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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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ส
ารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทให้
บริการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรมแบบทีเ่ ป็นอันตรายและ
ไม่เป็นอันตรายด้วยการฝังกลบ โดยมีสถานที่บ�ำบัดและก�ำจัด
กากอุ ต สาหกรรมตั้ ง อยู ่ ที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว และหล่ อ หลอม
อลูมิเนียมส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษ
อลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross) โรงงาน
ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปเพิ่งฟื้นตัวจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ในการให้บริการและด�ำเนินงานตามแผนการ
ตลาดของบริษัทส่งผลให้มีผลก�ำไรอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคงด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนด้วยการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ โดย
ทีมงานมืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ในธุรกิจการให้บริการบ�ำบัด
และก�ำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ปลอดภัย และค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและชุมชน ที่ได้กรุณาให้ความ
ไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา
เราขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า บริษัทจะบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ค�ำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ด้าน
สิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน อันจะน�ำมาซึง่ ความเจริญอย่างยัง่ ยืนของ
บริษัทสืบไป

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
อายุ 74 ปี
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
3 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทสาขา Telecommunication System
Management ที่ Naval Postgraduate School,
Monterey, California, U.S.A
ประวัติการฝึกอบรม
การศึกษาทางทหารและความมั่นคง
 โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 9)
 โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ 66)
 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 46)
 วิทยาลัยการทัพเรือ (รุ่นที่ 27)
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)
 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปปร.9)
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชา
ชูปถัมภ์ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
รุ่นที่ 5 (มส.5) ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรืออังกฤษ (Royal Naval
Staff Course) ณ เมือง Greenwich, LONDON, U.K
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการบานาญ
ประธานกลุม่ บริษัท Marine Thai Group
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มีเคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
-ไม่มี-

มีการดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริษัท 8/8
• คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2
• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

3

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
29 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2565)
7 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต
 ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) Intercultural Open
University of the Netherlands
 ปริญญาเอก สาขาบัญชี (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
 ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. (IDS.)
In Accounting /University of Interdisciplinary Studies
USA. (UIDS.)
 ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
(ธัญบุรี)
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร การตลาดขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
การดารงตาแหน่งในบริษทั อื่น
2527 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บี-ฮอร์น จากัด
2527 - ปัจจุบัน ประธานบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
2527- ปัจจุบัน ประธานบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป
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การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นจนถึงปัจจุบัน
 อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
 ประธาน เอส เอ็ม อี จังหวัดสระแก้ว
 รองประธานกรรมการฝ่ายหารายได้มูลนิธิพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั
 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 สมาชิก และกรรมการตรวจสอบ ชมรมหลัก สูตรการบริห ารจัดการ
ด้ า นความมั่ น คงขั้ น สู ง (สวปอ.มส.) สมาคมวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร
 ประธานชมรมปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 กรรมการและอดีต ประธานกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปทุมธานี
 กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เลขาธิการ มูลนิธป
ิ ระเทศไทยสีเขียว
 ประธานกรรมการบริหารงาน โรงเรียนเสนานิคม
 ประธาน มูลนิธิสว่างจิตต์
 สมาชิกสมาคม Million Dollar Round Table(MDRT) USA.
 สมาชิกโรตารีสากล,นายกโรตารีสากล ปี 2546
 สมาชิกไลออนธนบุรีรัตน์, นายกไลออนธนบุรีรัตน์ ปี 2553
 ผู้ตรวจสอบและดูแลบัญชีให้กับมูลนิธิสิรินธร, มูลนิธินริศรา
 กรรมการและเหรัญญิกสมาคมเพื่อความมั่นคงของชาติ
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง 423,581,774 หุ้น อัตราร้อยละ 20.92
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ 2 คน รวม 184,743,192 หุ้น อัตราร้อยละ 9.12
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- เป็นคู่สมรสของ นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม / จานวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 8/8
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
• คณะกรรมการบริหาร 4/4
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/2 *
• ประชุมผูถ้ ือหุ้น 1/1
* วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
อายุ 80 ปี
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
4 ปี 1 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กีฬา
กอล์ฟ นธก.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2558

ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง
ธรรมศาตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2555.

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 2323/2545

ใบประกอบโรคศิลปะ แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทย
พ.ศ 2544-2545

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 10 พ.ศ.2543
ประวัติการฝึกอบรม

อบรมหลายหลักสูตรในระหว่างรับราชการ

สมาคมทนายความ

ความมั่นคงแห่งชาติ

อบรมลูกเสือชาวบ้าน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 156/2019

ปี 2563 อบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
2544-ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท ยูโทเปีย จากัด
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น
2562-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
2548-ปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร MEET
DOME ตึก SC ม.ธ. ศูนย์รงั สิต
2544-ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธสิ ร้างคนเก่งคนดี
ศรีสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการสถานสงเคราะห์เด็กและ เยาวชน
จังหวัดปทุมธานี
 ข้าราชการบานาญ
 กรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิต
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2559-2560 นายกสโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ กรุงเทพ
ภาค 310 E
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริษัท 8/8
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
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ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
อายุ 58 ปี
กรรมการ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
4 ปี 1 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA),
University of Northern Philippine

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึกอบรม
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ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีลักซ์ โกลบอล
บิสซิเนส จากัด
2532-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จากัด
2532-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จากัด
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มีเคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2556-2561 ผู้ประนีประนอมประจาศาลอุทธรณ์ ภาค7
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทหรือไม่
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-ไม่มีกองทัพไทย
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐ -ไม่มีร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการตารวจ สานักงานตารวจ
จานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทั้งหมด
แห่งชาติ
• คณะกรรมการบริษัท 8/8
หลักสูตรอบรม Anti-Certification Program
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
(DCP) รุ่นที่ 25/2016
• คณะกรรมการบริหาร 3/4
หลักสูตรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
220/2016
• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
หลักสูตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่
7/2017
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2563 อบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

นายธนากร เจนวิทยาโรจน
อายุ 70 ป
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
28 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
1 ปี 4 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการฝึกอบรม
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 186/2021
 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7
(วปอ.มส.) ปี 2557
 Professional Patterns of Leadership (PPL) ปี 2557
 นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น
5 ปี 2556
 Chartered Insurance Advisor (CIA) รุ่น 2 ปี 2555
 สัมมนา MDRT โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนนาดา ตั้งแต่ปี 2552-2562

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
2563-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น
 สมาชิกสมาคม Million Dollar Round Table
(MDRT) USA
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2562 ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง บริษทั โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
2547-2562 ผู้ช่วยผู้อานวยการ บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2542-2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.พี.
แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ป จากัด
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
เป็นคู่สมรสกับ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 8/8
• คณะกรรมการบริหาร 4/4
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
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นางสาวการเวก โชคมณีนุช
อายุ 58 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
13 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
11 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ประกาศนียบัตร Kaset Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร
• วิทยาลัยพณิชยการบางนา การเลขานุการ
ประวัติการฝึกอบรม
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 186/2021
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ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงินและ
บริหารสานักงาน บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
- ไม่มี –
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2544 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จากัด
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการแลผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 5/8 *
• กรรมการธรรมาภิบาล 1/2 **
• คณะกรรมการบริหาร 2/4 **
* วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ 13 พฤษภาคม 2564
** วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
อายุ 68
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
3 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2546
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• นิติศาสตรบัณฑิต 2530 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) 2528
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) 2518
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึกอบรม
• การศึกษาดูงานด้านภาษีต่างๆ ทีป่ ระเทศ UK,
Netherlands, Austria, Belgium, Canada, USA. etc.
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program (DAP)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. เน็กซ พอยท์
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บี 52
แคปปิตอล
2557-2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น
2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2556-2559 ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริษัท 5/8
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6
• ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1
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นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
อายุ 69 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาการทางาน (นับถึง 28 เมษายน 2565)
3 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยทองสุข 2562

ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2525

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2519
ประวัติการฝึกอบรม
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
รุ่นที่ 1
 ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ในการสัมมนาหลักสูตร
Training Program on Export Marketing for Small
Entrepreneur ที่ประเทศฟิลิปปินส์
 Leadership Development Program and Advance
Management Program ธนาคารกรุงไทย
 หลักสูตร เทคนิคการติดตามและแก้ไขหนี้ รุ่นที่ 2/2538
สมาคมธนาคารไทย
 Leadership Program จาก University of California Berkeley
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการ
ป้องกันประเทศ (พสท.) รุ่นที่ 2
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 156/2019
 ปี 2563 อบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รุ่นที่ 3
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ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น
2563-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2563-ปั จ จุ บั น กรรมการสงเคราะห์ เ ด็ ก และเยาวชน
สาหรับสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี
2562-ปัจจุบัน กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิทุน
แพทย์เพื่อปวงประชา
2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ Executive Political Admins.
(EPA)
2558-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2550-ปัจจุบัน ผู้ดาเนินรายการ สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ
FM.89.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-18.00 น.
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2556-2559 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริษัท 8/8
• คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2
• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง

อายุ 66 ปี

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.ที.ไอ คอน
สตรัคชั่น จากัด

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
13 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึง 28 เมษายน 2565)
11 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2562 ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท เมืองสะอาด
จากัด
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 4/8 *
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/2
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
* วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ 13 พฤษภาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่ส่ววนที
นที่ 1 ่ 1

การประกอบธุ
และผลการด�
เนินงาน
การประกอบธุรรกิกิจจและผลการด
าเนินำงาน
1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) (“PRO” หรือ “บริษัท”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยำยน
2542 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรบำบัดกำกอุตสำหกรรมหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรำย (HAZARDOUS) และไม่เป็น
อั น ตรำย (NON-HAZARDOUS) ) โดยที ม งำนมื อ อำชี พ ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นธุ ร กิ จ กำรให้ บ ริ ก ำรบ ำบั ด และก ำจั ด กำก
อุตสำหกรรม และบริษัทได้รับ ISO 9001 คือ ระบบบริหำรงำนคุณภำพ (Quality Management System: QMS) และ ISO
14001 คือ มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environment management System) และ OHSAS 18001:2007
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ระบบประเมินควำมปลอดภัยพนักงำน โดยคำนึงถึงกำรปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศเป็นหัวใจสำคัญในกำรดำเนินกิจกำร
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงกำรที่จัดตั้งขึ้น โดย
ได้ รั บ มติ เ ห็ น ชอบในรำยงำนผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment Impact Assessment หรื อ “EIA”) จำกส ำนั กงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ประเภทปรับคุณภำพของเสียรวม
คัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ประเภทผลิตเชื้อเพลิง
ผสมจำกน้ำมันใช้แล้ว ซ่อมและล้ำงถังเคมี ด้วยตัวทำละลำย มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,258 ไร่ โดยมีธุรกิจหลักคือกำรให้บริกำร
บำบัดกำกอุตสำหกรรมโดยวิธีฝังกลบ
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) ทำธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสำเร็จรูป, นำกลับมำใช้
ใหม่ (Recycle) จำกเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้ำอลูมิเนียม (AL Dross)
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรบริหำรและจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร รวมถึงกำรนำกำกของเสียกลับมำ
ใช้ใหม่ ( Recycle ) กำรจัดหำและจำหน่ำยสินค้ำจำกกำรหล่อหลอมขี้เตำอลูมิ เนียมและเศษอลูมิเนียม และสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดี
เพื่ออนุรักษ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจ ( Mission )
1. เป็นบริษัทที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมต่อผู้ถือหุ้น และเติบโตอย่ำงยั่งยืน
2. มีกำรพัฒนำด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้มีระบบประกันคุณภำพที่ให้ควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

3. มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับนักลงทุน รับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
จำกกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรขยำยตัวในภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำก
อุตสำหกรรมกลำยเป็นปัญหำสำคัญที่จะต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเร่งด่วนและถูกวิธี และจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลำยปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบกำรมองเห็นควำมสำคัญในกำรบำบัดขยะ
อุตสำหกรรมให้ถูกวิธีมำกยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำกอุตสำหกรรมและขยะ ถึงแม้ว่ำกำรขยำยกำลังกำรผลิต
ของโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ลดต่ำลง แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ดังที่กล่ำวมำหนุนให้กิจกรรมต่ำง ๆ ของภำคอุตสำหกรรมมีกำร
บำบัดกำกอุตสำหกรรมและขยะในโรงงำนอย่ำงถูกวิธีมำกยิ่งขึ้น
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( 1999 ) จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 6
กันยำยน 2542 เพื่อดำเนินโครงกำรจัดตั้ง ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม โดยระหว่ำงกำรยื่นขอมติเห็นชอบ ใน
รำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้จัดตั้ง บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ขึ้นด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2544 เพื่อที่จะเริ่มกำรติดต่อหำลูกค้ำและทำกำรประชำสัมพั นธ์ เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ฐำนลูกค้ำและเป็นกำรรองรับกำรดำเนินกำรของบริษัท ในอนำคต โดยบริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจำกโรงงำนปูนซีเมนต์หลำยแห่งภำยในประเทศ เพื่อที่จะรับกำกอุตสำหกรรมจำกลูกค้ำเพื่อที่จะนำไปเผำที่โรงงำน
ปูนซีเมนต์ เนื่องจำก ณ ขณะนั้นบริษัท ยังไม่สำมำรถทำกำรฝังกลบได้
ต่อมำบริษัท ได้รับมติเห็นชอบ ตำมรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) จำกสำนักงำนนโยบำยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่
19 ธันวำคม 2544 และได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนลำดับที่ 101 และ 105 ประเภท “ ปรับคุณภำพของเสียรวม
คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ” ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 เป็นรำยแรกจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2545 จึงได้มี กำรเริ่มกำรก่อสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้วขึ้น และ
ได้รับใบอนุญำต 106 ประเภท “ผลิตเชื้อเพลิงผสมจำกน้ำมันใช้แล้ว ซ่อมและล้ำงถังเคมีด้วยตัวทำละลำย” เมื่อวันที่ 11
สิงหำคม 2547 บริษัท ได้เริ่มดำเนินงำนโครงกำรกำจัดกำกอุตสำหกรรมที่จั งหวัดสระแก้วตั้งแต่เดือนมีนำคม 2546 เป็นต้น
มำ และได้มีกำรเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จำก 1 ล้ำนบำท เป็น 10 ล้ำนบำท, 200 ล้ำนบำท, 450 ล้ำนบำท, 600 ล้ำนบำท และ
1,000 ล้ำนบำท 1,837 ล้ำนบำท และ 1,470 ล้ำนบำท ในปี 2544 , 2545, 2546, 2547 และ 2550 , 2553 และ 2558
ตำมลำดับ เพื่อลงทุนในกิจกำรของบริษัท
บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( 1999 ) จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 18
มีนำคม 2547 และได้นำหุ้นของบริษัทเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2547 ต่อมำใน
เดือนมีนำคม 2550 ได้มีมติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 600 ล้ำนบำท เป็น 1,000
ล้ำนบำท โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นของบริษัท ในส่วนเพิ่มทุนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2550 ขณะเดียวกัน บริษัท ได้ลงทุนใน บริษัท โปรซีมีเลีย อีดับเบิลยูอำร์ จำกัด ในสัดส่วน 100 %
ของทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท ซึ่งชำระแล้ว 50.75 ล้ำนบำท โดยทำธุรกิจกำรจัดกำรและรีไซเคิลรวมทั้งคัดแยกสกัดโลหะ
มีค่ำจำกวัสดุและเศษซำกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic – Waste) และโครงกำรขยะพลำสติกเป็นน้ำมัน (Plastic to Fuel)
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ในเดือน สิงหำคม 2550 บริษัท ได้ลงทุนในบริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด เป็นจำนวน 80 %
ของทุนจดทะเบียน 3 ล้ำนบำท ซึ่งชำระแล้ว 3 ล้ำนบำท โดยทำธุรกิจกำจัดและนำกลับมำใช้ใหม่ของวัสดุปนเปื้อนปรอท
(Mercury Recovery)
ในเดือน พฤศจิกำยน 2550 บริษัท ได้ซื้อกิจกำร บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด เป็นจำนวน 100
% ของทุนชำระแล้ว 100 ล้ำนบำท ต่อมำเพิ่มทุนอีก 50 ล้ำนบำท รวมเป็น 150 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตในโรงงำน
แห่งที่สอง โดยทำธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสำเร็จรูป, นำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) จำกเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้ำ
อลูมิเนียม (AL Dross)
ในปี 2553 บริษัท มีกำรลดทุนจดทะเบียน โดยกำรลดรำคำพำร์ จำกรำคำพำร์หุ้นละ 1.0 บำท เหลือ 0.70 บำทต่อหุ้น
และมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 700,000,000 บำท เป็น 1,837,500,000 บำท ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และผู้
ถือหุ้นในวงจำกัด เป็นจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.7 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 525,000,000 บำท และออก
หุ้นสำมัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจำนวน 875,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.7 บำทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่ำ 612,500,000 บำท โดยหลังจำกที่ได้มีกำรใช้สิทธิเพิ่มทุน บริษัท มีทุนชำระแล้ว 1,225,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 525,000,000 บำท นอกจำกนี้ บริษัท ยังได้รับคำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรโรงงำนและให้
ปรับปรุงแก้ไขโรงงำน จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ตำมหนังสือลงวันที่ 27 ธันวำคม 2553
ในเดือน เมษำยน ปี 2555 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีคำสั่งให้บริษัทประกอบกิจกำรโรงงำนได้ตำมปกติ เนื่องจำก
บริษัทได้หยุดดำเนินกำรไปนำน จึงจำเป็นต้องมีกำรแก้ไขปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทได้ทำกำรแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และสำมำรถเปิดให้บริกำรรับบำบัดและกำจัดกำกอุตสำหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2555 เป็นต้นมำ
ทั้งนี้ ในเดือน มิถุนำยน ปี 2555 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมำย SP กับบริษัท เนื่องจำกบริษัท
ไม่สำมำรถส่งงบกำรเงินภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ในปี 2556 บริษัท ได้มีกำรขยำยเวลำกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (เดิมที่ออกในปี 2553)
โดยขอขยำยระยะเวลำออกไปอีก 1 ปี นับจำกวันที่ 26 เมษำยน 2556
ในปี 2557 มีกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น เนื่องด้วย Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE., Ltd.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ หุ้ น จ ำนวน 315,928,900 หุ้ น และ 92,300,000 หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.05 และ 5.27
ตำมลำดับของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ หมดของบริษัท ได้จำหน่ำยหุ้นสำมัญที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1 รำย
รำคำหุ้นละ 0.13 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่ตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 ดังนั้น กำรจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวทำให้
Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE., Ltd. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไป
ในปลำยปี 2257 ผู้ ถื อ หุ้ น ชำวสิ ง ค์ โ ปร์ ไ ด้ ข ำยหุ้ น จ ำนวน 194,193,479 หุ้ น และ 250,000,000 หุ้ น รวมเป็ น
444,193,479 หุน้ ในรำคำ 0.20 บำท ให้กับผู้ถอื หุ้นคนใหม่
ในปี 2558 บริษัทถูกแจ้งกำรปรับปรุงแนวทำงดำเนินกำรและกำรดำเนินกำรของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกับ
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอน ระยะที่ 1 เนื่องจำกปรำกฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ำต่ำกว่ำศูนย์ และบริษัท มีกำรลด
ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,837,500,000 บำท เป็น 1,225,000,000 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ำยออก
และมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 245,000,000 บำท โดยออกและเสนอขำยเป็นหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน
350,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้ 0.70 บำท ดังนั้น จึงทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนใหม่เท่ำกับ 1,470,000,000 บำท
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ในปี 2559 บริษัทถูกแจ้งกำรปรับปรุงแนวทำงดำเนินกำรและกำรดำเนินกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอน ระยะที่ 2
ในปี 2560 บริษัทถูกแจ้งกำรปรับปรุงแนวทำงดำเนินกำรและกำรดำเนินกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ
บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3
ในปี 2561 บริษัทสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขเหตุเพิกถอนหมดไปและมีคุ ณสมบัติเพื่อกลับมำซื้อขำย (Resume Stage)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินกำรแก้ไขใน 3 ด้ำน ดังนี้ คือ
1. กำรดำเนินกำรให้ผลประกอบกำรเป็นไปตำมกฎเกณฑ์กำรขอพ้นเหตุเพิกถอน (Resume Stage) โดยเร็ว
2. กำรศึกษำและวำงแผนแนวทำงในกำรล้ำงขำดทุนสะสมให้เป็นศูนย์ เพื่อให้ มีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด และ
บริษัทสำมำรถบริหำรกิจกำรและมีเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
3. กำรดำเนินกำรแก้ไขในส่วนของผลกำไรสุทธิเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติกำรกลับมำซื้อขำยปกติโดยเร็ว
ต่อไป
ในปี 2562 วันที่ 1-31 กรกฎำคม 2562 ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเปิดให้ซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ถูก SP มำนำน
เป็นกำรชั่วครำว โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นจำก 1,703 รำย ลดลงเหลือ 1,254 รำย และ
บริษัทได้จัดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลำคม 2562 โดยมีวำระสำคัญคือ กำรปรับ
โครงสร้ำงงบกำรเงินของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้บริษัทกลับมำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (Resume
Stage) และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น แต่ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในกำรพิจำรณำวำระ
ที่ 3 ทำให้ไม่สำมำรถพิจำรณำวำระที่ 4 - 7 ซึ่งเป็นกำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัทเนื่องจำกเป็นวำระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็น
เงื่อนไขซึ่งกันและกันได้
ในปี 2563 จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ทำให้บริษัทต้องเลื่อนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำกวันที่ 29 เมษำยน 2563 เป็นวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 และมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี
2563 ได้มอบควำมไว้วำงใจให้กับคณะกรรมกำรชุดปัจจุบันกลับเข้ำมำบริหำรงำนได้อย่ำงต่อเนื่องอีกสมัยหนึ่ง
ในปี 2564 จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ทำให้บริษัทต้องจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถอื
หุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และทำกำรถ่ำยทอดสดจำก
ห้องประชุมของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวำระที่ 1-7 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอมำ ยกเว้นวาระที่ 8
พิจำรณำกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจำกวำระที่ 8-9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัท เมื่อที่ประชุมมี
มติไม่อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในกำรพิจำรณำวำระที่ 8 ทำให้ไม่สำมำรถพิจำรณำวำระที่ 9 ต่อไปได้
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรีเทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลิกบริษัท เนื่องจำกบริษัทได้ประสบภำวะขำดทุนมำโดยตลอด และมี
ภำระหนี้สินจำนวนมำก จนบริษัทไม่มีเงินทุนที่จะทำธุรกิจต่อไป ทำให้บริษัทไม่สำมำรถที่จะดำรงอยู่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริกำรบำบัดและกำจัดของเสียอุตสำหกรรมแบบครบวงจรทั้งกำกอุตสำหกรรมแบบที่เป็น
อันตรำย (HAZARDOUS) และไม่เป็นอันตรำย (NON-HAZARDOUS) โดยบริษัท จะรับของเสียอุตสำหกรรมจำกโรงงำนลูกค้ำ
และดำเนินกำรขนส่ง เพื่อที่จะมำบำบัดที่ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย มีดังนี้
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท ทุนชำระแล้ว 150 ล้ำนบำท โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ทำธุรกิจหล่อหล อมอลูมิเนียมสำเร็จรูป , นำ
กลับมำใช้ใหม่ (Recycle) จำกเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้ำอลูมิเนียม (AL Dross)
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ทำกำรหล่อหลอมอลูมิเนียม ส่งให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ในประเทศไทย
ประมำณ 5-7 รำย ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้ำรำยย่อย ปัจจุบันมีโรงงำนผลิต ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
1.2.1 โครงสร้างรายได้
บริษัท และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรดำเนินงำน แบ่งเป็นรำยได้ของศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สระแก้ว และรำยได้จำกบริษัทย่อย ดังนี้
รายได้
กำกอุตสำหกรรม - อันตรำย

