่นๆ
รวม
32

28,603,682
3,111,173
4,365,000

26,504,612
2,659,701
4,500,000

22,679,574
2,467,142
3,525,000

20,835,172
1,980,081
3,525,000

5,855,000
334,130

3,651,018
182,181

5,705,000
151,128

3,651,018
142,373

962,041
2,389,267
1,718,886

1,391,576
2,089,270
1,655,253

962,041
1,793,515
1,573,691

1,391,576
1,962,938
1,317,873

850,809
6,697,450
54,887,438

935,409
4,920,175
48,489,195

850,809
4,963,391
44,671,291

935,409
4,407,920
40,149,360

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
สวัสดิการและอื่นๆ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

34,444,236
245,955
11,249,631
20,383,643
66,323,465

32,893,576
10,607,234
22,391,510
65,892,320

28,674,233
245,955
9,292,238
17,050,379
55,262,805

27,509,339
9,194,995
19,009,225
55,713,559

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานบางส่ วนได้บนั ทึกรวมไว้ในต้นทุนขาย
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ น
สมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั จ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารอง
เลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ ได้รับอนุ ญาตโดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป
33

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิตลดลง(เพิ่มขึ้น)
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ค่าประสานงาน
ค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าพาหนะและค่าขนส่ ง
ค่าเชื้อเพลิง สารเคมีและค่าวิเคราะห์กาก
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียม
ค่าเผากากอุตสาหกรรม
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

(361,618)
32,075,261
1,478,224
1,448,539
66,323,465
34,047,960
56,265,757
17,688,534
10,355,000
1,621,869
11,698,817
1,408,027
18,807,589
252,857,424

153,307
15,584,293
1,347,833
1,824,793
65,892,320
29,768,902
56,068,275
15,757,452
8,151,018
885,406
377,344
2,497,607
19,501,308
217,809,858

1,354,512
1,448,539
55,262,805
26,787,579
53,580,296
17,688,534
9,230,000
1,621,869
11,698,817
172,475
23,029,927
201,875,353

1,224,122
1,824,793
55,713,559
22,604,335
54,145,684
15,757,452
7,176,018
885,406
377,344
2,179,548
18,581,990
180,470,251
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
34

ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
รวม

35

141,291
1,408,027
11,698,817
13,248,135

2,497,607
377,344
2,874,951

(บำท)

128,839
172,475
11,698,817
12,000,131

2,179,548
377,344
2,556,892

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ดอกเบี้ยจ่าย
- สถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- อื่นๆ
รวม

36

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

24,004
185,559
22,974
232,537

(บำท)

33,873
220,093
96,464
350,430

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
24,004
185,559
81,029
290,592

33,873
220,093
31,397
285,363

โอนกลับค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
งบกำรเงินรวม
2564
2563
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
สุ ทธิ

(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

39,622,373

7,406,675

2,754,182

7,406,675

(252,267)
39,370,106

(2,754,840)
4,651,835

(252,267)
2,501,915

(2,754,840)
4,651,835
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
37

ค่ ำใช้ จ่ำย(รำยได้ )ภำษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
รำยได้ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้
เมื่อเริ่ มแรก
รำยได้ ภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(9,654,649)

-

(1,490,722)

-

30,180,314

-

28,469,398

-

20,525,665

-

26,978,676

-

ภาษีเงินได้ ที่ยงั ไม่ รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบกำรเงินรวม

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้

2564
2563
ก่อน
รายได้ สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้ สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ ำนบำท)

-

-

-

(1.38)

0.28

(1.10)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้

2564
2563
ก่อน
รายได้ สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้ สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ ำนบำท)

-

-

-

(1.17)

0.23

(0.94)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบกำรเงินรวม
2564

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ที่ไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
ค่ ำใช้ จ่ำย(รำยได้ )ภำษี

อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

2563

(ล้ ำนบำท)
93
19
3
(9)
(1)
(2)
(30)
(20)

อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ ำนบำท)
(1)
2
(1)
(1)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ที่ไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
ค่ ำใช้ จ่ำย(รำยได้ )ภำษี
38

อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ ำนบำท)
116
23
3
(23)
(1)
(1)
(28)
(27)

2563
อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ ำนบำท)
2
2
(1)
(1)
-

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คานวณโดยการหารกาไร
(ขาดทุ น) สาหรั บปี ที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี
แสดงได้ดงั นี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 113,878,538
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่าย
แล้วระหว่างปี (หุน้ )
2,025,092,206
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
0.0562
39