ล้ำนบำท

2563
ร้อยละ

ล้ำนบำท

2564
ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

154.41

48.74

115.77

53.96

115.39

37.86

กำกอุตสำหกรรม - ไม่อันตรำย

49.97

15.77

16.63

7.75

15.60

5.11

รำยได้ค่ำขนส่งกำกอุตสำหกรรม
และค่ำบริกำรอื่น ๆ

54.67

17.26

36.90

17.20

42.88

14.06

รำยได้จำกกำรขำยอลูมิเนียม

51.20

16.16

40.00

18.64

108.60

35.62

รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและ
เศษวัสดุที่คดั แยก

4.75

1.50

3.47

1.62

8.90

2.92

รำยได้อื่น

1.79

0.57

1.78

0.83

13.51

4.43

316.79

100

214.55

100

304.88

100.00

รวม
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจการบาบัดและกาจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
บริษัท ดำเนินกำรให้บริกำรรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วและกำกของเสียอุตสำหกรรมแบบที่เป็น
อันตรำย และไม่เป็นอันตรำย ซึ่งบริษัท จะทำกำรจัดเก็บกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนลูกค้ำหรือแหล่งกำเนิดกำกอื่นๆ แล้วทำ
กำรขนส่งเพื่อนำไปบำบัดและกำจัด ณ ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่สำหรับกำรฝังกลบแบบสุขำภิบำล (Sanitary landfill)
และแบบปลอดภัย (Secure landfill) รวมทั้งหมด 233 ไร่ (เฉพำะหลุมฝั งกลบ) ซึ่งสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรได้ประมำณ
25-35 ปี และในปัจจุบันได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 1,025 ไร่ รอบที่ดินเดิม และใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อป้องกัน
มิให้ชุมชนขยำยตัวเข้ำใกล้พื้นที่โครงกำร และบริษัทยังมีธุรกิจผสมกำกเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผสมวัตถุดิบ
ทดแทนในเตำเผำปู น ซี เ มนต์ ซ่ อ มและล้ ำ งถั ง ด้ ว ยตั ว ท ำละลำย เป็ น ธุ ร กิ จ เพิ่ ม เติ ม จำกกิ จ กรรมบ ำบั ด และก ำจั ด กำก
อุตสำหกรรมด้วยกำรฝังกลบ
บริษัทมีห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้มำตรฐำนสำมำรถตรวจวิเครำะห์คุณสมบัติกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนลูกค้ำเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมี รวมถึงกำรกำหนดวิธีกำรบำบัดและกำจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็น
อันตรำย เพื่อให้กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมเป็นไปอย่ำงถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัยของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัทมีระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เพื่อเป็นกำรเปลี่ยนสภำพกำกอุตสำหกรรมอันตรำยให้มีควำมเป็น
อันตรำยหรือเป็นพิษน้อยลงด้วยวิธีกำรปรับเสถียรให้มีสภำพควำมเป็นด่ำงของกำกของเสียอุตสำหกรรมประมำณ ( pH 9-
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11.5) หรือทำให้เป็นก้อนแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อห่อหุ้มกำกของเสียอุตสำหกรรมป้องกันกำรชะล้ ำง ทำให้กำก
อุตสำหกรรมอยู่ในสภำพคงตัวก่อนนำไปฝังกลบอย่ำงปลอดภัย กำกอุตสำหกรรมต่ำงชนิดกันจะมีวิธีกำรที่เหมำะสมในกำร
ปรับเสถียรต่ำงกัน ดังนั้นก่อนกำรปรับเสถียรกำกอุตสำหกรรมชนิดใดๆ ต้องทำกำรทดลองบำบัดเบื้องต้น ในห้องทดลองก่อน
เสมอ เพื่อออกสูตรกำรบำบัด (Recipe) ที่เหมำะสมถูกต้อง
การทดลองบาบัดกากอุตสาหกรรมเบื้องต้น

18
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โดยตะกอนที่ผ่ำนกำรปรับเสถียรแล้วต้องนำมำทดสอบคุณสมบัติกำรถูกชะล้ำง (Leaching Test) ภำยในสภำวะ
มำตรฐำนก่อนนำไปฝังกลบ สำรละลำยที่ผ่ำนกำรชะล้ำงของเสียแล้ว จะต้องมีสำรปนเปื้อนต่ำกว่ำมำตรฐำนตำมที่ประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 กำหนดไว้
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ผังการให้บริการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
กรรมวิธีกำรบำบัดและกำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรม สำมำรถแบ่งได้ตำมประเภทของกำกของเสียอุตสำหกรรม ดังนี้
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การบาบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย
โดยเริ่ ม จำกกำรน ำตั ว อย่ ำ งของเสี ย ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จำกลู ก ค้ ำ มำวิ เ ครำะห์ เ บื้ อ งต้ น ( Pre-Acceptance Test) ใน
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ เพื่อทำกำรกำหนดรำคำค่ำบริกำรแก่ลูกค้ำต่อไป เมื่อมีกำรรับกำกอุตสำหกรรมจำกลูกค้ำจริง บริษัท
จะนำกำกอุตสำหกรรมที่ได้รับในแต่ละเที่ยวขนส่งไปวิเครำะห์เปรียบเทียบ (Fingerprint Test) กับตัวอย่ำงของเสียที่บริษัท
ได้รับจริง หำกกำกที่ได้รับตรงกับกำกที่บริษัทวิเครำะห์เบื้องต้น บริษัทจะจัดเตรียมกรรมวิธีกำรบำบัด (Recipe) ให้เหมำะสม
จำกนั้นของเสียอันตรำยจะเข้ำสู่ระบบปรับเสถียรหรือกำรทำให้เป็นก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification) โดยใช้
ปูนซีเมนต์, ปูนขำวและสำรเคมีอื่นๆ ตำมที่ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์กำหนด เป็นส่วนประกอบหลักเมื่อกำรปรับเสถียรกำกเสร็จ
สิ้นลง กำกอุตสำหกรรมที่ผ่ำนกำรปรั บเสถียรแล้ว จะถูกเก็บตัวอย่ำงเพื่อนำส่งไปยังห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เพื่อทำกำร
วิเครำะห์หำคุณภำพกำรปรับเสถียรว่ำผ่ำนมำตรฐำนหรือไม่และกำกที่ปรับเสถียรหรือทำเป็นก้อนแข็งแล้วนั้นจะถูกนำไปฝัง
กลบในหลุมฝังกลบอย่ำงปลอดภัยภัย (Secured Landfill) เช่น หลุมฝังกลบอย่ำงปลอดภัย (Secured Landfill) L1 และ
หลุมฝังกลบอย่ำงปลอดภัย (Secured Landfill) L3 ตัวอย่ำงกำกอุตสำหกรรมแบบที่เป็นอันตรำย ได้แก่ เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ กำกตะกอนที่เป็นอันตรำย และภำชนะปนเปื้อน ต่ำงๆ เป็นรหัสกำจัด : 073

การทาเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending : รหัสกาจัด 042)
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การผสมกากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending : รหัสกาจัด 042)
เป็นกำรนำกำกที่มีคุณสมบัติในกำรติดไฟได้ เช่น น้ำมันใช้แล้ว สำรระเหย ตัวทำละลำย เศษผ้ำปนเปื้อน มำทำกำรคัด
แยกเอำส่วนที่สำมำรถผสมเป็นกำกเชื้อเพลิงทดแทนได้ มำทำกำรผสมให้เข้ำกันแล้วส่งไปทำกำรกำจัดด้วยวิธีกำรเผำในเตำเผำ
ควำมร้อนสูง

การทาวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Solid blending : รหัสกาจัด 044)
เป็ น กำรคั ด เลื อ กน ำเอำกำกของเสี ย อุ ต สำหกรรม เช่ น กำกตะกอน หรื อ กำกขี้ เ ถ้ ำ ลอย ( Fly Ash) เป็ น ต้ น ที่ มี
ส่วนประกอบจำพวกค่ำออกไซด์ของ Si, Al, Fe,. Ca รวมกันหรือตัวใดตัวหนึ่ง. ไม่น้อยกว่ำ 20% มำทำกำรผสมรวมเข้ำด้วยกัน
แล้วดำเนินกำรขนส่งไปให้เตำเผำของโรงงำนผู้ผลิตปูนซีเมนต์ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

การนากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธี ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทาละลาย (รหัส : 049)
เป็นกำรนำเอำภำชนะที่ใช้แล้วจำพวก ถังขนำด 200 ลิตร 1,000 ลิตร เป็นต้น ที่มีกำรชำรุดเสียหำยหรือมีกำรปนเปื้อน
จำกกำรใช้งำนมำทำกำรซ่อมแซมและล้ำงทำควำมสะอำดด้วยตัวทำละลำยชนิดต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม

1.
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การบาบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย
กำกของเสียอุตสำหกรรมประเภทนี้ (รหัส : 071) จะมีกำรปนเปื้อนสำรเคมีหรือไม่นั้นก็ต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์แบบ
Pre-Acceptance Test และ Fingerprint Test เช่นเดียวกับกำกอุตสำหกรรมแบบที่เป็นอันตรำยโดยห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์
ต้องให้กำรรับรองว่ำกำกอุ ตสำหกรรมดังกล่ำวไม่เป็นอันตรำยและถูกส่งเข้ำฝังกลบสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) ตัวอย่ำง
กำกอุตสำหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตรำย ได้แก่ กำกตะกอนจำกน้ำเสีย เศษพลำสติก และเศษยำง

การบาบัดน้าเสียทางเคมีและทางชีวภาพ
เป็นกำรบำบัดน้ำเสียจำกหลุมฝังกลบ (Leachate) ของบริษัท เท่ำนัน้ บริษทั มีนโยบำยไม่รับน้ำเสียจำกลูกค้ำ
ภำยนอกเข้ำมำบำบัดภำยในศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว เนื่องจำกต้องกำรหลีกเลี่ยงปัญหำกลิ่น
เหม็น
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ระบบขนส่ง
บริษัท ได้จัดเตรียมทั้งรถขนส่งที่ถูกออกแบบโดยเฉพำะของบริษัท และรถขนส่งรับจ้ำงที่ผ่ำนมำตรฐำนเพื่อจัดเก็บกำก
อุตสำหกรรมจำกลูกค้ำซึ่งเป็นรถบรรทุกติดระบบไฮโดรลิค,รถยนต์ของบริษัทส่วนหนึ่ง และรถที่ทำสัญญำว่ำจ้ำงระยะยำวจำก
ผู้ประกอบกำรขนส่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อรับขนส่งกำกอุตสำหกรรมให้แก่บริษัท ในกำรคัดเลือกบริษัทขนส่งจำกภำยนอกนั้ น
บริษัทใช้วิธีคัดเลือกจำกบริษัทที่มีควำมน่ำเชื่อถือและประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรสูงสุด เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำร
บริหำรขนส่ง
บริษัท ได้เน้นถึงควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท จึงได้มีกำรจัดอบรมในเรื่องขั้นตอนและกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยแก่พนักงำนขับรถอย่ำงต่อเนื่อง และพนักงำนขับรถจะต้องได้รับใบอนุญำตประเภท 4 สำหรับกำร
ขับรถขนส่งสำรเคมีอีกด้วย

ทีมฉุกเฉิน
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมต่ออุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้ บริษัท ได้มีกำรจัดตั้งบุคลำกรจำกแผนกต่ำง ๆ และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมพร้อมและมีประสิทธิภำพ โดยทีมฉุกเฉินจะมีควำมพร้อมเพื่อออกปฏิบัติงำนตลอด 24 ชั่วโมง ในกำร
กู้ภัยและให้ควำมช่วยเหลืออุบัติเหตุที่มีกำรกระจำยของสำรเคมี (Chemical Spill) นอกจำกนั้นบริษัท ยังมีเครือข่ำยที่มี
พนักงำนที่ผ่ำนกำรอบรมกำรกู้ภัย โดยบริษัท จะสำมำรถขอควำมช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตห่ำงไกล
โครงกำรของบริษัทได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลาดับที่ 101 และ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบอนุญำตลำดับที่ 101 ที่ได้รับจำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรมและควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จำกสำนักงำนนโยบำยสิ่งแวดล้อม เป็นใบอนุญำตควำมเห็นชอบที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลำและไม่ต้องต่ออำยุ แต่มีเงื่อนไข
ที่สำคัญ 2 ประกำร คือ
1. โครงกำรจะต้องตั้งอยู่ที่ทำกำรของโครงกำรในปัจจุบัน (จังหวัดสระแก้ว)
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่บริษัท ได้รำยงำนไว้ในรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะของธุรกิจและสายการให้บริการ
ธุรกิจหลักของบริษัทดำเนินกำรให้บริกำรด้ำนกำรบำบัดและกำจัดกำกอุตสำหกรรม แบบที่เป็นอันตรำยและไม่เป็น
อันตรำย ตลอดจนกำรให้บริกำรจัดเก็บ รวบรวมและขนส่งกำกของเสียเพื่อนำไปบำบัด และศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่สำหรับกำรฝังกลบแบบอันตรำย และไม่เป็น อันตรำย
รวมทั้งสิ้น 1,258 ไร่ ซึ่งสำมำรถรับรองกำรให้บริกำรได้อีกเป็นจำนวนมำก โดยขอจำแนกกำรให้บริกำรดังต่อไปนี้
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• ระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เป็นกำรทำลำยฤทธิ์กำกของเสียที่เป็นพิษ ด้วยวิธีปรับสภำพควำมเป็น
กรดด่ำง และผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีให้กลำยสภำพเป็นของแข็ง ก่อนจะนำไป ฝังกลบ อย่ำงปลอดภัยต่อไป
• ระบบฝังกลบ แบบ ปลอดภัย (Secure Landfill System) หลุมฝังกลบ สำหรับฝังกลบกำกของเสียที่เป็นอันตรำย
ที่ ผ่ ำ นกระบวนกำรปรับ เสถีย ร และท ำให้ อยู่ ในรูป ของแข็ง โครงสร้ำ งหลุ ม ฝั ง กลบได้ รับ กำรออกแบบ และปู หลุ ม ด้ ว ย
มำตรฐำนสำกล ระบบปูพื้นหลุมฝังกลบทั้งด้ำนล่ำงและด้ำนข้ำงของหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย มีชั้นดินเหนียวบดอัดชนิดพิเศษ
และชั้นวัสดุกันซึม ประเภทต่ำงๆ ทั้งหมด 8 ชั้นก่อนจะนำกำกของเสียอันตรำยไปฝังกลบต่อไป
• ระบบฝังกลบแบบสุขำภิบำล (Sanitary Landfill System) เป็นหลุมฝังกลบ สำหรับรองรับกำกของเสีย ที่ไม่เป็น
อันตรำย โดยออกแบบโครงสร้ำงกำรปูหลุมด้วยดินเหนียวบดอัดพิเศษ และปูด้วยวั สดุกันซึมประเภทต่ำงๆ 4 ชั้น ก่อนจะนำ
กำกของเสียที่ไม่อันตรำยไปฝังกลบ
• ระบบแปรรูปกำกของเสีย (3R System) นำกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์จำกกำกของเสียโดยนำมำผ่ำนกระบวนกำร
ตำมกรรมวิธีที่เหมำะสมกับคุณลักษณะของกำกอุตสำหกรรมนั้นๆ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนโดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ (Laboratory Analysis) บริษัทมีห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับมำตรฐำนสำมำรถตรวจ
วิเครำะห์คุณสมบัติกำกของเสียจำกโรงงำนลูกค้ำ โดยเก็บ ตัวอย่ำงกำกของเสียมำเพื่อทำกำรตรวจวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร
เพื่อหำคุณสมบัติและวิธีกำรบำบัดและกำจัดมลพิษที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
หลักวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ
ธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสาเร็จรูป
กำรดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ย่อยคือ บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ดำเนินธุรกิจภำยใต้ใบอนุญำต
อย่ำงถูกต้องของกรมโรงงำน โดยนำเศษอลูมิเนียมและขี้เถ้ำอลูมิเนียมนำกลับมำหลอมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับมำตรฐำน
เพื่อส่งให้แก่ลูกค้ำในประเทศต่อไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ
เนื่องจำกปัจจุบันภำครัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมโดยมีโครงกำรเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออกเพื่ออนำคตของประเทศ (EEC) ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวเป็นโครงกำรนำร่องเพื่อส่ง เสริมให้ป ระเทศเป็ น พื้ น ที่
ยุทธศำสตร์ศูนย์กลำงกำรลงทุนซึ่งส่งผลให้มีโรงงำนอุตสำหกรรมเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมำกในภำคตะวันออก อีกทั้งนโยบำย
ของภำครัฐในกำรกำกับดูแลให้มีมำตรกำรกำรควบคุมกำรบำบัดกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง จำกปัจจัย
โดยรวมอุตสำหกรรมธุรกิจบำบัดกำกของเสีย อุตสำหกรรม สำหรับปี 2565 คำดว่ำจะเติบโตขึ้น เนื่องจำกทำงภำครัฐและ
เอกชนให้ควำมสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยอย่ำงจริงจังมำกขึ้น สำหรับบริษัทเป็นผู้ให้บริกำร
รับบำบัดของเสียอุตสำหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย โดยมีพื้นที่ของโครงกำรขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ พื้นที่
โดยรวมทั้งหมด 1,258 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้งำน ณ.ปัจจุบันใช้ไป 2 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดเท่ำนั้น ฉะนั้น ศักยภำพในกำรรองรับ
กำกของเสีย สำมำรถให้บริกำรได้อีกไม่ต่ำกว่ำ 28 ปี อีกทั้งบริษัทมีแผนและนโยบำยในกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพในกำร
ให้บริกำร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท มีกาลังการผลิตและปริมาณการผลิตในปี 2564 ดังนี้
หน่วย (ตัน)
กำกอุตสำหกรรมแบบที่เป็น
อันตรำย*
กำกอุตสำหกรรมแบบที่ไม่
เป็นอันตรำย**