(867,453)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
143,447,615

2,489,069

2,025,092,206 2,025,092,206
(0.0004)
0.0708

2,025,092,206
0.0012

ข้ อมูลตำมส่ วนงำนธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงานดังมีรายละเอียดข้างล่างซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุ รกิจที่สาคัญนี้ ผลิตและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากการใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงาน สอบทานรายงานการจัดการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานธุรกิจ


ส่ วนงานที่ 1 คือ ส่ วนงานบริ การฝังกลบ



ส่ วนงานที่ 2 คือ ส่ วนงานผลิตและขายผลิตภัณฑ์โลหะ



ส่ วนงานที่ 3 คือ ส่ วนงานอื่นๆ

ข้อมูลผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่ รายงานนี้ ผลการดาเนิ นงานวัดโดยใช้กาไร(ขาดทุ น) ก่อนภาษีเงินได้
ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายใน ซึ่ งผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ในการ
วัดผลการดาเนินงานเป็ นข้อมูลที่เหมาะสม
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ มบริ ษ ทั ด าเนิ น ธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ เท่ านั้น ดังนั้น ฝ่ ายบริ ห ารจึ งพิ จารณาว่ากลุ่ มบริ ษ ัท มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ลูกค้ ารายใหญ่
ปี 2564 และ 2563 รายได้จากลูกค้า 12 ราย และ 11 ราย ตามลาดับ ของส่ วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
จานวน 164 ล้านบาทและ 78 ล้านบาท ตามลาดับ จากรายได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั
ปี 2564 และ 2563 รายได้จากลูกค้า 6 ราย และ 6 ราย ตามลาดับ ของส่ วนงานที่ 1 ของบริ ษทั เป็ นจานวน 59 ล้านบาท
และ 39 ล้านบาท ตามลาดับ จากรายได้รวมทั้งหมดของบริ ษทั
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงานบริ การ
และขาย
ฝังกลบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น
อื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ ส่วนงำน

อื่นๆ
(พันบำท)

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

182,875

108,605
2,254

-

108,605
185,129

(11,269)

108,605
173,860

9,761
(136,442)
56,194
2,502
107,835
15,662
(65,724)

337
(51,334)
59,862
36,868
268
(12,000)

(141)

10,098
(187,776)
116,056
39,370
107,835
15,930
(77,865)

(1,202)
12,342
(129)
(107,835)
(208)
170

8,896
(173,434)
115,927
39,370
15,722
(77,695)

116,469
26,979
143,448

84,998
(6,453)
78,545

(141)
(141)

201,326
20,526
221,852

(108,002)
(108,002)

93,324
20,526
113,850

369,345
740,924

130,564
202,872

451

499,909
944,247

(180,849)

499,909
763,398
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงานบริ การ
และขาย
ฝังกลบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่นๆ
(พันบำท)

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น
อื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

173,361

39,994
359

-

39,994
173,720

(4,423)

39,994
169,297

5,521
(127,849)
51,033
4,652
2,218
(55,414)

296
(34,634)
6,015
189
(8,998)

(205)

5,817
(162,483)
57,048
4,652
2,407
(64,617)

(2,349)
6,772
(331)
(54)

3,468
(155,711)
57,048
4,652
2,076
(64,671)

2,489

(205)
(205)

(510)

2,489

(2,794)
(2,794)

(510)

(385)
(385)

(895)
(895)

สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ ส่วนงำน

358,678
600,405

97,792
109,771

480

456,470
710,656

(67,786)

456,470
642,870

40

-

-

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
หลุมฝังกลบ
อาคาร
ระบบสาธารณู ปโภค
บ่อผึ่ง 2
เตาหลอมอลูมิเนียม
อื่นๆ
รวม

13.15
45.45
0.07
5.17
1.88
1.75
67.47

13.15
45.45
0.07
5.17
1.75
65.59
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้ :- ภายในหนึ่งปี
- หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

0.49
0.02
0.51

0.03
0.02
0.05

ภาระผูกพันอื่นๆ
- คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
- สัญญาการให้บริ การปรึ กษาทางการเงินและปรึ กษาอื่น
- สัญญาบริ การอื่นๆ
รวม