กำลังกำรผลิต ต่อปี
82,500 ตัน

ปริมำณกำรให้บริกำร
60,536

อัตรำกำรให้บริกำร (%)***
78.03

330,000 ตัน

17,042

21.97

หมำยเหตุ : * คำนวณจำกควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสูงสุดของอำคำรปรับเสถียรในปัจจุบัน (1 อำคำร) คือ 250 ตัน/วัน และมีอำคำรปรับเสถียรสำรองไว้อีก 1
อำคำร ซึ่งสร้ำงเสร็จแล้ว และมีกำลังกำรบำบัด ปริมำณกำกอุตสำหกรรมเข้ำสู่โครงกำรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสำมำรถจะให้บริกำรได้ เท่ำกับ 500 ตัน/วัน ซึ่งเท่ำกับกำลังกำร
ผลิตที่รำยงำนไว้ใน EIA
** คำนวณจำกควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสูงสุดของบริษัท เช่น ปริมำณรถบรรทุก กำรชั่งน้ำหนัก กำรตรวจสอบจำกห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ ซึ่งเท่ ำกับกำลังกำรผลิตที่
รำยงำนไว้ใน EIA

ที่ดิน
ศูนย์บำบัดกำกอุตสำหกรรมของบริษัท ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อ ที่ 1,258 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้ำนหนองมะอึ ตำบลโนนหมำก
เค็ง อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ลักษณะทั่วไปของที่ดินมีดังนี้
- ไม่มีชุมชนหลักอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จำกพื้นที่โครงกำร
- อยู่ห่ำงจำกถนนสำยหลัก (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 33) 6.5 กิโลเมตร
- อยู่สูงจำกระดับน้ำทะเล 44 – 52 เมตร และห่ำงจำกชำยทะเลฝั่งตะวันออก 150 กิโลเมตร
- ไม่ปรำกฏน้ำท่วมในพื้นที่โครงกำรในรอบ 100 ปี
- สภำพพื้นที่ทั้งหมดตรงกับข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงำนอุตสำหกรรมและข้อกำหนดของ U.S.
Environmental Protection Agency (“EPA”)
วัตถุดิบ
ในกำรบำบัดกำกอุตสำหกรรมประเภทฝังกลบจะใช้วัตถุดิบที่สำคัญในกำรปูหลุม ได้แก่ แผ่นวัสดุปูพื้น (HDPE Sheet)
และดินเหนียวสังเครำะห์ (geosynthetic clay liner) , geotextile , geonet และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกำรปรับเสถียรภำพและ
ทำให้เป็นก้อนแข็ง ซึ่งใช้เฉพำะกำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำย เคมีภัณฑ์เหล่ำนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์, ปูนขำว และสำรเคมีต่ำง ๆ
เช่น โซเดียมซิลไฟด์ (Na2S), โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCI), เฟอร์รัสซัลเฟต (Fe2SO4) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)
วัตถุดิบทุกประเภทสำมำรถจัดซื้อได้จำกผู้จำหน่ำยในประเทศซึ่งมีจำนวนหลำยรำย
4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทได้ถือหุ้นบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เวสท์ เอ็ก ซ์เชนจ์ จำกัด , บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด และ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จำกัด โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจดังนี้
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

บริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด

-

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จำกัด

-

ลักษณะธุรกิจ
% กำรถือหุ้น
100%
รับกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
100%
ซื้อขำยและหล่อหลอมเศษอลูมิเนียมทองเหลือง
ทองแดง และโลหะ
ผลิตและให้บริกำรแปรรูปวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วเป็น
พลังงำนน้ำมัน และเชื้อเพลิงต่ำง ๆ และขำยปลีกเศษ
พลำสติก และน้ำมัน
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
80%
ไม่มีกำรดำเนินงำนเชิงพำณิชย์
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
100%
รับหลอมเศษอลูมิเนียม และขำยอลูมิเนียมรีไซเคิล

PRO
บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

บริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จำกัด
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1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
บริษัท มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ข้อมูลของบริษัทย่อย มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ชื่อบริษัท

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนกำรลงทุน

:
:
:
:

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

ที่ตั้งโครงกำร (สำขำ 1 )

:

2. ชื่อบริษัท

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนกำรลงทุน

:
:
:
:

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

ที่ตั้งโครงกำร (สำขำ 1)

:
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บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
Waste Exchange Company Limited
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562 และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี)
0105544022223
10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้น 100%
ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยขยะ สิ่งปฏิกูล และสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด
ทั้งทำงบก ทำงน้ำ ทำงอำกำศ, ประกอบกิจกำรรับกำจัดขยะ สิง่ ปฏิกูล
และสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิดทุกวิธี
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร 10900
เลขที่ 54 ถนนทำงหลวง 36 ตำบลมำบข่ำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
Professional Waste Technology International Company Limited
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562 และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี)
0105550064421
200,000,000 บำท (สองร้อยล้ำนบำทถ้วน)
200,000,000 บำท (สองร้อยล้ำนบำทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้น 100%
ประกอบกิจกำรซื้อและขำยเศษอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด,ประกอบกิจกำรหล่อหลอมอลูมิเนียม
ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด, แปรรูปขยะพลำสติกให้
เป็นพลังงำนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงและจำหน่ำย
191 ซอยลำดพร้ำววังหิน 78 ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230
545,545/1-2 หมู่ 2 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.พุทธรักษำ ต.แพรกษำใหม่
อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

3. ชื่อบริษัท

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนกำรลงทุน

:
:
:
:

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

ที่ตั้งโครงกำร (สำขำ)

:

4. ชื่อบริษัท

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนกำรลงทุน

:
:
:
:

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
Begemann Mercury Tech (BMT Asia) Company Limited
(BMT- Asia)
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี)
0105546092377
3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)
3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้น 80 %
ประกอบกิจกำรให้บริกำรดำเนินกำรกำจัด/บำบัดขยะพิษ
หรือของเสียอันตรำยที่ปนเปื้อนสำรปรอทและทำกำรสกัดสำรปรอทเพื่อนำกลับมำ
ใช้ใหม่
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร 10900
ไม่มี
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
JTS Aluminium and Metal Company Limited
0105533145612
150,000,000 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
150,000,000 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้น 100 %
ประกอบกิจกำรหล่อหลอมอลูมิเนียมสำเร็จรูป, นำกลับมำใช้ใหม่
(Recycle) จำกเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้ำอลูมิเนียม
(AL Dross)
28 หมู่ 10 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3819-4041-3 โทรสำร 0-3819-4044

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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1.3.3 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำกกำรปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564 มีดังนี้
ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1

นำงสำววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

423,581,774

20.92

2

นำยยุทธนำ เจนวิทยำโรจน์

184,457,992

9.11

3

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

149,817,404

7.40

4

นำยชนะ พวงปทุมำนนท์

71,133,808

3.51

5

นำงสำวรัชนี พวงปทุมำนนท์

62,978,100

3.11

6

นำยวิชัย มงคลจินดำ

55,626,800

2.75

7

นำงสำวนงนภัส ลิ้มนันทรักษ์

50,000,000

2.47

8

นำยแดน เหตระกูล

41,205,775

2.03

9

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

32,075,309

1.58

10

นำยปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย

30,000,000

1.48

11

ผู้ถือหุ้นอื่น

924,215,244

45.64

2,025,092,206

100

รวมจำนวนทั้งสิน้
หมำยเหตุ ให้เปิดเผยกลุ่มผู้ถอื หุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

1.3.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,470,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 2,100,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ
0.70 บำท และมีทุนชำระแล้ว 1,417,564,544.20 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 2,025,092,206 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ
0.70 บำท
1.3.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี 1.3.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษั ท มี นโยบำยที่จ ะจ่ำยเงินปันผลในอั ตรำไม่ เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุท ธิหลัง ชำระภำษีและหั กสำรองตำม
กฎหมำย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ หำกไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น กำรขยำยธุรกิจต่ำง ๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัทจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทเท่ำนั้น (จำกงบกำไรขำดทุนเฉพำะบริษัท) ไม่นับรวมผลประกอบกำร
ของบริษัทย่อย
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ในงวดบัญชีปี 2564 บริษัทมียอดขำดทุนสะสมคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 568 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำก
บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2564 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตำมกฎหมำย (เนื่องจำก
บริษัทยังมีขำดทุนสะสมอยู่) โดยคณะกรรมกำรบริหำรอยู่ระหว่ำงเร่งดำเนินกำรปรับปรุงกิจกำร และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
กำรตลำด และพิจำรณำแนวทำงในกำรเพิ่มศักยภำพของกำรให้บริกำรจำกฐำนธุรกิจเดิ มและทรัพยำกรที่มี อยู่ใ ห้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทคำดว่ำกำรดำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวจะสำมำรถเพิ่มยอดขำย และส่งผลให้บริษัทมีกำไร
เพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบำยกำรปรับลดผลขำดทุนสะสมที่ฝ่ำยบริหำรได้กำหนดเป็นนโยบำยในกำรดำเนินกำรเพื่ อให้
กิจกำรสำมำรถจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนำคต
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2.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอำจมีเหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้ำนลบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของบริษัทโดยมีโอกำสเกิดขึ้นได้จำกทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก โดยที่บริษัทไม่สำมำรถควบคุมได้ ดังนั้นกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นเพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยและกระทบต่อเป้ำหมำย
ของบริษัทจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท บริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยมีกรรมกำรเป็นประธำนเพื่อทำหน้ำที่ในกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงรวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุกำรณ์ที่ อำจ
เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัท โดยมีรำยละเอียดของควำมเสี่ยงและมำตรกำรใน
กำรจัดกำรของบริษัท ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ กำรให้บริกำรกำจัดกำกของเสีย อุตสำหกรรมจะต้องได้ รับมติ เห็นชอบในรำยงำน
กำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) จำกสำนักนโยบำยสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
หำกกำรให้บริกำรไม่ผ่ำนมำตรฐำนที่รำชกำรกำหนดจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน บริษัทจะถูกร้องเรียนจำกผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย กรณีรุนแรงที่สุด คือ กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตจนกว่ำจะแก้ไข
ปัญหำแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัท ดั งนั้นบริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีมำตรกำรเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงด้วยกำรให้ควำมสำคัญทุกขั้นตอนในกำรดำเนินงำน เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรขนส่ง กำรบำบัด และกำจัดกำก
อุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน รวมทั้งควบคุมและเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมที่
กฎหมำยกำหนด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับพนักงำนทุกระดับด้วยกำรจัดกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้ อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินต่ำงๆ เช่น กำรฝึกซ้อมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟ กำรจัดตั้งทีมฉุกเฉินให้ควำมช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีกำรกระจำยของสำรเคมี
บริษัทได้ดำเนินงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์ โดยกำรให้ควำมเข้ำใจกับประชำชนเกี่ยวกับกระบวนกำรบำบัดกำกของ
เสียอุตสำหกรรมของบริษัท รวมถึงให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือและเข้ำไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง รวมถึง
ให้ ควำมร่ว มมื อหน่ ว ยงำนรำชกำรต่ ำ งๆ ด้ ว ยดี เสมอมำ ซึ่ ง บริษั ท มี น โยบำยด ำเนิ น กิจ กรรมดั ง กล่ ำ วอย่ ำ งต่ อเนื่ อง
นอกจำกนี้บริษัทได้กำหนดพื้นที่โครงกำรเป็นพื้นที่ที่ไม่ เคยมีน้ำท่วมในรอบ 100 ปีที่ผ่ำนมำ และกำหนดพื้นที่บริเวณรอบ
โครงกำรระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมปลอดภัย และห่ำงไกลแหล่งชุมชน
และได้จ่ำยเงินเข้ำกองทุนเพื่อพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อมในแต่ละเดือน ตำมปริมำณขยะที่เข้ำมำกำจั ดในโรงงำนตันละ
10 บำท เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนในท้องถิ่น และพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
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2.2 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
เนื่องจำกกำรให้บริกำรกำจัดกำกอุตสำหกรรม ผู้ให้บริกำรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยโดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนกำรรับมอบกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนลูกค้ำไปถึงศูนย์บำบัดกำกอุตสำหกรรม จังหวัดสระแก้ว กำรขนส่งเป็น
ส่วนสำคัญในกำรให้บริกำร หำกกำรขนส่งประสบอุบัติเหตุ และมีกำรกระจำยของสำรเคมี (Chemical Spill) จะทำให้
กำรดำเนินงำนของบริษัทหยุดชะงักได้ บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ จึงได้มี กำรประกันภัยเพื่อควำมคุ้มครองควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นโดยกรมธรรม์ได้ครอบคลุมควำมคุ้มครองควำมเสียหำยชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย และทรัพย์สินต่ำง ๆ ต่อ
บุ ค คลภำยนอกที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกเหตุ ก ำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง กำรคุ้ ม ครองและดู แ ลฟื้ น ฟู ค วำมเสี ย หำย ต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติจนมีสภำพใกล้เคียงดังเดิมโดยมีมูลค่ำควำมคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 30 ล้ำนบำทในแต่ละครำวที่เกิดเหตุ
โดยฝ่ำยบริหำรประเมินว่ำมูลค่ำควำมคุ้มครองดังกล่ำวสำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม และบริษัทได้มีกำรติดตั้งเครื่องบันทึกกำรเดินทำงในรถขนส่ง เพื่อใช้ติดตำมและตรวจสอบเส้นทำงกำรเดินรถ
ควำมเร็ว ระยะเวลำในกำรขนส่งได้ตลอดเวลำ และเพิ่มควำมปลอดภัยตลอดเส้นทำงขนส่ง พนักงำนขับรถขนส่งกำก
อุตสำหกรรมของบริษัทต้องได้รับใบขับรถประเภท 4 สำหรับกำรขนส่งวัตถุอันตรำย นอกจำกนี้บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรม
ให้ควำมรู้แก่พนักงำนขับรถขนส่ง มีกำรซ้อมแผนโต้ตอบสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ให้เห็นถึงควำมสำคัญของขั้นตอนกำร
เคลื่อนย้ำยและขนส่งกำกอุตสำหกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมตระหนักถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น บริษัทได้ให้
ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกและใช้บริกำรจำกบริษัทรับเหมำขนส่งจำกภำยนอกเป็นหลัก โดยไม่ได้พึ่งพิงผู้ประกอบกำรรำย
ใดรำยหนึ่งเป็นพิเศษ โดยทำกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรขนส่งที่มีคุณสมบัติน่ำเชื่อถือในด้ำนประสิทธิภำพ กำหนดเงื่อนไข
ข้อตกลงให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับและหน่วยรำชกำร ตั้งแต่บริษัทเปิดดำเนินกำรจนถึงปัจ จุบัน บริษัทยังไม่เคย
ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีกำรกระจำยของสำรเคมีระหว่ำงขนส่ง
2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
ปัจจุบันผู้ดำเนินธุรกิจบำบัดกำกอุตสำหกรรมมี 3 รำย คือ บริษัท และบริษัทบริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุ รักษ์
สิ่ ง แวดล้ อม จ ำกัด (มหำชน) หรือ GENCO และ บริ ษั ท เบตเตอร์ เวิ ล ด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) หรือ BWG นั บ ว่ ำมีผู้
ให้บริกำรน้อยรำยในธุรกิจนี้ ทำให้มีกำรแข่งขันสูง และ เนื่องจำกภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
มำก ปริมำณกำกอุตสำหกรรมก็เพิ่มขึ้นตำม ภำครัฐได้ให้ควำมสำคัญในกำรกำจัดกำกอุตสำหกรรมให้ถู กวิธี เพื่อเป็นกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีควำมยั่งยืน อำจทำให้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่สนใจเข้ำสู่ธุรกิจ
กำจัดอุตสำหกรรมมำกขึ้น จำนวนผู้แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ก็จะมีมำกขึ้น กำรนำเสนอรำคำและกำรให้บริกำรในรำคำที่
เหมำะสมเป็นกลยุทธ์ของกำรตลำดอย่ำงหนึ่ง รวมทั้งให้ทีมฝ่ำยกำรตลำดเน้นกำรทำตลำดแบบเชิงรุกมำกขึ้น มีเป้ำหมำย
หำลูกค้ำรำยใหม่ๆในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่มีโอกำสมำใช้บริกำรของบริษัท อนึ่ง บริษัทยังให้ควำมสำคัญในกำร
รักษำควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ในกำรดำรงไว้ซึ่งใบอนุญำตประกอบธุร กิจบำบัดกำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดพื้นที่ของ
โครงกำรผืนใหญ่ มีควำมได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุนต่ำจึงสำมำรถปรับลดรำคำเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทำให้บริษัทสำมำรถ
ดำรงธุรกิจต่อไปได้และผลประกอบกำรยังมีกำไรภำยใต้กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่ต่ำลง บริษัทยังมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ มี
คุ ณ ภำพและมี ม ำตรฐำนสำกล โดยยื น ยั น จำกกำรได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนสำกลต่ ำ งๆ เช่ น ISO 9001 : 2015
ISO14001 : 2015 และ OHSAS 18001 : 2007 เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกำรพิจำรณำให้ควำมมั่นใจในกำรส่ ง กำก
อุตสำหกรรมของลูกค้ำ นอกจำกนี้กำรเข้ำสู่อุตสำหกรรมบำบัดกำกอุตสำหกรรมนั้น จำเป็นต้องได้รับกำรรับรองจำก EIA ซึ่ง
เป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่
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2.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ
กำรจั ด กำรกำกอุ ต สำหกรรมอย่ ำ งไม่ ถูกวิ ธี เป็ นกำรกระท ำที่ ผิด กฎข้อบั ง คับของทำงรำชกำร มี ต้ น ทุ น ในกำร
ด ำเนิ น งำนที่ ต่ ำ และยั ง มี ก ำรลั ก ลอบทิ้ ง กำกอุ ต สำหกรรมในที่ ส ำธำรณะซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ นโยบำยกำรรั ก ษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัทที่มีกระบวนกำรบำบัดกำกอุตสำหกรรมอย่ำงถูก
วิธี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรตรวจสอบข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียด และเคร่งครัด
ในกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย โดยจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำยช่วยพิจำรณำและตรวจสอบข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและติดตำมให้ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตลอดเวลำ ทำให้บริษัทไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทำผิดกฎหมำย นอกจำกนี้
บริษัทมีนโยบำยให้ควำมร่วมมือกับ ภำครัฐในกำรบำบัดกำกอุตสำหกรรมที่มีกำรลักลอบทิ้งในที่สำธำรณะให้ได้รับ กำร
จัดกำรอย่ำงถูกวิธี
2.5 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ควำมเสี่ยงจำกลูกค้ำที่อำจเก็บหนี้ไม่ได้ตำมสัญญำหรือตำมข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยใน
กำรพิจำรณำให้สินเชื่ออย่ำงรัดกุม โดยติดตำมสภำพคล่องทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำยอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งวิเครำะห์ฐำนะ
ทำงกำรเงินเพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมำะสมให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำย อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่อำจจะเกิดปัญหำในกำรเก็บ
หนี้ไม่ได้จำกลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงในงบฐำนะกำรเงิน บริษัทมีมำตรกำรในกำรติดตำมหนี้อย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ส่งพนักงำนกำรเงินเข้ำพูดคุยถึงปัญหำของลูกค้ำ ส่งจดหมำยทวงถำม ไปจนถึงกำรดำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำย
พร้อมทั้งบริษัทมีนโยบำยในกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำรำยนัน้ ๆ โดยดูจำกประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินในอดีต รวมถึงกำรใช้ข้อมูลกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้คงค้ำงชำระและทำหลักประกันของลูกหนี้กำรค้ำรำยนั้น (ถ้ำมี)
2.6 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
เนื่องจำกธุรกิจฝังกลบเป็นธุรกิจกำรบำบัดของเสียแบบเดิมและมีควำมเสี่ยงเมื่อหลุมฝังกลบเต็ มพื้นที่ จึงมีกำรต่อ
ยอดธุรกิจในกำรบำบัดด้วยวิธีกำรสร้ำงเตำเผำขยะอุตสำหกรรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทำงเลือกในกำรบำบัดขยะและเพิ่ม
ควำมยั่งยืนของธุรกิจและยืดอำยุของหลุมฝังกลบ ตลอดจนกำรขยำยธุรกิจในด้ำนรีไซเคิลกำกอุตสำหกรรมเพื่อนำกลับมำ
ใช้ใหม่
2.7 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
บริษัทให้ควำมสำคัญในเรื่องของจรรยำบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงำน กำรแจ้งเบำะแส และกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนต่ำง ๆ อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ ช่องทำง และกระบวนกำรจัดกำร รวมถึงกำรติดตำมข่ำวสำรของบริษัทและกำร
ตอบสนองต่อข่ำวสำร และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม่ำเสมอเพื่อติดตำมและรักษำชือ่ เสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร
2.8 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริษัทมีกำรพัฒนำระบบงำนกำกับกำรลงทุนเพื่อใช้ในกำรกำกับด้ำนกำรลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรลงทุนของ
บริษัทเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรจัดทำแนวปฏิบัติด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ทุกส่วนงำนมีแนวทำงกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร และมี
กำรติดตำมทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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2.9 ความเสี่ยงด้านการทุจริต
บริษัท มีกำรจ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยในซึ่งมีควำมชำนำญในกำรจัดทำระบบกำรควบคุมภำยในองค์กร ทั้งในส่วน
ของโรงงำนที่ จ. สระแก้ว และสำนักงำนกรุงเทพฯ พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และผู้ควบคุม โดยมี
กำรตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปโดยถูกต้องและยึดหลักควำมซื่อสัตย์ตลอดเวลำ พร้อมทั้ง
ได้มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ให้รวดเร็วและทันสมัยกับปัจจุบัน โดยมีผู้ดูแลและควบคุมระบบ IT อย่ำง
ใกล้ชิดตลอดเวลำ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัท มีธุรกิจให้บริกำรด้ำนบำบัดและกำจัดกำกอุตสำหกรรมแบบที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำยตลอดจนกำร
ให้บริกำรจัดเก็บ รวบรวมและขนส่ง กำกของเสีย เพื่อนำไปบำบัดที่ศูนย์บริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สระแก้ว ที่มีมำตรฐำน ถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยศูนย์บริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อมนี้มีพื้นที่สำหรับกำรฝังกลบกำกอุตสำหกรรมแบบอันตรำย จำนวน 4 หลุมฝังกลบ (L1 – L4) และพื้นที่สำหรับ
กำรฝังกลบกำกอุตสำหกรรมแบบไม่เป็นอันตรำย จำนวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8) และมีพื้นที่เป็นแนวเขตกั้นชนระหว่ำง
โรงงำนกับชุมชน พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,258 ไร่ นอกจำกนี้ บริษัท มีกำรให้บริกำรผสมกำกเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตำเผำปูนซีเมนต์ อีกทั้งมีกำรให้บริกำรซ่อม และล้ำงถังด้วยตัวทำละลำย ซึ่งเป็นกำร
ให้บริกำรเพิ่มเติมจำกกำรบำบัดและกำจัดกำกอุตสำหกรรมด้วยกำรฝังกลบ บริษัท ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ประเภทโรงงำนลำดับที่ 101 และ 105 ประเภท “ปรับคุณภำพของเสียรวม และคัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ” ที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2535) อ อกควำมตำมใน
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2545 จึง
ได้มีกำรเริ่มกำรก่อสร้ำงศูนย์บริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว และได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ประเภทโรงงำนลำดับที่ 106 ประเภท “ผลิตเชื้อเพลิงผสมจำกน้ำมันใช้แล้ว ซ่อมและล้ำงถังเคมีด้วยตัวทำละลำย” เมื่อ
วันที่ 11 สิงหำคม 2547
บริษั ท ยั ง มี บ ริษั ท ย่ อย 1 แห่ ง ซึ่ ง ประกอบธุ รกิจ เกี่ย วเนื่ องกับ ธุ รกิจ หลั กของบริษั ท ได้ แก่ บริษั ท เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัด ส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ประกอบธุรกิจ
รับจ้ำงหลอมและขำยอลูมิเนียมสำเร็จรูป (อลูมิเนียมจำกรีไซเคิล) โดยนำวัตถุดิบจำกเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้ำ
อลูมิเนียม (AL Dross) นำกลับมำหลอมใหม่
บริษัท ให้บริกำรด้ำนบำบัดและกำจัดกำกอุตสำหกรรมมำเป็นเวลำ 23 ปี ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัท มุ่งเน้น
กำรดำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท ได้กำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืน ดังนี้
1. ยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate
Governance Code หรือ CG Code ของ สนง ก.ล.ต) โดยตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทในฐำนะผู้นำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
2. มุ่งพัฒนำกระบวนกำรดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำมสโลแกนของบริษัท “ เติบโตอย่างยั่งยืน
เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม และชุมชน ”
3. มุ่งพัฒนำและมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภำพที่ดี
โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