2.59
1.07
3.99
7.65

2.59
1.07
3.77
7.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี้
เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาจ้างขนส่ งกากอุตสาหกรรมกับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่ ง (ผูร้ ับจ้าง) เพื่อจ้าง
ให้ขนส่ งกากอุตสาหกรรม กาหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยสัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันรายได้แก่ผรู ้ ับจ้างอย่างน้อย 510,000 บาทต่อเดือน (โดยคานวณเฉลี่ยใน
รอบ 4 เดือน สาหรับเดื อนกันยายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 และเฉลี่ยในรอบ 3 เดื อน สาหรับเดือนมกราคม 2564
ถึงธันวาคม 2564) ในกรณี ที่ไม่ถึงตามที่กาหนด บริ ษทั ต้องชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดให้กบั ผูร้ ับจ้าง
ดังนั้น จนถึ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มี ภาระค่ าปรับการรั บประกันรายได้ให้แก่ ผูร้ ับจ้าง ซึ่ งบริ ษ ทั ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินไว้เต็มจานวนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
บริ ษทั มี ภาระค่ ากองทุ น เพื่ อพัฒ นาสิ่ งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้อมของมาตรการ
ป้ องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามวัตถุประสงค์ เป็ นค่ากองทุนเพื่อการปิ ด
โครงการ และกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน คานวณจากปริ มาณกากอุตสาหกรรมที่ฝังกลบในอัตราตันละ 15 บาท และ
10 บาท ตามลาดับ ที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
41

คดีควำมหรื อกำรฟ้ องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี้



หมำยเลขคดี
คดีดาที่ 315/2555
คดีแดงที่ 1353/2555
คดีดาที่ 530/2554 และ
339/2555
คดีแดงที่ 1676/2554 และ
17222/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จากัด
โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด)



คดีดาที่ 1810/2559

กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)



ทอท.