3.1 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ด้วยการให้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมด้วยความถูกต้องปลอดภัย
และคานึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ให้บริการอย่างครบ
วงจรในการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย รวมทั้งการดูแลจัดการน้าเสียภายใน
โรงงานจากหลุ ม ฝั ง กลบขยะอั น ตรายและไม่ อัน ตรายโดยติ ด ตั้ งระบบบ าบั ด น้าเสี ย เคมี แ ละชี ว ภาพ เพื่ อดู แ ลรักษา
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน โดยดาเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทพร้อมที่จะมี ส่วนร่วมในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการดาเนิน
ธุรกิจอย่างมั่งคงและเคียงข้างชุมชนและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายของบริษัทที่มีต่อสังคมและชุมชนมีดังนี้
1) การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
2) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่กี ดกั้นเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ไม่จ้างแรงงานเด็กและแรงงานต่าง
ด้าวที่ผิดกฎหมาย
3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดูแล
และจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่มีความปลอดภัย
4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ยึดมั่นความเป็น
ธรรม ทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการทาสัญญา จัดให้มี
ช่องทางการเสนอแนะและรับข้อร้องเรียน
5) การพัฒนาชุมชน และสังคม บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์
ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชม ผ่านกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม
สังคม (ดูรายละเอียดกิจกรรมหัวข้อ ” การดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2564)
6)

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดแนวปฏิบัติและมาตรการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

7) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา วิจัยและค้นคว้า
กระบวนการใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพในการด าเนิ นธุ รกิจ และป้ องกัน มลภาวะที่ อาจส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

37

การดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมต่อสังคม ชุมชมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกิจกรรมตามหลัก “บวร”กล่าวคือ บ้าน วัด
โรงเรียน โดยมุ่งมั่นทาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

กิจกรรม CSR ประจาปี 2564

ดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเป็นนโยบายตามหลัก “บวร” กล่าวคือ บ้าน วัด โรงเรียน ดังนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

คือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 ได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนดังนี้
1.1 ทุกครั้งที่มีการสูญเสียสมาชิกในชุมชน บริษัทจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและช่วยงานศพสมาชิกใน
ชุมชนโดยรอบโรงงานเสมอมา เพราะตระหนักเสมอว่า บริษัทต้องมีส่วนร่วมในการดูแลทุกชีวิตทั้งยามสุข
และยามทุกข์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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1.2 ร่วมทาบุญตักบาตรกับชุมชนในโอกาสวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเสม่าเสมอ เมื่อชุมชนมีกิจกรรมใด
บริษัทจะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

1.3 สนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์และวัสดุสาหรับ
การเรียนรู้การปั้นชุดโต๊ะ
สนามจากปูนซีเมนต์
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
อาชีพและเพิ่มรายได้
ภายในในชุมชน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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1.4 ช่วยเหลือดูแลชาวชุมชนที่กัก
ตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ด้วยการมอบ
อุปกรณ์จาเป็นที่ใช้ในการป้องกัน
โรคและอาหารที่ต้องใช้ในระหว่าง
การกักตัวจาก COVID-19
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

1.5 มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นาชุมชนโดยรอบ
โรงงานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อ
ใช้ป้องกันโรค COVID-19 ภายในชุมชุม ด้วย
ความปรารถนาดีและห่วงใยต่อสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
โรงงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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1.6 มอบหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานราชการเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนป้องกันโรค COVID-19 รวมถึงมอบชุด
PPE และเครื่องวัดความดันให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยต่อ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

1.7 ร่วมดูแลประชาชน ด้วยการมอบน้าดื่มบริการประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

1.8 ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับหน่วยงานราชการในการส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมภายใน จ.สระแก้ว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

45

คือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทานุบารุงพระพุทธศาสนากับวัดในชุมชน โดยในปี 2564 ได้มี
กิจกรรมร่วมกับวัดในชุมชนดังนี้
2.1

46

ร่วมประเพณีถวายเทียนจาพรรษาให้กับวัดในชุมชนรอบโรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

2.2

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจาปีวัดในชุมชนรอบโรงงาน โดยในปี 2564 เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 3 วัด
ได้แก่ วัดห้วยโจด วัดป่าประชาสามัคคีธรรม และสานักสงฆ์บ้านหนองยาง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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2.3
ให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดในชุมชน ได้แก่ วัดป่าประชาสามัคคีธรรมและ
วัดหนองแสง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

2.4

สร้างพระประธานปางมารวิชัยเพื่อเป็นที่สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชุมชน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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3.1าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้านของการศึกษา โดยในปี
คือการเข้
2564 มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในชุมชนดังนี้
3.1 มอบของขวัญวันเด็กด้วยการให้ทุนการศึกษา และมอบจักรยานให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนที่ไม่มยี านพาหนะใน
การเดินทางมาโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและช่วยเหลือเยาวชน จานวน 45 คัน ใน 9 โรงเรียน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

3.2 มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้เด็กนักเรียนใช้ป้องกันโรค COVID-19

3.3 ออกบูธจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และความเข้าใจด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมอบถังขยะให้โรงเรียนเพื่อช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้การคัดแยก
ขยะให้ถูกวิธี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีปี 2564
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษทั
โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรดำเนินงำนรวมและ
ผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำบริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31-ธ.ค.-64
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

21,666,131
30,009,978
9,646,188
7,591,423
11,240,644
30,206,257
7,864,122
118,224,743

2.84
3.93
1.26
0.99
1.47
3.96
1.03
15.48

10,041,872
29,594,425
9,158,941
7,818,237
1,828,539
20,205,800
24,379,960
2,600,000
105,627,774

1.56
4.60
1.42
1.22
0.28
3.14
3.79
0.40
16.41

33,953,297
38,321,954
16,958,917
8,315,509
1,643,045
45,204,795
20,184,039
164,581,556

5.27
5.95
2.63
1.29
0.26
7.02
3.14
25.56

56,000,000
38,160,581
499,908,776
3,473,838
4,451,155
30,007,258

7.34
5.00
65.48
0.46
0.58
3.93

30,000,000
48,771
31,840,692
456,470,390
4,357,360
1,345,374
-

4.67
0.01
4.95
71.01
0.68
0.21
-

40,000,000
37,952,214
398,444,916
296,871
-

6.21
5.90
61.89
0.05
-

10,000,000
1.56
3,180,096
0.50
537,242,683 83.59
642,870,457 100.00

2,498,980
479,192,981
643,774,537

0.39
74.44
100.00

10,000,000
1.31
3,171,636
0.42
645,173,244 84.52
763,397,987 100.00

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการ
31-ธ.ค.-64
บาท
ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

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

0.34
11.20
1.37
2.49
1.38

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

1.52
13.84
2.08
2.90
1.62

1,226,943
91,744,084
12,161,657
19,976,919
11,161,842

0.19
14.26
1.89
3.10
1.73

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

0.11
0.58
2.27
19.74

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

0.13
0.01
0.31
22.41

132,759
136,404,204

0.02
21.19

งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
กำรปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
คดีควำมและค่ำปรับฯ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ขำดทุนสะสม
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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31-ธ.ค.-64
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

2,400,685

0.31

3,275,546

0.51

-

-

13,704,560

1.80

12,951,135

2.02

10,226,757

1.59

21,224,933

2.78

21,717,724

3.37

34,141,057

5.30

10,316,083
47,646,261
198,354,102

1.35
6.24
25.98

10,316,083
48,260,488
192,369,153

1.61
7.51
29.92

10,046,083
54,413,897
190,818,101

1.56
8.45
29.64

1,470,000,000 192.56 1,470,000,000
1,417,564,544 185.69 1,417,564,544
(285,000,000) (37.33) (285,000,000)
(566,963,874) (74.27) (681,534,637)
565,600,670 74.09
451,029,907
(556,785) (0.07)
(528,603)
565,043,885 74.02 450,501,304
763,397,987 100.00 642,870,457

228.66
220.50
(44.33)
(106.01)
70.16
(0.08)
70.08
100.00

1,470,000,000
1,417,564,544
(285,000,000)
(679,107,528)
453,457,016
(500,580)
452,956,436
643,774,537

228.34
220.20
(44.27)
(105.49)
70.44
(0.08)
70.36
100.00

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและเศษวัสดุที่คัดแยก
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รำยได้ทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
โอนกลับค่ำเผื่อมูลค่ำเงินลงทุนลดลง
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน
หนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้ (กลับรำยกำร)
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :ผลก ำไร(ขำดทุ น )จำกกำรประมำณกำรตำมหลั ก
คณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน
ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถูก จัดประเภทใหม่ ไว้
ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

31-ธ.ค.-64
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

108,604,905
173,859,978
8,895,653
13,514,686
304,875,222

35.62
57.03
2.92
4.43
100.00

39,994,453
169,296,634
3,468,477
1,786,061
214,545,625

18.64
78.91
1.62
0.83
100.00

51,198,454
259,047,972
4,749,224
1,797,993
316,793,643

16.16
81.77
1.50
0.57
100.00

175,433,365
9,288,486
54,887,438
13,248,135
252,857,424
52,017,798
241,580
(232,537)
39,370,106
1,901,517

57.54
3.05
18.00
4.35
82.94
17.06
0.08
(0.08)
12.92
0.62

155,711,190
10,734,522
48,489,195
2,874,951
217,809,858
(3,264,233)
289,960
(350,430)
4,651,835
(2,196,381)

72.58
5.00
22.60
1.34
101.52
(1.52)
0.13
(0.16)
2.17
(1.02)

202,392,461
13,452,185
51,506,305
15,645,601
282,996,552
33,797,091
428,493
(165,804)
89,523,980
(705,977)
-

63.89
4.25
16.26
4.94
89.34
10.66
0.13
(0.05)
28.26
(0.22)
-

26,227
93,324,691
(20,525,665)
113,850,356

0.01
30.61
(6.73)
37.34

(26,227)
(895,476)
(895,476)

(0.01)
(0.41)
(0.41)

122,877,783
7,799,167
115,078,616

38.78
2.46
36.32

865,281

0.29

(1,379,282)

(0.64)

(1,614,509)

(0.51)

(173,056)
692,225

(0.06)
0.23

(1,379,282)

(0.64)

(1,614,509)

(0.51)

692,225
114,542,581

0.23
37.57

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

(0.64)
(1.05)

(1,614,509)
113,464,107

(0.51)
35.81

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
ปรับรำยกำรที่กระทบกำไร(ขำดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรตัดบัญชีภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ำ (โอนกลับ)
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดบัญชีอปุ กรณ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นที่ค้ำงนำน
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยไม่ขอคืนตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินกำรปรับปรุงหลุมฝังกลบ
ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกคดีฟอ้ งร้อง
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รำยได้ทำงกำรเงิน
กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
ค่ำบริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยทีย่ ังไม่ถึงกำหนดชำระ
จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้สินจำกกำรปิดหลุมฝังกลบ
จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้สินอื่น
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ปี 2564

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2562

113,850,356

(895,476)

115,078,616

(1,901,517)
33,230,870
841,089
1,408,027
252,267
(26,227)
(11,003,954)
(39,622,373)
141,291
1,618,706
11,698,817
5,852,653
(241,580)
(24,000)
232,537
(20,525,665)
95,781,297

2,196,381
(91,856)
29,422,405
346,497
2,497,607
2,754,840
26,227
(7,406,675)
1,345,096
270,000
2,009,590
(289,960)
350,430
32,535,106