รำยละเอียดของคดี
บริ ษ ทั ย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับ การเช่ าทรั พ ย์
ผิดสัญ ญา เพลิ งไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทาสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชาระเป็ นจานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที่ เหลื ออี ก จานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นช าระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้า นบาท
ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี้ ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ส่ วนคดี ที่ 2 ศาลมี ค าสั่ งให้
บริ ษทั ย่อยชาระเงินแก่โจทก์ เป็ นจานวน 1.10
ล้า นบาท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ซึ่ ง ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม2564 มี ย อดเงิ น ต้น
คงเหลื อ เป็ นจ านวนรวม 3.60 ล้า นบาทได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจานวนแล้ว
1) เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กลุ่ ม เอสพี
เอส คอนซอร์ เตี ย ม ยื่ น ฟ้ อ งทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี่ ยวกับการผิด สัญ ญาและผิ ด
นัดชาระหนี้ ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่งวดที่ 44
(งวด วั น ที่ 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวั น ที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึ งงวดที่ 120 (งวดวัน ที่ 1
กั น ยายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 14 กั น ยายน 2559)
รวม77 งวด ด้วยเหตุ ผลที่ กลุ่มเอสพี เอส คอน
ซอร์ เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น
ค่ าจ้างทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษี
มูลค่า เพิ่ม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม
ขอให้ศาลโปรดมีคาพากษาหรื อคาสัง่ ดังนี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 ให้ทอท.ชาระค่าจ้างตามสัญญาสาหรับงวด
ที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1
กัน ยายน 2559 ถึ งวัน ที่ 14 กันยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อ ง รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม )
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
 ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจานวนเงินตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชาระ
จนเสร็ จสิ้ น
 ให้ ท อท.คื น หนังสื อค้ า ประกัน ให้แ ก่ ก ลุ่ ม
เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รา
ร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของจานวนเงิ นดังกล่ า ว
นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชาระจนเสร็ จสิ้ น
 ขอให้ศาลปกครองมี คาสั่งคื นค่ าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที่ ยื่ น ฟ้ อ ง จ าน วน
288,501,256.49 บาท
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
2) เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั้ น ต้ น ได้ มี ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าฟ้ อ งในส่ ว นที่
เกี่ ยวกับ ค่ าจ้างงวดที่ 44 (ครบกาหนดช าระ
เมื่ อ วัน ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2553) ถึ ง งวดที่ 59
(ครบกาหนดชาระเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554)
ไว้พิ จ ารณา (ซึ่ งมี ทุ น ทรั พ ย์ร วม จ านวน
51,605,839.93บาท) เนื่ องจากเป็ นการยื่ น
ฟ้ องเมื่ อพ้นกาหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ รู้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที่ รู้
ถึ งเหตุ แห่ งการฟ้ องคดี คงเหลื อทุ นทรั พ ย์ที่
ฟ้อง จานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์ เตี ยมได้ยื่ นอุ ทธรณ์ ค าสั่งไม่ รับ ค า
ฟ้ อ งบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิ จารณาที่ ไม่
รั บ ค าฟ้ องในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 59
4) เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ดมี คาสั่งยืนตามคาสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ไม่รับคาฟ้องในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าจ้าง
งวดที่ 44ถึ ง งวดที่ 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผู ้ ฟ้ องคดี ทั้ งส าม ดั ง นั้ น จนถึ ง วั น ที่ 31
มีนาคม 2560 บริ ษทั มีลูกหนี้ ที่คา้ งชาระงวดที่
44-59 เป็ นจานวน 10.82 ล้านบาท ที่หมดอายุ
ความในการเรี ยกเก็บหนี้
5) เมื่ อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาสั่งให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม
ท าค าให้ ก ารแก้ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 28
กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์
เตี ยม ยื่ น ค าให้ ก ารแก้ ฟ้ องแย้ ง ต่ อศ าล
ปกครองกลางแล้ว
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
6) เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2560 ศาลปกครอง
กลางมี ห ม ายแจ้ ง แ ละศาลมี ค าสั่ งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีน้ ี และธนาคารกรุ งไทยได้ยื่น
คาให้การต่อศาลปกครองกลางแล้ว
7) เมื่ อ วัน ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2561 ทอท.ได้ยื่ น
คาให้การเพิ่มเติ มและคัดค้านแก้คาฟ้ องมายัง
ศาลปกครองกลาง
8) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์ เตี ย ม ได้ยื่ น แก้ค าคัด ค้า นเพิ่ ม เติ ม
มายังศาลปกครองกลาง
9) เมื่ อวัน ที่ 11 มกราคม 2562 และวัน ที่ 10
มิถุนายน 2562 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม
ได้ยื่ น ค าโต้แ ย้ง คัด ค้า นมายัง ศาลปกครอง
กลางต ามที่ ได้ รั บ ส าเน าจากค าสั่ งศาล
ปกครอง
10) เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ งห าค ม 2564 ธน าค าร
กรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ช าระเงิ น ตาม
หนังสื อค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาทั้ง 2
ฉบั บ ให้ บ ริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด
(มหาชน) แล้ว
11) เมื่ อวันที่ 5 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ ของ
สานักงานของศาลปกครองกลางแจ้งว่าคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางซึ่ ง
จนถึงปั จจุบนั คดี อยู่ระหว่างพิ จารณาที่ ยงั ไม่
ทราบผล
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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หมำยเลขคดี
คดีดาที่ พ 4723/2560
คดีดาที่ ล 1978/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
บริ ษทั
บริ ษทั
(“Pro”)
เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์
จากัด
(“CW”)