1,390,903
(684,926)
285,473
41,629
29,580,856
50,000
1,267,920
17,096,352
89,756
(106,710,088)
1,722,082
10,000,000
828,240
(428,493)
165,804
7,799,167
77,573,291

1,450,586
262,547
(9,412,105)
(487,247)
2,100,000
8,460
5,692,533
(1,206,675)
919,721
120,816
(492,791)
(2,211,630)

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

1,191,579
351,536
2,623,133
(4,939,277)
2,661,566
(1,746,967)
831,093
(103,395)
386,367
(680,600)
-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

รายการ (หน่วย: บาท)
จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำม
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จำ่ ย
รับคืนภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำย(เงินสดจ่ำย)เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ำยซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยชำระดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ (หน่วย: บาท)
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้อสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ภำยใต้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ประมำณกำรหนีส้ ินจำกกำรปิดหลุมฝังกลบทีบ่ ันทึกเป็นต้นทุนหลุมฝังกลบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2564
92,525,512
(8,928,219)
20,030,611
103,627,904

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

ปี 2562
(1,015,666)
77,132,660
(7,689,631)
69,443,029

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

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

135,370
(30,000,000)
(37,922,109)
(67,786,739)

(24,004)
(7,169,861)
(999,756)
(8,193,621)
11,624,259
10,041,872
21,666,131

(33,874)
8,531,947
(1,328,443)
7,169,630
(23,911,425)
33,953,297
10,041,872

1,226,943
1,226,943
2,883,233
31,070,064
33,953,297

งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2564
-

1,300,024
7,212,819

ปี 2562
2,801,475
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563 ปี 2562

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

0.78

0.73

1.20

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

0.54

0.42

0.86

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)

0.70

0.11

0.51

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ)

1.85

1.34

1.93

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) *

197

273

189

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)

8.50

28.11

16.97

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ (วัน)

43

13

22

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ)

2.01

1.72

2.19

ระยะเวลำชำระหนี้ (วัน)

182

212

167

Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรำกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

59

73

43

37.89

25.60

34.76

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)

33.12

(0.26)

39.66

6.54

2.53

1.64

110.76 (2,902.36)

56.44

อัตรำกำไรอื่น (ร้อยละ)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

32.87

(0.41)

27.10

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ)

22.42

(0.20)

29.04

16.19

(0.14)

19.88

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)

22.18

(0.19)

29.76

0.40

0.33

0.55

0.35

0.43

0.42

402.33

(1.56)

742.10

(1.28)

(0.23)

(0.99)

0.00

0.00

0.00

อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ)

หมำยเหตุ * มีลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดที่ค้ำงนำน 2 รำย คือ ลูกหนี้บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) และ บริษัทเซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด รวม 117,608,635 บำท ได้
ตั้งค่ำเผื่อสงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว หำกไม่รวมลูกหนี้ 2 รำยดังกล่ำว ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน) ของปี 2564 2563 และ2562 จะเท่ำกับ 45 วัน 69 วัน และ 51 วัน ตำมลำดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

4.2 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา
ภาพรวมทั่วไป
กำรบริหำรกำรจัดกำรโดยผู้บริหำรชุดใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันได้ฟื้ นฟูให้กิจกำรสำมำรถกลับมำดำเนินธุรกิจได้
ตำมปกติ โดยตั้งเป้ำหมำยให้บริษัทกลับมำดำเนินธุรกิจได้ตำมปกติและมีสถำนะเป็นบริษัทที่สำมำรถซื้อขำยหลักทรัพย์ได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีรำยได้และผลกำรดำเนินงำนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรบริกำรด้ำนกำรจัดกำร
กำกของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อให้กำรประกอบกำรเป็นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณรอบข้ำง มีกำรทดสอบระบบนิเวศน์ ทั้งทำงน้ำ ดิน อำกำศ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีแผนกำรศึกษำเรื่องกำรจัดกำรกำกของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมให้กลับมำใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด
ในปี 2564 รำยได้รวมของกลุ่มธุรกิจมีจำนวน 304.88 ล้ำนบำท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรำยได้ 214.55 ล้ำน
บำท ซึ่งรำยได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 90.33 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.10 ของรำยได้รวม โดยมีรำยละเอียดของ
รำยได้ดังนี้
1. รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร รวม 291.36 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยอลูมิเนียม
รำยได้จำกกำรรับกำจัดกำกอุตสำหกรรมและฝังกลบ
รำยได้ค่ำขนส่งและค่ำบริกำรอื่นๆ

จำนวน 108.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 37.27
จำนวน 130.99 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 44.96
จำนวน 42.88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.72

รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและเศษวัสดุที่คัดแยก

จำนวน

8.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.05

2. รำยได้อื่น ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 13.51 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
กลับรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่ค้ำงนำน

จำนวน 11.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 81.42

รำยได้จำกเงินรำงวัลสลำกออมสิน,ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ จำนวน 0.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.44
รำยได้ค่ำเช่ำที่ดิน
จำนวน 0.29 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.15
รำยได้อื่นๆ
จำนวน 1.62 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.99
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินงาน
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562 เริ่มจำกประเทศจีน และ
แพร่กระจำยไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน อันส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมำก มีผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้ำง
กระทบไปถึงอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งกำรยกเลิกเที่ยวบิน ยกเลิกกำรจองโรงแรม กำรยกเลิก
กิจกรรมต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรชะลอกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมทั่วโลก อันส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผลกระทบด้ำนกำรค้ำและกำร
ลงทุนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไม่มีประเทศใดที่จะหนีจำกภำวะกำรถดถอยทำงเศรษฐกิจได้
ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลกระทบดังกล่ำวเช่นกัน เนื่องจำกรำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรรับกำจัดและบำบัดกำกอุตสำหกรรมจำก
โรงงำนของลูกค้ำ เมื่อลูกค้ำได้รับผลกระทบจำกกำรหยุดกำรผลิตชั่วครำว หรือ กำรผลิตลดลง ทำให้กำกอุตสำหกรรมที่จะ
นำมำกำจัดหรือบำบัดมีปริมำณกำกอุตสำหกรรมลดลงเช่นกัน
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ถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบกำรดำเนินงำนของบริษัท บริษัทคำดว่ำจะมีรำยได้เพิ่มจำกนโยบำย
ของภำครัฐที่ส่งเสริมกำรลงทุนโดยขยำยเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกเพื่อรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำร
ลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต อีกทั้งนโยบำยของภำครัฐในกำรกำกับดูแลให้มีมำตรกำรกำรควบคุมกำรกำจัดและบำบัดกำก
อุ ต สำหกรรมจำกโรงงำนให้ เป็นไปอย่ ำ งถูกต้อง ดั ง นั้ น ปริม ำณขยะจำกโรงงำนอุ ต สำหกรรมต่ ำงๆ ที่ เกิด ขึ้น ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจและภำคอุตสำหกรรมในประเทศย่อมถูกกำหนดให้ต้องดำเนินกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบตำมระเบียบของกรม
โรงงำน กลุ่มธุรกิจประเภทรับกำจัดขยะและกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนที่มีพื้นที่โรงงำนใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อม
ได้รับผลประโยชน์ในทำงบวกด้ำนปริมำณผู้ใช้บริกำรที่มีจำนวนมำก
ผลกำรดำเนินงำนในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จำนวน 78.60 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 36.94 สำเหตุหลักที่รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นมำจำกกำรขำย
อลูมิเนียม ของ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งในท้องตลำดมีควำมต้องกำรอลูมิเนียม
เพิ่มขึ้นและมีรำคำอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
สำหรับแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรบำบัดและ
กำจัดกำกอุตสำหกรรม และกำรขนส่งกำกของเสีย โดยเพิ่มช่องทำงกำรขำยมำกขึ้น และกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ
สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำให้คงใช้บริกำรกับบริษัท ด้วยกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ ำที่มำใช้
บริกำรด้วยควำมเชื่อมั่นตลอดจนรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับลูกค้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญแก่
พนักงำนฝ่ำยขำยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้อลูมิเนียมของประเทศไทยจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจำกเป็น
วัต ถุดิบ ที่ สำคั ญของอุต สำหกรรมหลำยประเภท เช่น อุต สำหกรรมก่อสร้ำ ง ไฟฟ้ ำ บรรจุภัณ ฑ์ ท ำให้ แต่ล ะปีต้องนำเข้ำ
โลหะอลูมิเนียมเป็นจำนวนมำก
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทประเมินว่ำเมื่อแผนกำรดำเนินกำรขยำยเขตพื้นที่เศรษฐกิจเสร็จสิ้นตำมนโยบำย
ของภำครัฐ บริษัทย่อมได้รับผลพลอยได้จำกนโยบำยนี้ โดยคำดว่ำปริมำณลูกค้ำจำกกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมที่ก่อเกิดขยะ
อันตรำยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังคงมีพื้นที่ของโรงงำนในกำรรองรับกำรจัดกำรขยะอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศในขณะนี้ และควำมได้เปรียบทำงด้ำนกำรแข่งขันเรื่องกำรขนส่งและกำรคมนำคมจะส่ งผลให้บริษัทมี
แนวโน้มในกำรดำเนินกำรที่ดีในอนำคตต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม
รายการ
รำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำร
ต้นทุนขำยและต้นทุนกำร
ให้บริกำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น*
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
และในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น**
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร(ขำดทุน) ก่อนภำษี
เงินได้
รำยได้ภำษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

31 ธันวาคม 2564

%

31 ธันวาคม 2563

%

เปลี่ยนแปลง

%

291,361

100.00%

212,760

100.00%

78,601

36.94%

175,433

60.21%

155,711

73.19%

19,722

12.67%

115,928
55,054
64,176

39.79%
18.90%
22.72%

57,049
6,727
59,224

26.81%
3.16%
28.30%

58,879
48,327
4,952

103.21%
718.40%
8.36%

13,248
233
93,325

4.69%
0.08%
33.04%

5,097
350
(895)

2.44%
0.17%
(0.43%)

8,151
(117)
94,220

159.92%
(33.43%)
(10,527.37%)

(20,526)
113,851

(7.27%)
40.31%

(895)

(0.43%)

(20,526)
114,746

(100.00%)
(12,820.78%)

* รายได้อื่น ประกอบด้วย กลับรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่ค้ำงนำน , โอนกลับขำดทุนกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน , เงินรำงวัลสลำกออมสินและสลำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ,
ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น/ รำยได้อื่นทั้งหมดนอกจำกรำยได้หลัก
* * ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรขยะในบริเวณท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนตามงบการเงินรวมข้างต้น
รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2564 มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564 จำนวน 291.36 ล้ำน
บำท เทียบกับในปี 2563 จำนวน 212.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จำนวน 78.60 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วง
ปี 2564 มำจำกรำยได้จำกกำรขำยอลูมิเนียมของ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งมียอด
รำยได้จำกกำรขำยอลูมิเนียมเป็นจำนวน 108.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.50 จำกช่วงเดียวของปีก่อน สะท้อนถึงกำร
เพิ่มขึ้นทั้งปริมำณควำมต้องกำรอลูมิเนียม (Demand) และรำคำอลูมิเนียม (Pricing) ที่สูงขึ้น
ในส่วนรำยได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นไม่มำกนัก เนื่องจำกบริษัท ได้รับผลกระทบจำก โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับโรงงำนต่ำงๆ
ทั้งกำรปิดโรงงำนชั่วครำว ลดจำนวนพนักงำน ลดจำนวนกำรผลิต หรือกำรปิดโรงงำนถำวร เนื่องจำกประสบผลขำดทุนและไม่
สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลให้กำกอุตสำหกรรมที่ต้องกำจัดและบำบัดมีปริมำณลดลง อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2565 คำด
ว่ำรัฐบำลจะควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ได้ดีขึ้น เนื่องจำกมีอัตรำกำรฉีดวัคซีนกระจำยทั่วถึง ทำให้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควิด-19 ดีขึ้นตำมลำดับ บริษัทจึงคำดว่ำจะสำมำรถเพิ่มยอดขำยด้วยกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำย ฝ่ำยกำรตลำด
มีเป้ำหมำยติดต่อลูกค้ำรำยเดิม ให้กลับ มำใช้บ ริกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ ดีและให้ลู กค้ำ เกิดควำมมั่นใจว่ำบริ ษั ท มี
มำตรกำรกำรควบคุมกำรบำบัดและกำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมตำมระเบียบของกรมโรงงำน
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กาไรขั้นต้น ในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 115.93 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2563 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 57.05
ล้ำนบำท กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจำนวน 58.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้ อยละ 103.21 เนื่องจำกในปี 2564 บริษัท
เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) มีรำยได้จำกกำรขำยอลูมิเนียมเป็นจำนวน 108.60 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.50 จำกช่วงเดียวของปีก่อน แต่มีต้นทุนคงที่ซึ่งไม่ได้ผันแปรไปตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้ นต้น
เพิ่มขึ้น
รายได้อื่น ในปี 2564 บริษัทมีรำยได้อื่นจำนวน 13.51 ล้ำนบำท ประกอบด้วย กลับรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
อื่นที่ค้ำงนำน จำนวน 11.00 ล้ำนบำท , รำยได้จำกเงินรำงวัลสลำกออมสินและสลำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ จำนวน 0.60
ล้ำนบำท , รำยได้ค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 0.29 ล้ำนบำท และรำยได้อื่น จำนวน 1.62 ล้ำนบำท
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ในปี 2564 จำนวน 77.42 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 26.57 ของรำยได้หลัก เทียบกับปีก่อนจำนวน 64.32 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 30.23 ของรำยได้หลัก ต้นทุนในกำร
จัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 13.10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20.37
 ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยในปี 2564 จำนวน 9.29 ล้ำนบำท เทียบกับปีก่อนจำนวน 10.73 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน
1.44 ล้ำนบำท มำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนขำย ลดลง 1.20 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่นๆ จำนวน
0.24 ล้ำนบำท


ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในปี 2564 จำนวน 54.89 ล้ำนบำท เทียบกับปีก่อนจำนวน 48.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน
6.40 ล้ำนบำท

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ในปี 2564 จำนวน 13.25 ล้ำนบำท เทียบกับปีก่อน จำนวน 2.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 10.38
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 361.67 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ในปี 2564 เพิ่มขึ้น มำจำกประมำณหนี้สินและค่ำควำม
เสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรขยะในบริเวณท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จำนวน 11.70
ล้ำนบำท
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไร จำนวน 113.85 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรสำคัญดังนี้
 ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรโอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ จำนวน 39.37 ล้ำนบำท
 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรำยกำร) จำนวน 1.90 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรใช้
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS 9) เรื่องกำรด้อยค่ำของลูกหนี้ โดยบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified
Approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ภาษีเงินได้
 รำยได้ภำษีเงินได้ จำนวนเงิน 20.53 ล้ำนบำท ผลมำจำกในปี 2564 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นและกำรปรับปรุงรำยกำร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2564
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
หัก ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร
กาไรขั้นต้น
หัก ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร
กาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนรายได้ค่าใช้จ่ายอื่น
บวก รำยได้อื่น
หัก ค่ำใช้จ่ำย
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
หัก ดอกเบี้ยจ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
หัก ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ

ปี 2563

ปี 2562

งบการเงินรวม
ปี 2564 เทียบ ปี 2563
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
%

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564 เทียบ ปี 2562
เพิ่มขึ้น
%
(ลดลง)
(23.64)
(7.50)
(26.96)
(13.32)
(3.32)
2.95

291.36
175.43
115.93

212.76
155.71
57.05

315.00
202.39
112.61

78.60
19.72
58.88

36.94
12.66
103.21

64.18

59.22

64.96

4.96

8.38

(0.78)

(1.20)

51.75
59.05
13.25
93.55
0.23
93.32
(20.53)
113.85

(2.17)
6.72
5.10
(0.55)
0.35
(0.90)
0.00
(0.90)

47.65
91.75
16.35
123.05
0.17
122.88
7.80
115.08

53.92
48.33
8.15
94.10
(0.12)
94.22
(20.53)
114.75

(2,484.79)
719.20
159.80
(17,109.09)
(34.29)
(10,468.89)
(100.00)
(12,750.00)

(4.10)
(36.70)
(3.10)
(29.50)
0.06
(29.56)
(28.33)
(1.23)

8.60
(40.00)
(18.96)
(23.97)
35.29
(24.06)
(363.21)
(1.07)

4.3 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
ผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวม 304.88 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจำนวน 291.36 ล้ำนบำท และมีรำยได้อื่นจำนวน 13.52 ล้ำนบำท
รายได้
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564 , 2563 และ 2562 จำนวน 291.36 ล้ำนบำท 212.76
ล้ำนบำท และ 314.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2564 มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.94
และในปี 2563 มีรำยได้ลดลงจำก ปี 2562 คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 32.45 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวม จำนวน
304.88 ล้ำนบำท ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร จำนวน 291.36 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ จำนวน 13.52 ล้ำน
บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.57 และร้อยละ 4.43 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้หลัก จำนวน 291.36 ล้ำนบำท ประกอบด้วย จำกกำรให้บริกำรจัดกำรปรับคุณภำพและ
ธุรกิจขนส่งของเสีย คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและบริกำรอื่น รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและเศษวัสดุที่
คัดแยก จำนวน 182.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 62.73 และ และรำยได้จำกกำรซื้อขำยและหล่อวัสดุโลหะ จำนวน 108.60
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 37.27
รายได้อื่น
กลุ่มบริษัทมีรำยได้อื่น สำหรับปี 2564 , 2563 และ 2562 จำนวน 13.51 ล้ำนบำท 1.79 ล้ำนบำท และ 1.80 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ในปี 2564 มีรำยได้อื่น จำนวน 13.52 ล้ำนบำท ประกอบด้วย กลับรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่
ค้ำงนำน จำนวน 11.00 ล้ำนบำท ,รำยได้จำกเงินรำงวัลสลำกออมสิน จำนวน 0.60 ล้ำนบำท , รำยได้ค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน
0.29 ล้ำนบำท และรำยได้อื่น จำนวน 1.62 ล้ำนบำท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

63

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีกำรดำเนินงำนโดยแยกประเภทตำมส่วนงำนหลักที่
แสดงในงบกำรเงินรวมดังนี้
ส่วนงำนบริกำร
ฝังกลบ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ขำยสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและ
เศษวัสดุในกำรคัดแยก
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
กำไรขั้นต้น
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน
โอนกลับค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุนลดลง

รำยได้ทำงกำรเงินและรำยได้อื่น
อื่นๆ
กำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
สินทรัพย์ถำวรสุทธิ
สินทรัพย์ส่วนงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขำยสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกและ
เศษวัสดุในกำรคัดแยก
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
กำไรขั้นต้น
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
รำยได้ทำงกำรเงินและรำยได้อื่น
อื่นๆ
กำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
สินทรัพย์ถำวรสุทธิ
สินทรัพย์ส่วนงาน
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ส่วนงำนผลิตและ
ขำยผลิตภัณฑ์
โลหะ

อื่น ๆ

รวม

(พันบำท)
108,605
185,129

182,875

108,605
2,254

-

9,761
(136,442)
56,194
2,502
107,835
15,662
(65,724)
116,469
26,979
143,448
369,345
740,524

337
(51,334)
59,862
36,868
268
(12,000)
84,998
(6,453)
78,545
130,564
202,872

-

173,361

39,994
359

-

39,994
173,720

5,521
(127,849)
51,033
4,652
2,218
(55,414)
2,489
2,489
358,678
600,405

296
(34,634)
6,015
189
(8,998)
(2,794)
(2,794)
97,792
109,771

-

5,817
(162,483)
57,048
4,652
2,407
(64,617)
(510)
(510)
456,470
710,656

(141)
(141)
(141)
451

(205)
(205)
(205)
480

10,098
(187,776)
116,056
39,370
107,835
15,930
(77,865)
201,326
20,526
221,852
499,909
944,247
(พันบำท)

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

สุทธิ

(11,269)

108,605
173,860

(1,202)
12,342
(129)
(107,835)
(208)
170
(108,002)
(108,002)
(180,849)

8,896
(173,434)
115,927
39,370
15,722
(77,695)
93,324
20,526
113,850
499,909
763,398

(4,423)
(2,349)
6,772
(331)
(54)
(385)
(385)
(67,786)

39,994
169,297
3,468
(155,711)
57,048
4,652
2,076
(64,671)
(895)
(895)
456,470
642,870

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ความสามารถในการทากาไร
ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ในปี 2564 ,2563 และ 2562 บริษัทมีต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร จำนวน 175.43 ล้ำนบำท 155.71 ล้ำน
บำท และ 202.39 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำร้อยละ 60.21 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564
ร้อยละ 73.19 ในปี 2563 และ ร้อยละ 64.25 ในปี 2562
กำรเปลี่ยนแปลงต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จำนวน 19.72 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 12.66 สอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย
ในปี 2564 , 2563 และ 2562 บริษัทมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย จำนวน 9.29 ล้ำนบำท 10.73 ล้ำนบำท และ 13.45
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำร้อยละ 3.19 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564 ร้อยละ 5.04 ในปี 2563
และ ร้อยละ 4.27 ในปี 2562 ส่วนในปี 2564 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ำยลดลงมำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนขำยลดลง
จำนวน 1.20 ล้ำนบำท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2564 , 2563 และ 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 54.89 ล้ำนบำท 48.49 ล้ำนบำท และ 51.51
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำร้อยละ 18.84 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564 ร้อยละ 22.79 ในปี
2563 และ ร้อยละ 16.35 ในปี 2562
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2564 มีอัตรำกำรปรับตัวสูงขึ้นกว่ำปีก่อนอันเนื่องมำจำกมีกำรเพิ่มช่อง
ทำงกำรขำย และมีกำรจัดบุคลำกรแบ่งแยกตำมสำยงำนให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรงำนในอนำคต
อีกทั้งกำรปรับเงินเดือนและค่ำตอบแทนพนักงำนตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งในปี 2564 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินคดีและค่ำที่ปรึกษำ จำกคดีต่ำงๆที่บริษัทถูกฟ้องร้อง
ค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2564 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยอื่น จำนวน 13.25 ล้ำนบำท เทียบกับปีก่อน จำนวน 2.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน
10.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 360.07 ค่ำใช้จ่ำยอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกประมำณหนี้สินและค่ำควำมเสียหำยจำกกำร
ไม่ปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรขยะในบริเวณท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จำนวน 11.70 ล้ำนบำท
ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2564 , 2563 และ 2562 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน จำนวน 0.23 ล้ำนบำท 0.35 ล้ำนบำท และ 0.17 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.16 และร้อยละ 0.05 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร บริษัท
สำมำรถบริหำรกำรเงินในกิจกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อลดภำระดอกเบี้ย และค่ำปรับต่ำง ๆ
ภาษีเงินได้
รำยได้ภำษีเงินได้ จำนวน 20.53 ล้ำนบำท ผลจำกบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นและกำรปรับปรุงรำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี เนื่องจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
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กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นสำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 113.85 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
2563 ซึ่งมีผลขำดทุน จำนวน 0.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำนวน 114.75 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12,750.00 กำไร
ที่เพิ่มขึ้น สำเหตุหลักมำจำก บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน มำ
จำกผู้บริโภคมีควำมต้องกำรอลูมิเนียม (Demand) มำกขึ้น และรำคำอลูมิเนียม (Pricing) ที่มีกำรปรับสูงขึ้นเช่นกัน
4.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีมูลค่ำรวม 763.40 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปี 2563 มี
จำนวน 642.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 120.53 ล้ำนบำท อัตรำเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.75
อัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์ถำวร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีค่ำประมำณร้อยละ 22.18 เป็นอัตรำผลตอบแทน
ที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ที่มีค่ำประมำณร้อยละ (0.19)
นอกจำกนี้ อัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีค่ำประมำณร้อยละ 16.19 ซึ่งเป็น
อัตรำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีค่ำประมำณร้อยละ (0.14)
ตารางแสดงรายการสินทรัพย์ของบริษัท ปี 2562 – 2564

รายการ

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำบริกำรทีย่ ังไม่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

21,666,131
30,009,978
9,646,188
7,591,423

2.84
3.93
1.26
0.99

10,041,872
29,594,425
9,158,941
7,818,237

1.56
4.60
1.42
1.22

33,953,297
38,321,954
16,958,917
8,315,509

5.27
5.95
2.63
1.29

สินค้ำคงเหลือ

11,240,644

1.47

1,828,539

0.28

1,643,045

0.26

30,206,257
7,864,122
118,224,743

3.96
1.03
15.48

20,205,800

3.14

45,204,795

7.02

24,379,960
2,600,000
105,627,774

3.79
0.40
16.41

20,184,039
164,581,556

3.14
25.56

56,000,000
38,160,581
499,908,776
3,473,838
4,451,155
30,007,258

7.34
5.00
65.48
0.46
0.58
3.93

30,000,000
48,771
31,840,692
456,470,390
4,357,360
1,345,374
-

4.67
0.01
4.95
71.01
0.68
0.21
-

40,000,000
37,952,214
398,444,916
296,871
-

6.21
5.90
61.89
0.05
-

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จำ่ ย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
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31-ธ.ค.-64
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ
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รายการ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-64
บาท
ร้อยละ

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

10,000,000
3,171,636
645,173,244
763,397,987

1.31
0.42
84.52
100.00

10,000,000
3,180,096
537,242,683
642,870,457

1.56
0.50
83.59
100.00

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ
2,498,980
479,192,981
643,774,537

0.39
74.44
100.00

(1) คุณภาพของลูกหนี้
จำกตำรำงแสดงรำยกำรสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะพบว่ำ ลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษัท ณ สิน้ ปี 2564 จำนวน 30.01
ล้ำนบำท เมื่อเทียบ ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 29.59 ล้ำนบำท
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
(บาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (ในปี
2564:ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (ในปี 2564: หนี้สงสัยจะ
สูญ)
โอนกลับค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (ใน
2564: โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ)

151,374,875
151,374,875

153,360,839
153,360,839

7,635,474
148,210,262
155,845,736

4,441,538
147,671,473
152,113,011

(121,364,897)
30,009,978

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

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

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

133,839

2,289,849

133,839

2,463,514

(2,535,356)

(93,469)

(2,709,021)

(93,469)

(2,401,517)

2,196,380

(2,575,182)

2,370,045
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนีไ้ ด้ดังนี้
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
(บาท)

ลูกหนี้กำรค้ำ-รำยอื่น ๆ : ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระเกินกำหนด :1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้ตำมสัญญำผ่อนชำระหรือ
บริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(ค้ำงชำระเกินกำหนด)
ลูกหนี้บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
(ค้ำงชำระเกินกำหนด)
รวมทั้งสิ้น
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (ในปี 2564: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สุทธิ

20,344,400

23,434,729

20,965,391

22,186,901

9,765,736

7,565,525
610,598
49,858
4,091,494

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

63,130
3,592,974
13,421,840

12,317,475

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

59,383,593

59,383,593

59,383,593

59,383,593

58,225,042
151,374,875

58,225,042
153,360,839

58,225,042
155,845,736

58,225,042
152,113,011

(121,364,897)
30,009,978

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

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

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

หมำยเหตุ โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริษัท/บริษัท มีระยะเวลำ 30 และ 120 วัน (บริษัท) และ 5,7,15 และ 30 วัน (บริษัทย่อย)

สิ้นปี 2564 ลูกหนี้กำรค้ำในงบกำรเงินรวมมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จำนวน 0.42 ล้ำนบำท และลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำง
ชำระเกินกำหนด จำนวน 13.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจำนวน 1.10 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 8.93, ลูกหนี้ตำม
สัญญำผ่อนชำระหรือบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 59.38 ล้ำนบำท เท่ำกับปีก่อน , ลูกหนี้ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ จำนวน 20.34 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจำนวน 3.09 ล้ำนบำท ลดลงคิดเป็นอัตรำร้อยละ 13.19 ในปี 2564
บริษัทลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบจำกปีก่อน เนื่องจำกลูกค้ำได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดโควิด -19 จึงได้ขอขยำย
ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ อย่ำงไรก็ ตำม ฝ่ำยบริหำรให้ควำมสำคัญกำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี้ให้ชัดเจนเพื่อเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินที่ดูแลจะได้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและช่วยให้กำรบริหำรลูกหนี้กำรค้ำมีประสิทธิภำพ ในปี 2563 จำกที่สภำ
วิชำชีพบัญชีได้กำหนดมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป เรื่องกำรรับรู้รำยกำรและกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำง
กำรเงิน กำรด้อยค่ำ และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง และปี 2564 บริษัทมีกำรกลับรำยกำรขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึน้ จำนวน 1.90 ล้ำนบำท และในปี 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำนวน 121.36 ล้ำนบำท ลูกหนี้
ที่มีกำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุน ด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิด ขึ้นรำยสำคัญ คือ ลูกหนี้ของบริษัท กำรท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด
(มหำชน) จำนวน 58.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47.98 ของยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและลูกหนี้
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กำรค้ำ บริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 59.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของยอดค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยลูกหนี้ทั้งสองรำยบริษัทได้ดำเนินกำรยื่นฟ้องร้ องในคดีแพ่งเพื่อให้จ่ำยชำระหนี้ที่ค้ำงชำระ
ตำมที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 41 ปัจจุบัน บริษัท กำรท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 5
มกรำคม 2565 เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนของศำลปกครองกลำงแจ้งว่ำคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำงซึ่ง
จนถึงปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำที่ยังไม่ทรำบผล และบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม
2564 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีคำพิพำกษำให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด และเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 เจ้ำหน้ำที่พิทักษ์ทรัพย์
นัดประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรก ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์จะรำยงำนต่อศำลเพื่อขอให้ศำลพิพำกษำ
ให้ลูกหนี้ล้มละลำย
ในปี 2564 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท มีค่ำประมำณ 1.85 เท่ำ เมื่อเทียบกับ 1.34 เท่ำ ในปีก่อนหน้ำ
และระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 197 วัน เมื่อเทียบกับ 273 วันในปีก่อน
(2) สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินระยะสั้น
ในปี 2564 บริษัทมีสลำกออมสินพิเศษส่วนที่ครบกำหนดรับชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน 30 ล้ำนบำท โดยบริษัท
และบริษัทย่อย มีบัญชีเงินฝำกประจำธนำคำรชนิดไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 0.20 ล้ำ นบำท เพื่อเป็นทุนสำรองกรณีต้องจัดทำ
หนังสือค้ำประกันทำงธุรกิจที่มีจำนวนไม่มำก
สินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
ในปี 2564 ฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยสำรองเงินทุนไว้สำหรับจัดทำหลักประกันในกำรดำเนินธุรกิจโดยนำไปลงทุนไว้
ในสลำกออมสินพิเศษ , สลำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ของบริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันเงินสำรองดังกล่ำวมีมูลค่ำ 66 ล้ำน
บำท โดยบริษัทได้นำสลำกออมสินจำนวน 2 ฉบับ ยอดเงิน 10 ล้ำนบำท ใช้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งกำรลงทุนสลำกออมสินพิเศษ ได้รับผลตอบแทนสูงกว่ำที่นำฝำกธนำคำร เนื่องจำก บริษัทมีสิทธิถูก
รำงวัลทุกเดือนและเมื่อฝำกครบอำยุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2564 นอกเหนือจำกกำรลงทุนตำมที่ได้
กล่ำวมำแล้ว บริษัทยังไม่มีนโยบำยลงทุนในด้ำนอื่นเพิ่มเติม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในปี 2564 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยมี จ ำนวน 445 ล้ ำ นบำทเปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2563 มี จ ำนวนเดี ย วกั น
ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (WE) จำนวน 7 ล้ำนบำท บริษัทเจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล
จำกัด (JTS) จำนวน 170 ล้ำนบำท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PI) จำนวน 200 ล้ำน
บำท และบริษัท เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด (BMT) จำนวน 68 ล้ำนบำท ปัจจุบันเงินลงทุนบริษัทย่อย 3
บริษัท (WE , PI และ BMT) ซึ่งเลิกบริษัทแล้วและอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี และได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนไว้ทั้งจำนวน
แล้ว เป็นเงิน 275 ล้ำนบำท และในปี 2564 โอนกลับค่ำเผื่อมูลค่ำเงินลงทุน บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด
(บริษัทย่อย) จำนวน 108 ล้ำนบำท ปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจปกติ
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(3) สินค้าคงเหลือ
ในปี 2564 จำนวนสินค้ำคงเหลือ จำนวน 11.24 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จำนวน 9.41 ล้ำนบำท ระยะเวลำขำยสินค้ำ
เฉลี่ย ในปี 2564 เฉลี่ย 43 วัน ในปี 2563 และ 2562 เฉลี่ย 13 วัน และ 22 วันตำมลำดับ อัตรำส่ วนหมุนเวียนสินค้ำ
คงเหลือ ปี 2564 มีจำนวน 8.50 เท่ำ และในปี 2563 และ 2562 มีจำนวนกำรหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ 28.11 และ 16.97
เท่ำ บริษัท มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้มีประสิทธิภำพ โดยฝ่ำยบริหำรได้ปรับแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
แผนกำรตลำดเพื่อลดปัญหำสินค้ำค้ำงสต๊อก จำกควำมผันผวนของรำคำอลูมิเนียมในตลำดทำให้รำคำอลูมิเนียมมีกำรปรับตัว
เพิ่มขึ้น
(4) ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยเป็นภำษีเงินได้ที่ถูกหักจำกกำรรับชำระเงินค่ำบริกำรจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ
ซึ่งบริษัทสำมำรถนำไปเครดิตภำษีในปีนั้นได้ บริษัทมีผลขำดทุนสะสมยกมำ 5 ปี คงเหลือเป็นจำนวนมำกทำให้ไม่มีภำษีที่ต้อง
ชำระ อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปบริษัทมีนโยบำยขอคืนเงินภำษีดังกล่ำวจำกกรมสรรพำกร ในปี 2564 บริษัทได้รับ
เงินคืนภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย ปี 2559 – 2561 จำนวน 20.03 ล้ำนบำท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนปี 2563 อยู่ในระหว่ำง
กระบวนกำรและขั้นตอนของกรมสรรพำกรในกำรคืนเงินภำษี
(5) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 499.91 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.48 ของ
สินทรัพย์รวม และทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้นมีรำยกำรหลักๆ ดังนี้
1. กำรลงทุนงำนโครงกำรต่ำงๆ ในปี 2564 บริษัทมีกำรลงทุนงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ในโรงงำนเพื่อรองรับ
กำรขยำยธุรกิจในอนำคต เช่น สร้ำงหลุมฝังกลบกำกของเสียอันตรำย (งำนระหว่ำงทำ) จำนวน 3.44 ล้ำนบำท , ลำนหน้ำ
อำคำรปฏิบัติกำรวิเครำะห์ ( LAB ) จำนวน 1.27 ล้ำนบำท , ก่อสร้ำงเส้นทำงเข้ำ-ออกของบริษัทที่โรงงำนสระแก้วเส้นทำง
ใหม่ช่วงที่ 2 จำนวน 9.22 ล้ำนบำท เป็นต้น
2. ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) จำนวนพื้นที่ 46 ไร่ จำนวน 6.70 ล้ำนบำท
ฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยสำรองเงินทุนไว้สำหรับจัดทำหลักประกันในกำรดำเนินธุรกิจโดยนำไปลงทุนไว้ในสลำกออม
สินพิเศษ สลำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ของบริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันเงินสำรองดังกล่ำวมีมูลค่ำ 96 ล้ำนบำท
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกำก
อุตสำหกรรม

ต้นทุนหลุมฝัง
กลบ

อำคำรสิ่งปลูก
สร้ำงและระบบ
บำบัดน้ำเสีย

ระบบ
สำธำรณูปโภค

งบกำรเงินรวม
กล่องบรรจุกำก
อุตสำหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

7,140,468

4,519,086

423,342

679,201

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

(2,196)
-

(4,850)
-

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

(บาท)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
โอนเป็นอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภทรำยกำร
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

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

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

202,462,173
219,298,656

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

57,706,308
1,759,969
-

6,721,056
-

34,221,191
-
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37,726,049
(2,497,005)
-

9,947,243
-

33,737,909

192,821,853

(1,611,806)

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

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

1,849,108
3,566,651

7,624,043
6,997,069

456,470,390
499,908,776

-
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกำก
อุตสำหกรรม

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อำคำรสิ่งปลูก
สร้ำงและระบบ
บำบัดน้ำเสีย

ระบบ
สำธำรณูปโภค

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กล่องบรรจุกำก
อุตสำหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

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

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
โอนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมำณกำรหนี้สินจำกกำร
ปิดหลุม
โอน
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
จัดประเภท
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภทรายการ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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212,740,023
7,871,491
5,296,000
-

21,842,404
-

177,278,273
-

191,446,086
1,584,586

98,743,313
29,880

35,592,049
-

7,212,819
14,161,029
-

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

29,868,998
-

1,112,039
-

4,091,253
(24,424)

60,917
(76,244)

-

225,907,514
6,695,749
232,603,263

21,842,404
21,842,404

198,652,120
198,652,120

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

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

6,286,411
(166,300)
8,300
6,200
6,134,611

-

10,026,487
913,162
-

125,732,511
3,887,561
-

122,002,501
5,004,098
(5,959,417)

59,644,376
6,541,271
-

23,504,663
1,251,490
-

9,658,725
2,168,737
(15,377)

2,569,016
683,280
(57,428)

2,828,541
932,280
-

-

355,966,820
21,381,879
(6,032,222)

-

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

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

121,047,182
5,636,163
126,683,345

66,185,647
8,845,261
75,030,908

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

11,812,085
70,901
2,422,244
(32,881)
14,272,349

3,194,868
745,489
(28,311)
3,912,046

3,760,821
(70,901)
825,979
4,515,899

-

371,316,477
25,136,207
(61,192)
396,391,492
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกำก
อุตสำหกรรม

ต้นทุนหลุมฝัง
กลบ

อำคำรสิ่งปลูก
สร้ำงและระบบ
บำบัดน้ำเสีย

ระบบ
สำธำรณูปโภค

งบกำรเงินรวม
กล่องบรรจุกำก
อุตสำหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

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

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
โอนเป็นอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมำณกำรหนี้สินจำกกำร
ปิดหลุม
โอน
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภททรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภทรำยกำร
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

248,760,959
7,871,491
5,296,000
-

21,842,404
-

177,278,272
-

320,583,335
1,584,586

111,048,461
29,880

35,592,049
-

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)

-

(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

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

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

9,099,719
(166,300)
2,661,571
6,200
11,601,190

-

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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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกำก
อุตสำหกรรม

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อำคำรสิ่งปลูก
สร้ำงและระบบ
บำบัดน้ำเสีย

ระบบ
สำธำรณูปโภค

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กล่องบรรจุกำก
อุตสำหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

7,140,468

1,019,850

403,252

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

(2,195)

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

(บาท)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
โอนเป็นอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภท
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