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 บริ ษั ท Pro เป็ น
โจทก์ยื่นฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยห าย ทุ นทรั พ ย์ จ านวน
54,581,922 บาท ซึ่ งบริ ษัท Pro ขอให้ ศ าล
ออกหมายเรี ย กตัวบริ ษ ัท CW มาพิ จารณา
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชาระเงิ น
จานวน 54,581,922 บาท พร้ อมดอกเบี้ ย ใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชาระหนี้ ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จสิ้ น และให้บริ ษทั CW ชาระค่าฤชา
ธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทนบริ ษ ัท
Pro โดยศาลนัด สื บบริ ษ ัท CW ในวันที่ 3-4
กรกฎาคม 2561
 เมื่ อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท CW ได้
แจ้งข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ าไม่ ไ ด้มี ภ าระหนี้ ตาม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที่
ต้ อ งช าระหนี้ ให้ บ ริ ษั ท CW อี ก จ านวน
44,773,637.88 บาท ตามค าให้ ก ารต่ อ ศาล
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ ห ารมี
ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้ว พบว่า บริ ษ ัท CW มี ส ภาพเป็ นลู ก หนี้
ของบริ ษั ท Pro มาตั้ งแต่ ปี 2558 รวมทั้ ง
บริ ษ ัท Pro ได้ด าเนิ น การฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ
อดี ต ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท Pro 3 ท่ า นแล้ว
ดังนั้น จึ งเชื่ อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูกหนี้ ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
 คดี เสร็ จสิ้ นการพิ จารณ า เมื่ อ วั น ที่ 15
สิ งหาคม 2561 ศาลพิ พากษาตั ด สิ นให้
บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั CW ชาระเงิ น
จ านวน 54,581,922 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมฤชาค่ า
ทนายแก่โจทก์
 เมื่ อ วัน ที่ 10 มกราคม 2562 บริ ษัท ได้ยื่ น
คาร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
 เมื่ อวัน ที่ 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริ ษทั ได้ตรวจทรัพย์ของจาเลยทัว่ ประเทศ
แล้ว ปรากฎว่ า ไม่ มี ท รั พ ย์สิ น เห็ น ควรให้
ฟ้องจาเลยล้มละลาย
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ทนายความของ
บริ ษ ัท ได้ยื่ นฟ้ องจาเลยล้ม ละลายและเมื่ อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาพิพากษาให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 เมื่อ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เจ้า พนัก งาน
พิท กั ษ์ท รัพ ย์ไ ด้ล งประกาศในราชกิ จ จา
นุ เ บกษาให้บ ริ ษ ทั CW ล้ม ละลายและ
เจ้ า ห นี้ ต้ อ ง ยื่ น ข อ รั บ ช า ร ะ ห นี้ ต่ อ
เจ้า พนัก งานพิท กั ษ์ท รัพ ย์ภ ายในเวลา 2
เดื อน นับแต่วนั ที่ โฆษณาคาสั่งนี้
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์นดั ประชุ มเจ้าหนี้ ครั้งแรก ซึ่ ง
จนถึงปั จจุบนั อยู่ในขั้นตอนที่ เจ้าพนักงาน
พิท กั ษ์ท รัพ ย์จะรายงานต่อศาลเพื่อ ขอให้
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ลม้ ละลาย
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564




หมำยเลขคดี
โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
คดีดาที่ พ. 908/2561
อดีตกรรมการ
บริ ษทั
คดีแดงที่ พ. 582/2562
หรื อ
(จาเลยที่ 1) และ
คดีดาที่ 309-310/2563
ผูบ้ ริ หารเดิม
ประธาน
คดีแดงที่ 2259-2260/2563 (นายสิ นเสถียร กรรมการบริ หาร
เอี่ยมพูลทรัพย์) (จาเลยที่ 2)

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อ วัน ที่

21 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษัท ถู ก
อดี ต กรรมการหรื อ ผู บ้ ริ ห ารเดิ ม (นายสิ น
เสถี ยร เอี่ยมพูลทรัพย์)(โจทก์) ฟ้ องร้องต่ อ
ศาลแพ่ ง ฐานความผิ ด ตั ว การตั ว แทนขับไล่-ติ ดตามเอาทรัพย์คืน-เรี ยกค่าเสี ยหาย
จานวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็ นต้น
 เมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยศาลจังหวัด
สระแก้ ว ความแพ่ ง ก าหนดประเด็ น ข้ อ
พิพาทว่า
- ที่ดินพิพาทเป็ นของโจทก์
- ค่ า เสี ย หายโดยศาลพิ พ ากษาให้ จ าเลยที่ 1
(บริ ษ ัท ) และบริ วารขนย้ายทรั พ ย์สิ นและ
ออกไปจากที่ ดินที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หมู่ที่ 4
ต าบลโนนหมากเค็ ง อ าเภอวัฒ นานคร
จังหวัด สระแก้ว และให้บ ริ ษ ทั ปรั บสภาพ
ที่ ดินพิ พ าทให้เรี ยบร้อยให้ใช้การได้ดี และ
ให้บริ ษทั ใช้ค่าเสี ยหาย 150,000 บาทพร้อม
ดอ กเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ข องเงิ น ต้ น
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ วั น ฟ้ อง (ฟ้ องวั น ที่ 21
พฤศจิ ก ายน 2561) เป็ นต้น ไป จนกว่ า จะ
ช าระเสร็ จ แก่ โ จทก์ และให้ บ ริ ษัท ช าระ
ค่ า เสี ย หายแก่ โ จทก์เดื อ นละ 30,000 บาท
นับจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั และ
บริ วารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ ดิน
พิพาทและให้ยกฟ้องโจทก์สาหรับจาเลยที่ 2
 เมื่ อ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท ได้ยื่ น
อุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
 เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 2563 เจ้า พนั ก งาน
บังคับคดีได้ปิดประกาศหมายบังคับคดี
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564



หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

คดีดาที่ พ. 5321/2562
คดีแดงที่ พ. 3983/2563

บริ ษทั ส.
บุญรักษา จากัด

บริ ษทั

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษท
ั ยื่นคาร้อง
ขอให้ ศ าลงดบั ง คั บ คดี และได้ ว างเงิ น
ประกันค่าเสี ยหาย จานวน 900,000 บาท
 เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริ ษ ท
ั ได้ฟั ง
คาสั่งทุ เลาการบังคับคดี ศาลอุทธรณ์ ภาค 2
ให้ จ าเลยที่ 1 วางเงิ น เป็ นประกัน จ านวน
ทั้งสิ้ น 1,200,000 บาท เพื่อให้ได้รับอนุญาต
ให้ ทุ เลาการบั ง คั บ คดี ใน ระห ว่ า งการ
พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 2 และเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้วางเงิ น
เป็ นประกันที่ศาลเรี ยบร้อยแล้ว
 และวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค
2 พิ พากษาให้ยกฟ้ องโจทก์สาหรับจาเลยที่
1 และนอกจากที่ แก้ ใ ห้ เ ป็ นไปตามค า
พิพากษาศาลชั้นต้น
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริ ษท
ั ได้รับคื น
เงินประกัน จานวน 2,100,000บาท
 เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โจทก์ไ ด้ยื่ นค า
ร้ อ งขออนุ ญ าตฎี ก าและฎี ก าต่ อ ศาล และ
วันที่ 5 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ยื่นคัด ค้าน
ค าร้ อ งดังกล่ า ว และศาลฎี ก านัด ฟั งค าสั่ ง
วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2564 และวัน ที่ 31
มกราคม 2565 บริ ษัท ได้ยื่ น แก้ฎี ก าแล้ว
จนถึงปัจจุบนั ยังไม่ทราบผล
 เมื่ อ วั น ที่

30 กั น ยายน 2562 บริ ษั ท ถู ก
เจ้าหนี้ฟ้องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้ อขาย
จ้ า งท าของ เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ นทรั พ ย์
จานวน 2,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้
ศ า ล บั ง คั บ จ า เล ย ช า ร ะ ห นี้ จ า น ว น
2,335,969.59 บาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัต รา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไป
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
จนกว่าจะชาระเสร็ จและเมื่วนั ที่ 26สิ งหาคม
2563 ศาลแพ่งพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โดย
ช าระเงิ น จ านวน 1,254,810 บาท พร้ อ ม
ดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกหนี้ สินไว้
แล้วทั้งจานวน
 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 บริ ษท
ั ได้ยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง และศาลนัดไกล่เกลี่ยใน
วัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2564 แต่ บ ริ ษัท มิ ไ ด้ไ ป
โดยเห็นควรให้รอคาพิพากษาชั้นอุทธรณ์ใน
คราวเดี ย ว เนื่ อ งจากเป็ นคดี ที่ มี ล ั ก ษณะ
เดี ยวกับคดี ดาที่ พ.5322/2562 ที่ ศาลอุทธรณ์
ได้พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์
 ศาลได้ นั ด ฟั ง ค าพิ พ ากษาหรื อค าสั่ ง ศาล

อุทธรณ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2565


คดีดาที่ พ. 5322/2562
คดีแดงที่ พ. 3228/2563

บริ ษทั
ทรี ทรานส์
(๑๙๙๕) จากัด

บริ ษทั

 เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษท
ั ถูกเจ้าหนี้

ฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ ง
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 โดยโจทก์ ข อให้ ศ าล
บังคับ จาเลยช าระหนี้ จานวน 9,847,570.91
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
 เมื่ อ วัน ที่

24 กัน ยายน 2563 บริ ษัท ได้ยื่ น
อุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2564 ศาลอุท ธรณ์ พิ พ ากษากลับ ให้ย กฟ้ อ ง
โจทก์
ต่ อมาเมื่ อวันที่ 28 มิ ถุนายน 2564 โจทก์ยื่น
คาร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา จนถึงปัจจุบนั
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี


คดีดาที่ พ.967/2563



คดีแดงที่ พ.525/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี

บริ ษทั

นายเกรี ยงไกร
กับพวก 3 คน

 เรี ยกคื น ทรั พ ย์ (โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ )

ทุ น ทรั พ ย์ที่ ฟ้ อ งจ านวน 89.72 ล้า นบาท ซึ่ ง
เดื อ นมี น าคม 2564 ได้สื บ พยานโจทก์ แ ละ
จาเลยเรี ยบร้อยแล้ว
 เมื่ อ วั น ที่

14 พ ฤ ษ ภ าค ม 2564 ศ าล แ พ่ ง
พิ พ ากษายกฟ้ อ ง และเมื่ อ วัน ที่ 11 สิ งหาคม
2564 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ แล้ว จนถึ งปั จจุบัน
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาที่ยงั ไม่ทราบผล



คดีดาที่ 423/2551
คดีแดงที่ 622/2551

พนักงานอัยการ
จังหวัดสระแก้ว

นายวุฒิโชติ
(ผูร้ ้องขอ)
บริ ษทั
(จาเลยที่ 1
นายคามินต์
(จาเลยที่ 2)

 ข้อ หาความผิ ด ต่ อ พระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้และ

ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ
โดยผูร้ ้ องขอได้ยื่นอุ ทธรณ์ ค ัดค้านค าสั่งศาล
ชั้นต้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ ได้อ่าน
แล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6
สิ งหาคม 2563
 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2563 ศ าลจั ง ห วั ด
สระแก้ว ได้ส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์ ภาค
2 เพื่ อพิ จารณาและมี ค าสั่งรั บ อุ ท ธรณ์ ของผู ้
ร้องขอและจาเลยที่ 1 แล้ว
 วัน ที่ 15 มี น าคม2564 ศาลอุ ท ธรณ์ ภาค 2
พิพากษาตามศาลชั้นต้นให้ยกคาร้อง
 ต่ อ มาเมื่ อวัน ที่ 8 เมษายน 2564 ผูร้ ้ องขอและ
จาเลยที่ 1 ได้ยื่นคาร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา
ต่ อ ศาล ให้ พิ พ ากษากลับ และเพิ ก ถอนการ
บังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 เมื่ อ วั น ที่ 21 เม ษ าย น 2564 ศ าล จั ง ห วั ด
สระแก้วรับคาร้องขออนุ ญาตฎี กาและฎี กาซึ่ ง
จนถึ งปั จจุบนั รอหมายนัดฟั งคาพิ พากษาหรื อ
คาสัง่ ของศาลฎีกา
 ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2565 ศาลฎี ก า
พิพากษาตามศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยกคาร้อง
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564



หมำยเลขคดี
คดีดาที่ 795/2564



คดีดาที่ พ. 91055/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน
บริ ษทั
1. นายสิ นเสถียร
เอี่ยมพูลทรัพย์
2. นายเกรี ยงไกร
เลิศศิริสมั พันธ์
3. นางสาวรติยา
สังข์ดว้ ง
4. นายสมสิ ทธิ์
มูลสถาน

รำยละเอียดของคดี
 เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริ ษท
ั เป็ นโจทก์
ฟ้ องร้องจาเลย 4 คน ฐานความผิดเป็ นอดี ต
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบ
ใน การด าเนิ น งาน ข อ งนิ ติ บุ ค ค ลที่ มี
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
ร่ วมกันกระทาหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เป็ นเท็จ หรื อไม่ลงข้อความสาคัญในบัญชี
ห รื อ เอ กส ารข อ งบ ริ ษั ท ท าบั ญ ชี ไม่
ครบ ถ้ ว น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ เ ป็ นปั จจุ บั น
หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง เพื่อลวงบุคคล
ใดๆ ร่ วมกันปลอม และใช้ตวั๋ เงินปลอม
 ศาลอาญ านั ด พิ จารณ าคดี เ พื่ อไต่ ส วน
มูลฟ้องในวันที่ 28 มีนาคม 2565

บุคคล
กรรมการบริ ษทั
ธรรมดา 8 คน
9 คน

 เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2564 บุ ค คลธรรมดา 8

คน เป็ นโจทก์ ยื่ น ฟ้ องต่ อ ศาลแพ่ ง ฐาน
ความผิ ด เกี่ ย วกับ พระราชบั ญ ญัติ บ ริ ษัท
มหาชนโดยเรี ยกค่ าเสี ยหายเป็ นทุ นทรั พ ย์
117.79 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก
- การขายทรัพย์สินแล้วละเว้นการลงบัญชี
- การถอนฟ้ อ งคดี ป ลอมและใช้เอกสาร
ปลอมจานวน 4 บริ ษทั
- การแก้ไขปัญหาทางเข้า-ออกของโรงงาน
ของบริ ษทั
- ร่ วมกั น บริ หารจั ด การจนเป็ นเหตุ ใ ห้
บริ ษั ท ต้ อ งเสี ยค่ า ที่ ปรึ กษากฏหมาย
ปี 2561-2562
- ร่ วมกันอนุมตั ิให้บริ ษทั ซื้ อที่ดิน 33 ไร่ 40
ตารางวา
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเลขคดี

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

รำยละเอียดของคดี
โดยขอให้ ศ าลออกหมายเรี ยกจ าเลยมา
พิจารณาพิพากษา และบังคับจาเลยตามคา
ขอฟ้ องเพื่ อ ให้ ร่ วมกัน ช าระเงิ น 117.79
ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ร่ ว มกัน ช าระค่ า ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า
ทนายความ และให้จาเลยทั้ง 9 คน ออกจาก
การเป็ นกรรมการบริ ษทั และแต่งตั้งใหม่
 ศาลเลื่ อนนัดชี้ สองสถาน และกาหนดแนว

ทางการดาเนิ นคดี หรื อสื บพยานโจทก์เป็ น
วัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2564 และนั ด สื บ พยาน
โจทก์เพิ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ
สื บพยานจาเลยในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565
 คดีดาที่ พ. 2808/2564
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นายชนะ
พวงปทุมา
นนท์
กับพวก
รวม 6 คน

บริ ษทั

 เมื่ อ วัน ที่

8 มิ ถุ น ายน 2564 นายชนะ พวง
ปทุ มานนท์ และพวกรวม 6 คน เป็ นโจทก์
ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลแพ่ ง ขอเพิ ก ถอนมติ ที่
ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564
ซึ่ งศาลเลื่อนนัดไต่สวนคาร้องเป็ นวันที่ 21
ธันวาคม 2564 และนัดสื บพยานในวันที่ 19
ถึง 20 มกราคม 2566

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ ดังนี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมี เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร
พาณิ ชย์และสถาบันการเงินซึ่ งอาจได้รับความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยซึ่ งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดในอนาคต ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ น เชื่ อ คื อ ความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่ สัญ ญาไม่ ส ามารถชาระหนี้ แก่ กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกาหนด
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวโดยสม่าเสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ ง ๆ ณ วันที่ในรายงาน มีความ
เสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่ เป็ นสาระสาคัญตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 7 ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้าน
สิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการ ณ วันที่ รายงาน ซึ่ งถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ด
ของความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่ องจากระหว่างปี รายการค้าของบริ ษทั ไม่มีที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั มี การควบคุ มความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง
การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ าตามบัญชี และมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ น รวมถึ งลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรมสาหรั บ
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ วดั ด้วยมูลค่ ายุติธรรม แต่ ไม่รวมถึ งการแสดงข้อมูลมูลค่ ายุติธรรมสาหรั บสิ นทรั พย์และ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ว ดั มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธรรม หากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ใ กล้เคี ย งกับ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมอย่า ง
สมเหตุสมผล
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึ ง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
43

กำรบริหำรจัดกำรส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ ง
โดยวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ทาให้กิจการมีผลประกอบการและการบริ หาร
กระแสเงินสดที่ดี นอกจากนี้ได้พิจารณาลงทุนในสลากออมสิ นที่สามารถแปลงสภาพเป็ นเงินสดได้ง่าย รักษาระดับ
เงิ นทุ นหมุ นเวียนที่ เหมาะสม ความมัน่ คงของการด ารงเงิ นสด มี โครงสร้ างเงิ น ทุ นที่ เหมาะสมเพื่ อด ารงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ องในอนาคต และรักษาความเชื่ อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
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ข้ อมูลอื่น


ส านัก งานอุ ต สาหกรรมจังหวัด สระแก้วได้มี ห นังสื อที่ สก. 0033(2)/379 ลงวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึ ง
กรรมการบริ ษทั ฯ เรื่ อง ให้ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งแห่ งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคาสัง่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ทาการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน
2. ให้ มี ม าตรการป้ อ งกัน การปนเปื้ อนในดิ น และน้ า ใต้ดิ น ต้อ งไม่ สู งกว่ าเกณฑ์ก ารปนเปื้ อนในดิ น และ
น้ าใต้ดิน
และเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว จนถึงปั จจุบนั รอผลอนุ มตั ิ
จากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
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เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ
ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี
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