49,325,543
49,325,543

6,721,056
6,721,056

34,221,191
34,221,191

13,189,006
13,189,006

8,739,717
8,739,717

4,100,439
252,267
(2660,557)
1,692,149

1,017,655
6,021
(2,262)
1,021,414

398,402
(1,748)
396,654

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

176,581,971
183,277,720

4,181,699
3,188,915

34,810,857
30,430,300

63,887,672
65,036,827

53,716,827
60,165,300

7,847,496
10,929,757

8,193,320
5,551,140

1,460,312
2,022,432

74

47,565,574
1,759,969
-

6,721,056
-

34,221,191
-

15,686,011
(2,497,005)

8,739,717
-

(4,850)

679,201

3,301,109

125,477,429

-

(1,611,806)
-

1,759,969
2,754,840
(7,406,675)
(2,504,050)

679,201
(6,021)
673,180

1,689,303
(89,615)
1,599,688

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

1,846,389
945,532

6,151,634
5,797,070

358,678,177
369,344,993
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4.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
หนี้สิน
หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวน 198.35 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีจำนวน 192.37
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำนวน 5.98 ล้ำนบำท อัตรำเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.11 หนี้สินรวมของบริษัทมีรำยละเอียดหลักๆดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2564 มีมูลค่ำ 150.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 6.60 ล้ำนบำท อัตรำเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
4.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้น หลักๆมำจำก ประมำณหนี้สินและค่ำควำมเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติงำน
ตำมสัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรขยะในบริเวณท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จำนวน 11.70 ล้ำนบำท และบริษัทมียอดค้ำง
ชำระเงินสมทบให้กับกองทุนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนโนนหมำกเค็ง เมื่อมีขนกำกอุตสำหกรรม ตั้งแต่
เดือน สิงหำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2564 จำนวน 3.45 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งกองทุน อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำร
ประเมินว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจได้จำกกระแสเงินสดที่มีอยู่
ในส่วนของ หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2564 มีมูลค่ำ 47.65 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 0.61 ล้ำนบำท อัตรำลดลงคิด
เป็นร้อยละ 1.26 หลักๆมำจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ลดลง
โครงสร้ำงเงินทุน (Capital Structure) ของกลุ่มบริษัท
ในปี 2564 โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทและกลุ่มบริษัทมำจำกส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด สืบเนื่องจำกปัจจุบันบริษัท
อยู่ในช่วงกำรฟื้นฟูกิจกำร กำรลงทุนในกิจกำรส่วนใหญ่จะเกิดจำกกำรปรับปรุง พัฒนำ และฟื้นฟูสภำพกิจกำรให้สำมำรถ
กลับมำให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรใช้หลักกำรบริหำรเงินทุนโดยลด
ภำระด้ำนต้นทุนของเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนที่ต้องกู้ยืมจำกภำยนอก และใช้กระแสเงินสดสุทธิจำกเงินทุนหมุนเวี ยนของ
กิจกำรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเริ่มมีสภำพคล่องที่เพียงพอและยังมีกระแสเงินสด
คงเหลือจำกกำรใช้จ่ำยหมุนเวียนภำยในกิจกำร ฝ่ำยบริหำรจึงได้มีนโยบำยกันเงินสำรองจำกกระแสเงินที่เพิ่มขึ้นและ
คงเหลือจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปี โดยนำไปลงทุนในรูปของสลำกออมสิน และสลำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ที่
สำมำรถแปลงสภำพเป็นเงินได้ง่ำยในกรณีที่ต้องใช้ฉุกเฉินและเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงต่ำ อีกทั้งยังสำมำรถนำไปใช้
เป็นหลักทรัพย์ควบคู่กับอสังหำริมทรัพย์อื่นๆ ของกิจกำร เพื่อขอพิจำรณำเปิดสินเชื่อ หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี กรณี
ต้องกำรใช้กระแสเงินชั่วครำวช่วงระยะเวลำสั้นๆ ที่กิจกำรขำดสภำพคล่อง
ในปี 2564 บริษัทมีอัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.35 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีจำนวนเท่ำกับ
0.43 เท่ำ โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมดไม่ใช่หนี้สิ นที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อภำระหนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนของกิจกำรแต่
เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกประมำณกำรหนี้สินทำงบัญชีและหนี้สินทำงกำรค้ำตำมปกติธุรกิจ จะเห็นได้ว่ำอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนลดลงเทียบกับปีก่อน แสดงถึงบริษัทมีควำมมั่นคงในฐำนะทำงกำรเงินในทิศทำงที่ดี
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ ดังนี้
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

บำท
กิจกำรอื่น ๆ

85,457,155

89,003,303

83,367,040

87,334,288

รวม

85,457,155

89,003,303

83,367,040

87,334,288

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีมูลค่ำ 565.04 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2563 มี
มูลค่ำ 450.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 114.54 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.43 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมำจำกบริษทั
มีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2564 บริษัทมี ทุนจดทะเบียน มูลค่ำ 1,470.00 ล้ำนบำท มีทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้วมูลค่ำ 1,417.56 ล้ำนบำท ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ 285.00 ล้ำนบำท และขำดทุนสะสม 566.96
ล้ำนบำท
4.6 ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันและหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึ้นดังนี้
31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญำที่ยังไม่ได้รับรู้:- หลุมฝังกลบ
- อำคำร
- ระบบสำธำรณูปโภค
- บ่อผึ่ง 2
- เตำหลอมอลูมิเนียม
- อื่น ๆ
รวม
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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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31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ :- ภำยในหนึ่งปี
- หลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
- คำสั่งซื้อที่ผู้ขำยสินค้ำหรือบริกำรตกลงแล้ว
- สัญญำกำรให้บริกำรปรึกษำทำงกำรเงินและปรึกษำอื่น
- สัญญำบริกำรอื่นๆ
รวม

0.49
0.02
0.51

0.03
0.02
0.05

2.59
1.07
3.99
7.65

2.59
1.07
3.77
7.43

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีภำระผูกพันดังนี้
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญำจ้ำงขนส่งกำกอุตสำหกรรมกับบริษัทอื่นแห่งหนึ่ง (ผู้รับจ้ำง) เพื่อ
จ้ำงให้ขนส่งกำกอุตสำหกรรม กำหนดระยะเวลำ 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2564
โดยสัญญำมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรับประกันรำยได้แก่ผู้รับจ้ำงอย่ำงน้อย 510,000 บำทต่อเดือน (โดยคำนวณเฉลี่ยในรอบ
4 เดือน สำหรับเดือนกันยำยน 2563 ถึงเดือนธันวำคม 2563 และเฉลี่ยในรอบ 3 เดือน สำหรับเดือนมกรำคม 2564 ถึง
ธันวำคม 2564) ในกรณีที่ไม่ถึงตำมที่กำหนด บริษัทต้องชดเชยรำยได้ส่วนที่ขำดให้กับผู้รับจ้ำง
ดังนั้น จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีภำระค่ำปรับกำรรับประกันรำยได้ให้แก่ผู้รับจ้ำง ซึ่งบริษัทได้
บันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้เต็มจำนวนตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 41
บริษัทมีภำระค่ำกองทุนเพื่อพัฒนำสิ่งแวดล้อมตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำมมำตรกำร
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึง ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมตำมวัตถุประสงค์ ของ EIA เป็นค่ำ
กองทุนเพื่อกำรปิดโครงกำร และกองทุนเพื่อพัฒนำชุมชน คำนวณจำกปริมำณกำกอุตสำหกรรมที่ฝังกลบในอัตรำตันละ
15 บำท และ 10 บำท ตำมลำดับ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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5.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท

:

ประกอบธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้

:
:
:
:
:
:

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
Professional Waste Technology (1999) Public Company Limited
กำรให้บริกำรบำบัดกำกอุตสำหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรำยและไม่เป็น
อันตรำย รวมทั้งบริกำรขนส่งของเสีย คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจำก
โรงงำนอุตสำหกรรม และซื้อขำยและหล่อวัสดุโลหะ
0107547000231
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร
02 942-9480-82
02 561-0591
www.prowaste.co.th, E-mail : info@prowaste.co.th
1,470,000,000.00 บำท
1,417,564,544.20 บำท
0.70 บำท
นำยณรงค์ หลักฐำน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4700 หรือ
นำงสำวมะลิวรรณ พำหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4701 หรือ
นำยชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7326 /หรือ
นำงสำวกมลทรรศน์ จิตกำรค้ำ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 10356
บริษัท เอ็น พี เอส สยำม สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 555/5-6 อำคำรเอสเอสพีทำวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 711-5300 โทรสำร 02 711-5866
E-mail : info@npssiam.co.th

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
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:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009-9000 โทรสำร 02 009-9991
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5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทถูกอดีตกรรมกำรหรือผู้บริหำรเดิม (นำยสินเสถียร เอี่ ยมพูลทรัพย์)
ฟ้องร้องต่อศำลจังหวัดสระแก้ว ตำมคดีหมำยเลข พ.908/2561 ด้วยทุนทรัพย์ตำมหน้ำฟ้อง 2,328,250 บำท ทั้งนี้บริษทั
ได้แต่งทนำยเพื่อต่อสู้คดีแล้ว ตำมผลของคดี ดังนี้
ศำลจังหวัดสระแก้วได้พิพำกษำเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562 โดยมีรำยละเอียดคำพิพำกษำดังนี้
1. ให้บริษัท และบริวำรขนย้ำยทรัพย์สินและออกไปจำกที่ดนิ ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหมำกเค็ง อำเภอ
วัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
2. ให้บริษัทปรับสภำพทีด่ ินให้เรียบร้อยให้ใช้กำรได้ดี
3. ให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำย 150,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่ำวนับแต่วนั ฟ้อง
(ฟ้องวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561) เป็นต้นไป จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น
4. ให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยในอัตรำเดือนละ 30,000 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำบริษัทและบริวำรจะ
ขนย้ำยทรัพย์สินและออกไปจำกที่ดินพิพำท
5. ให้บริษัทจ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียมเฉพำะค่ำขึ้นศำลให้ใช้แทนเท่ำที่ชนะคดี โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 20,000 บำท
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ยนื่ อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้ำนคำพิพำกษำของศำลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563 ศำลอุทธรณ์ภำค 2 ได้มีคำพิพำกษำแก้คำพิพำกษำศำลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโจทก์
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญำตฎีกำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพจิ ำรณำควำมแพ่ง
มำตรำ 247 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำว่ำจะอนุญำตให้โจทก์ยื่นฎีกำ
คัดค้ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค 2 หรือไม่
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ส่วส่นที
่2
วนที่ 2

การก�
ำกัากับบดูดูแแลกิ
การ
การก
ลกิจจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยเชื่อว่า
การกากับ ดู แ ลกิจ การที่ ดี จ ะเพิ่ ม ขีด ความสามารถของบริษั ทและเสริม สร้า งความเชื่อมั่ น ให้ กับ ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุ น และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนาพาบริษัทไปสู่ความมั่นคงของกิจการในระยะยาว ดังนั้น เมื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด
บริษั ท จึ ง ได้ ดาเนิ นกิจการอยู่ ภายใต้ ระบบการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สนง.ก.ล.ต.) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้ ทาความเข้าใจกับผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ตามที่บริษัทและทางการกาหนด ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ด้วยการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองดูแล
ทรัพย์สินและสิทธิของลูกค้า ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการร้องเรียนของลูกค้า
นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติในปัจจุบัน
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด ได้แก่
(1)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะจัดให้มีการ
ประชุ มสามัญ ประจ าปีภายใน 4 เดื อน นั บ แต่ วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัท อี กทั้ ง บริษั ท ยั งได้ กาหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคาถามที่ประชุม และได้กาหนดให้ประธานที่ประชุมได้จัดสรร
เวลาการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสมกับวาระที่จะมีการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าทียมกัน
ในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่นาเสนอได้
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กาหนดให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องเป็นไปตามมาตรฐานปกติทั่วไปของการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุม การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นต้องมิ ให้วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอัน
จะเป็นการสร้างความลาบากหรือไม่สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าร่วมประชุม อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
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ประสงค์จะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทจะจัดทาแบบฟอร์มมอบฉันทะตามที่กฎหมาย
กาหนดแนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมที่มีข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งจัดทาบันทึกการประชุม
ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกาหนด และเป็นไปตาม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือพนักงาน เช่น
ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า
พนักงาน

บริษัทได้กาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจึงไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจกับคูค่ ้าด้วย และได้ทาความเข้าใจให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึง
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมี
สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด และสวัสดิการเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

(4)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นไปตามวิธีการและ
กฎเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด สาหรับงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนั้น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และองค์กรภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท http://www.prowaste.co.th หรือ นางสาว
การเวก โชคมณีนุช ตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02
942 9480 – 2 ต่อ 212
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัด ทารายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
สาหรับการดาเนินงานในรอบปีเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยคานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล
ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1
One Report) ซึ่งบริษัทจะจัดส่งแบบ 56-1 One Report ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการจัดทาระบบการควบคุมภายในที่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้
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ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็นอิสระเพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน แบบ 56-1 One Report แล้ว
ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการ ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการบริษั ทได้จั ดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยกรรมการอิ สระที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกากับดูแลกิจการตรวจสอบภายใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทยึดมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการดาเนินการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากเกิด
กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทก็มีแนวทางการพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ในกรณีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายกรณีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้มีก ารพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รวมทั้งมี นโยบายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะมีการ
เปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาเป็นไว้ใน แบบ 56-1 One Report แล้ว
 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทกาหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและการ
ดาเนินงานของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
จริยธรรมทางธุรกิจ
 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมีมาตรฐานสากลให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
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7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
7.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
7.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
7.1.5 คณะกรรมการบริหาร
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน/กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/กรรมการ
ธรรมาภิบาล

3. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการบริหาร

5. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

6. นางสาวการเวก โชคมณีนุช*

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล

7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

8. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

9. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์**

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง

* นางสาวการเวก โชคมณีนุช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13/5/2564
** นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13/5/2564

กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น คื อ นางสาววิ ไลลั กษณ์ สกุ ลภั กดี หรื อนายธนากร
เจนวิทยาโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ หรือ นางสาวการเวก โชคมณีนุช รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของ
บริษัท
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กากับดูแลให้บริษัท มีการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
2. กาหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุ ทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ดาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทหรื อมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดัง กล่าวมี อานาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและภายในเวลาที่ คณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นได้
4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคั ญต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็น
สาคัญ เมื่อมีการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว
6. กาหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
7. กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
8. ดาเนินการให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ในปี 2564 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษั ท ซึ่งมีการประชุม จานวน 8 ครั้ง และเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ
บริษัท/ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

3. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม

6/11/2561

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
1/1

คณะกรรมการ
บริษัท
8/8

29/10/2557

1/1

8/8

27/3/2561

1/1

8/8

4. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการบริหาร

27/3/2561

1/1

8/8

5. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการบริหาร

28/12/2563

1/1

8/8

6. นางสาวการเวก โชคมณีนุช *

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการธรรมาภิบาล

13/5/2564

0/1

5/8

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
6/11/2561
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
8. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/
6/11/2561
กรรมการธรรมาภิบาล
9. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ** กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/
13/5/2564
กรรมการบริหารความเสี่ยง
* นางสาวการเวก โชคมณีนุช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13/5/2564
** นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13/5/2564

0/1

5/8

1/1

8/8

0/1

4/8

7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
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วันที่ดารงตาแหน่ง
ครั้งแรก
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7.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2564 มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
จานวนครั้งที่เข้า
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
วันที่ดารง
ประชุม/ จานวนครั้ง
ตาแหน่งครั้งแรก
การประชุม
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6/11/2561
5/6
2.พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6/11/2561
6/6
3.นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6/11/2561
6/6
หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการ หรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และมีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝา่ ยบริหาร และผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
2. พิจารณาการปฏิบตั ิงานอื่นทีไ่ ม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดาเนินการให้กับบริษัท
3. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน และ
พิจารณาความดีความชอบประจาปีของหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
4. พิจารณา และให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ และอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษทั
7. ขอข้อมูล และความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจาเป็น และเหมาะสม
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. กากับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทาให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน
เพื่อจัดการความเสี่ยงของบริษทั อย่างเหมาะสม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงาน และการ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 5 ท่าน ซึ่งในปี 2564 มี
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
1. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ * ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
1/1
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
1/1
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
1/1
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
4. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ *
1/1
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
5.นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ** กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
1/1
* นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ และนายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13/5/2564
** นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18/6/2564
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สามารถปรึกษาหารือกับทีป่ รึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง เมื่อมีความจาเป็น โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกสิ้นปี
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง และนาเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะ กรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
3. ติดตามการพัฒนาแนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบ
ทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ ให้คาแนะนา
และคาปรึกษากับผู้ที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 5 ท่าน ซึ่ง
ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
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รายชื่อกรรมการ
1.ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
2.รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
3.นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
4.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ *
5.พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร *

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนครั้งการประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
2/2
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
2/2
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
2/2
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
0/2
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
0/2

* นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 13/8/2564

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. เป็นผู้สรรหา และคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือกรรมการ
ผู้จัดการ (MD) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปีของบริษทั
3. กาหนดหลั กเกณฑ์ และประเมิ นผลการปฏิบั ติง านของคณะกรรมการบริษั ทเป็ นประจาทุ กปี เพื่ อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นประจาทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจาทุก
ปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
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2. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย่ อย และผู้ บ ริหารให้ มี ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทารายงานการ
กาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 5 ท่าน ซึ่งในปี
2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวม 2 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรรมการ
ธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
2. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
3. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ *

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

4. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ** กรรมการธรรมาภิบาล
5. นางสาวการเวก โชคมณีนุช** กรรมการธรรมาภิบาล

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
2/2
2/2
1/2
1/2
1/2

* นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 13/5/2564
** นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี และนางสาวการเวก โชคมณีนุช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 13/8/2564

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกาหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
2. กากับดูแล นาเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่
และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
นโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมีการปฏิบั ติที่ดีตามข้อกาหนดจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
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3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (AntiCorruption Policy) อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) และนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบาย และข้อกาหนดจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกากับดูแลกิจการทุกปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนาเสนอ
ความเห็น และข้อเสนอแนะที่จาเป็น
5. กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
6. กาหนดนโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกากับดูแลติดตามการดาเนินงาน โดยให้คณะทางานดาเนินกิจกรรม CSR จัดทา
รายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตร
มาส
7. สามารถปรึกษาหารือกับ ที่ ป รึกษา หรือผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นกากับ ดู แลกิจ การ เมื่ อมี ค วามจ าเป็ น โดยบริษั ท เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกสิ้นปี
9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7.1.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่ าน มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร รวม 4 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรรมการบริหารดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
3. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
4. นางสาวการเวก โชคมณีนชุ *

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
กรรมการบริหาร/กรรมการ
กรรมการบริหาร/กรรมการ
กรรมการบริหาร/กรรมการ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
4/4
3/4
4/4
2/4

* นางสาวการเวก โชคมณีนุช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13/8/2564

94

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และบทบาทที่สาคัญในการดาเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงระเบียบ
ของบริษัท และมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัท และสอดคล้องกับพันธกิจของบริ ษัท รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหาร
กิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
1 พิจารณากาหนดและทบทวนโครงสร้างขององค์กร และอานาจการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับความ
จาเป็นตามนโยบายเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2 พิจารณา และจัดทาแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดาเนินงาน รวมถึง
งบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของ
บริษัท ตามระเบียบ และอานาจที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้
4 พิจารณาดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 แนวทางในการลงทุนต่าง ๆ และการจัดซื้อทรัพย์สินที่สาคัญเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยพิจารณาอนุมัติตาม
อานาจอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
4.2 งานที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ทางผลประโยชน์อื่นใดหรือมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
4.3 จัดทางบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานทางการเงิน (Financial Report) และรายงานเพื่อการบริหาร
(MIS Report)
4.4 เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น ธุรกิจใหม่ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา
การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
4.5 พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานทีอ่ ยู่ภายใต้หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรือเป็นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, และคณะกรรมการธรร
มาภิบาล ที่จะเป็นผูพ้ ิจารณากลั่นกรอง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
4.6 พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ และไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท เช่น
คดีความที่บริษัทตกเป็นจาเลย เป็นต้น ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจาเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
4.7 รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา
และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยให้กลุ่มตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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และกากับรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
และพิจารณาต่อไป
4.8 ปฏิบัติหน้าที่ตา่ ง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติ หรือคาสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอานาจกระทาการใด ๆ
แทนผู้รับมอบอานาจนัน้ ผู้รับมอบอานาจไม่สามารถมอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ใน
การมอบอานาจนั้นได้ระบุไว้วา่ ให้มอบอานาจช่วงต่อไปได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคื อ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารงานจัดการเกี่ยวกับงานระดับ
นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานงบประมาณ และโครงการลงทุนของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของบริษัท และตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีอานาจในการขอเสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. เสนอบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารและ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอานาจอนุมัติให้ ดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่
ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ภายในขอบเขตอานาจของตนได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น
จะต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ ท าให้ ป ระธานกรรมการบริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจจากประธาน
กรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ อื่น ใดกับ บริษั ท และ/หรื อบริษั ท ย่ อย ยกเว้ น เป็ น การอนุ มั ติ รายการที่ เป็ น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
7.2 ผู้บริหาร
ในปี 2564 บริษัทมีผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดังนี้
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ชื่อ-สกุล
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ

3. นางสาวการเวก โชคมณีนุช
4. นายเมธาวี แดงเพ็ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงินและบริหารสานักงาน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 10
สิงหาคม 2561 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2564 มีมติอนุมัติและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย
- กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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20,000 บาท ต่อการประชุม
15,000 บาท ต่อการประชุม
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน (บาท)
รายชื่อกรรมการ

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

3. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
4. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
5. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
6. นางสาวการเวก โชคมณีนุช
7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
8. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
9. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
รวม

ตาแหน่ง

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
ธรรมาภิบาล

155,000.00

-

40,000.00

-

-

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

125,000.00

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริษัท

กรรมการสรร
หาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

90,000.00

-

-

285,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

30,000.00

-

170,000.00

120,000.00

15,000.00

-

-

40,000.00

45,000.00

220,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธาน
กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

75,000.00

-

-

100,000.00

-

-

175,000.00

120,000.00

-

30,000.00

90,000.00

-

-

240,000.00
90,000.00

60,000.00

15,000.00

15,000.00

-

-

-

655,000.00 45,000.00

85,000.00

280,000.00

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง

70,000.00 45,000.00 1,180,000.00
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญระดับผู้จัดการขึ้นไป
รวมเป็นเงิน 20,352,141 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายค่าตอบแทนอื่น รวมเป็นเงิน 31,502 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนอื่นและ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
7.5 บุคลากร
กลุ่มบริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งหมด 134 คน โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจานวนทั้งสิ้น 45,939,822.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการอื่น ๆ
ปี 2564

บริษัทและบริษัทย่อย

พนักงานปฏิบตั ิการ

100 คน

พนักงานบริหาร

34 คน

รวม

134 คน

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (บาท)

66,323,465 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9002 โดยจะมีการจัด
อบรมให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการลูกค้า และ
ให้พนักงานมีมาตรฐานการทางานในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น
7.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่า ตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
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บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงานตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี ) ให้กับ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด สาหรับปี 2564 ดังนี้
บริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(บาท)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด

840,000.00

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

135,000.00

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

100

3,525,000.00

4,500,000.00
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
 กรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน
 กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน
 กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะโดยกรรมการ
ตรวจสอบจะทาหน้าที่พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
1. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ ด้าน
วิชาชีพ ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทาให้มีข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษั ท บริษัทใน
เครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตาแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว เป็นเวลา 2 ปีขึ้น
ไป
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจานวน
เงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสาคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กาหนด และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริ ษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็นอิสระ
3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าทีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
การรวมหรือแยกตาแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และ
มิได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น นอกจากนี้โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยผ่านคณะกรรการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่
ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทได้กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
8.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
8.1.1 กรรมการอิสระ คุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน และ กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพกับบริษัท โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
3 นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
4. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.1.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุ ด ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัท คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง พิ จ ารณ า
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงด้วย
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8.2 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
(1)

การกากับดูแลการดาเนินงาน

บริษัทกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย ทาหน้าที่บริหารงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย โดยที่บริษัทมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่
สาคัญในการดาเนินธุรกิจ และสามารถกากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน รวมถึงการทา
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั
กาหนดด้วย
(2)

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
-ไม่มี –

8.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่ง
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรั พย์ โดยบริษัทได้ดาเนินการแจ้งให้
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทราบและให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ
ระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย กระบวนการทางานของ
บริษัท กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริงและการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุมดูแล
เก็บรักษาเป็นอย่างดี การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติงานได้
ดาเนินการตามแผนงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
บริษัทได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้ว ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต) ซึ่ ง จั ด ท าตามแนวคิ ด ของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way
Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและหลักการย่อย มีสาระสาคัญดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
 บริษัทมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย อย่างชัดเจนครบถ้วน
 บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร และการบังคับบัญชาชัดเจนและมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทรวมถึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่สาคัญ เพื่อใช้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
 บริษัทมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ
2. การประเมินความเสี่ยง
 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีกรรมการบริษัทเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายต่างๆ
ร่วมประชุมประเมินความเสี่ยง และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
 บริษัทได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับ โดยพิจารณาโอกาสเกิด และผลกระทบ รวมถึงได้จัดทาแผนและมาตรการจัดการความ
เสี่ยง โดยทบทวนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. กิจกรรมควบคุม


บริษัทได้กาหนดให้ทบทวนนโยบายและแผนงานใช้ในการพิจารณาและควบคุมการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงการทบทวนงบประมาณประจาปี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่ นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้



บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับอานาจอนุมัติดาเนินการสอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสอบทาน
การกระทบของการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใสมีความคล่องตัว



บริษัทได้กาหนดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธุรกรรมที่
เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและผ่ า นขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เสมื อ นกระท ากั บ
บุคคลภายนอก

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 บริษัทมีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจ
 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมฝ่ายบริ หารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงาน และ
ข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
 บริษัทได้ดาเนินการจัดหาโปรแกรม ERP ( Microsoft Dynamics 365 ) มาใช้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลประมวลผล
การปฏิบัติงาน จัดทารายงานเพื่อวิเคราะห์ข้ อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่เพียงพอ สาหรับประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลตลอดจนมีการกาหนดแผนสารองฉุกเฉิน ด้ า น
สารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ทาให้ระบบหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อระบบ
 พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วครบถ้วนผ่านระบบ Application Line ส่วนบุคคล สาหรับบุคคลภายนอก
สามารถ รับ รู้ผ่ า นทางเว็ บไซต์ ของบริษั ท ซึ่ ง ได้ ผ่ า น การพิ จ ารณา ความถูกต้ อง ครบถ้ว นจากหน่ ว ยงานที่ ได้รับ
มอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว
5. การติดตามและประเมินผล
บริษัทได้มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจาทุกเดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้
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9.2 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและมีความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการทบทวนอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดข้อจากัดในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน
จากผู้บริหาร และผู้รับการตรวจสอบทุกระดับ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทว่าเหมาะสมและเพียงพอ
จึงได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท บัญชีกิจ พีแอนส์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด เป็นผู้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบควบคุมภายในที่บริษัทกาหนดมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้รับการประเมินว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และทีมงานเข้ามา
ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
9.3 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่
ในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมถึงกาหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดาเนินงานของบริษั ทบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ติดตามการดาเนินงานความเสี่ยงเป็นระยะ รวมถึงติดตามผลประเมิ นของระดับความ
เสี่ยงหลังการจัดการ โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนาเสนอรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
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9.4

รายการระหว่างกัน

9.4.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2564 บริษัทมีความเกี่ยวข้องกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน รายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงกันตาม
สัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น หากไม่มีราคาตลาดรองรับความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

1. UOB Kay Hian Private Limited

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ
สิงคโปร์

2. บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 7.40
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
(ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ 30 ส.ค.2562 และ
อยู่ระหว่างชาระบัญชี)

3. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

4. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

5. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

ไทย

6. Begemann Holding B.V.

(ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ 30 ส.ค.2562 และ
อยู่ระหว่างชาระบัญชี)
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80
(ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ 30 ก.ย.2564 และ
อยู่ระหว่างชาระบัญชี)
เนเธอร์แลนด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือหุ้นในบริษัทย่อย
(บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค(บีเอ็มที -เอเชีย)
จากัด) ร้อยละ 20
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ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม
7. บริษัท กิจการร่วมค้า โปรเวสต์-รุ่งเรือง
จากัด

ไทย

เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30
(เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนดังกล่าวคืนทั้ง
จ านวนในราคาตามมู ล ค่ า และได้ รั บ ช าระเงิ น
เรียบร้อยแล้ว)

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
8. บริษัท เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จากัด

ไทย

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน

9. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน

10.คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็นกรรมการ (ในปี 2564) หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารสาคัญ

11. ผู้บริหารสาคัญ

ไทย

บุคคลที่มีอานาจ และความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร
หรือไม่)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารสาคัญ

108
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9.4.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน

บริษัทมีการทารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกันซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะมูลค่าของการทารายการระหว่างกัน ได้ดังนี้
ลาดับ

1

ชื่อบริษัท

บริษัท เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
( "JTS")

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2564
11,269,217.00

ปี 2563
4,422,860.00

รายได้จากการ
ขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คัด
แยก

5,744,200.00

2,349,490.00

รายได้ค่าบริการ
จัดการ

150,000.00

รายได้จากการ
ให้บริการ

ดอกเบี้ยรับ

110.00

-

330,475.00

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562
3,339,595.00 บริ ษั ท PRO มี ร ายได้ รายการดั ง กล่ า วเป็นการ
จากการให้บริการกาจัด ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า จั ด ก า ก
กากอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึ้นตาม
รายการธุรกิจปกติ โดยได้
ก าหน ดนโยบายราคา
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไข
การเสนอราคา และอ้างอิง
ราคาตลาด
บริ ษั ท PRO มี ร ายได้ รายได้ ดั ง กล่ า วเป็ น การ
จากการขายเศษซาก ขายเศษซากและเศษวัสดุ
และเศษวัสดุที่คัดแยก ที่ คั ด แ ย ก เ กิ ด ขึ้ น ต า ม
รายการธุรกิจปกติ โดยได้
ก าหน ดนโยบายราคา
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไข
การเสนอราคา และอ้างอิง
ราคาตลาด
บริ ษั ท PRO มี ร ายได้ รายได้ ดั ง กล่ า วเป็ น การ
จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ให้ บ ริ ก ารโดยได้ ก าหนด
จัดการ
นโยบายราคาตามที่ระบุไว้
ในเงื่อนไขการเสนอราคา
593,995.00 บริษัท PRO ได้ให้ความ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น รายการให้ความช่วยเหลือ
บริ ษั ท JTS เพื่ อ ช าระ ทางการเงินเพื่อให้บริ ษัท
หนี้ สิ น ตามกฎหมาย JTS สามารถด ารงกิจการ
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน ต่ อ ไปได้ โ ดยปลอดภาระ
อั ต ราร้ อ ยละ 4 เป็ น หนี้ สิ น จากคดี ค วามใน
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม อ ดี ต โ ด ย มี ก าร ท าตั๋ ว
ตามอัตราของธนาคาร สัญญาใช้เงินและกาหนด
พาณิชย์โดยทั่วไป
เงื่อนไขการชาระหนี้ เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามอัตรา
ข อ ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์
โดยทั่วไป
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ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะรายการ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ปี 2564
-

ปี 2563
191.00

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ปี 2562
1,058,630.00 บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บริ ษั ท JTS เพื่ อ ช าระ
หนี้ สิ น ตามกฎหมาย
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อั ต ราร้ อ ยละ 4 เป็ น
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม
ตามอัตราของธนาคาร
พาณิชย์โดยทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่าย

58,055.00

-

-

บริษัท PRO ได้กู้ยืมเงิน
บริ ษั ท JTS โดยมี ก าร
คิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต รา
ร้ อ ย ล ะ 1 เ ป็ น อั ต ร า
ดอกเบี้ยเหมาะสมตาม
อั ต ร า ข อ ง ธ น า ค า ร
พาณิชย์โดยทั่วไป

ดอกเบี้ยค้าง
จ่าย-สุทธิ

8,877.00

-

-

บริษัท PRO ได้กู้ยืมเงิน
บริ ษั ท JTS โดยมี ก าร
คิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต รา
ร้ อ ย ล ะ 1 เ ป็ น อั ต ร า
ดอกเบี้ยเหมาะสมตาม
อั ต ร า ข อ ง ธ น า ค า ร
พาณิชย์โดยทั่วไป

ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นบริษทั
ย่อย-สุทธิ
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มูลค่ารายการ(บาท)

7,635,474.00

-

4,267,874

250,000.00

1,093,695.00 บริ ษั ท PRO ให้ เ ครดิ ต
เทอม บริ ษั ท JTS ใน
การช าระเงิ น ภายใน
30-120 วันนับจากวันที่
ลงในใบแจ้งหนี้
12,000,000.00 บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บริ ษั ท JTS เพื่ อ ช าระ
หนี้ สิ น ตามกฎหมาย
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 4 เป็น

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อให้บริ ษัท
JTS สามารถด ารงกิจการ
ต่ อ ไปได้ โ ดยปลอดภาระ
หนี้ สิ น จากคดี ค วามใน
อ ดี ต โ ด ย มี ก าร ท าตั๋ ว
สัญญาใช้เงินและกาหนด
เงื่อนไขการชาระหนี้ เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามอัตรา
ข อ ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์
โดยทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการ บริ ษั ท PRO ได้
กู้ยืมเงิน บริษัท JTS โดย
มี ก ารท าตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
และก าหนดเงื่ อ นไขการ
ช า ร ะ ห นี้ เ งิ น ต้ น แ ละ
ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราของ
ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการ บริ ษั ท PRO ได้
กู้ยืมเงิน บริษัท JTS โดย
มี ก ารท าตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
และก าหนดเงื่ อ นไขการ
ช า ร ะ ห นี้ เ งิ น ต้ น แ ละ
ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราของ
ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการค้ า และเงื่ อ นไข
การช าระเงิ น ตามปกติ ที่
บริ ษั ท เสนอขายให้ แ ก่
ลูกค้าทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อให้บริ ษัท
JTS สามารถด ารงกิจการ
ต่ อ ไปได้ โ ดยปลอดภาระ
หนี้สินจากคดีความใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2564

ปี 2563

เจ้าหนีเ้ งินให้
กู้ยืมระยะสัน้

2,000,000.00

-

ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย

405,191.00

405,191.00

2

บริษัท โปรเฟสชัน่
แนล เวสต์
เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ("PI")

3

บริษัท เอส.วี.พี.ไอ ค่าบริการรับฝาก
ที จีเนียส จากัด
เอกสาร

124,500.00

124,500.00

4

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันกับผู้บริหารคน
สาคัญ

756,000.00

780,000.00

ค่าเช่าสานักงาน
และค่าเช่าที่ดนิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม อ ดี ต โ ด ย มี ก าร ท าตั๋ ว
ตามอัตราของธนาคาร สัญญาใช้เงินและกาหนด
พาณิชย์โดยทั่วไป
เงื่อนไขการชาระหนี้ เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามอัตรา
ข อ ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์
โดยทั่วไป
บริษัท PRO ได้กู้ยืมเงิน ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
บริ ษั ท JTS โดยมี ก าร รายการ บริ ษั ท PRO ได้
คิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต รา กู้ยืมเงิน บริษัท JTS โดย
ร้ อ ย ล ะ 1 เ ป็ น อั ต ร า มี ก ารท าตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
ดอกเบี้ยเหมาะสมตาม และก าหนดเงื่ อ นไขการ
อั ต ร า ข อ ง ธ น า ค า ร ช า ร ะ ห นี้ เ งิ น ต้ น แ ละ
ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราของ
พาณิชย์โดยทั่วไป
ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
405,191.00 เป็ น หนี้ สิ น ทางการค้ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ระหว่ า งบริ ษั ท PRO ที่ รายการค้ า ในอดี ตก่อนปี
เกิ ด ก่ อ นปี 2558 จาก 2558 แ ล ะ เ งื่ อ น ไขก าร
การว่ า จ้ า งบริ ษั ท PI ชาระเงินตามปกติที่บริษัท
ดู แ ลและจั ด การงาน เสน อ ขายให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ด้ า นขายและบริ ห าร ทั่วไป
งานขาย
106,100.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ด้ า นการฝากเอกสาร รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทางบัญชีและอื่นๆ โดย ตามปกติเนื่องจากปริมาณ
ช าระค่ารับบริการเป็น เอกสารมีจานวนมากพื้นที่
รายปี อั ต ราเดี ย วกั บ ในการจัด เก็บไม่เพียงพอ
บุคคลภายนอก
โดยนโยบายราคาตามที่ได้
ระบุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไขการใช้
บริ ก าร อั ต ร าเ ดี ย ว กั บ
บุคคลภายนอก
780,000.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย รายการดั ง กล่ า วเป็ น ค่ า
คือค่าเช่าสานักงานเพื่อ เช่ า ส านั ก งานที่ ใ ช้ เ ป็ น
ใช้ เ ป็ น สถานประกอบ สถานประกอบการ ซึ่งเป็น
การสานักงานใหญ่ โดย รายจ่ า ยที่ เ ป็ น ประโยชน์
เป็นอัตราตกลงร่วมกัน ต่ อ บริ ษั ท การก าหนด
และอ้างอิงราคาตลาด นโยบายราคาตามที่ระบุไว้
ในสัญญา โดยเป็นอัตรา
ตกลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง
ราคาตลาด
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ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะรายการ

5

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
เอ็ม มาร์ท

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
สานักงาน

6

บริษท เอส.วี.พี.
แอคเค้านท์ติ้ง
กรุ๊ป จากัด

จัดทาคู่มอื ระบบ
ปฏิบัติงานซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง
สานักงาน

7

คุณธนากร เจน
วิทยาโรจน์

ซื้อยานพาหนะ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2564
7,100.00

-

ปี 2563
3,250.00

-

-

-

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ปี 2562
675.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ รายการซื้ อ
เครื่องเขียน เพื่อนามา
ใช้ เ ป็ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
ส านั ก งานของบริ ษั ท
โดยเป็ น อั ต ราตกลง
ร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด
200,000.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ ค่ า จั ด ท าคู่ มื อ
ปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท
โดยเป็ น อั ต ราตกลง
ร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด

240,000.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ รายการซื้ อ
ทรัพย์สิน เพื่อนามาใช้
เป็ น ยานพาหนะของ
บริษัท โดยเป็นอัตราตก
ลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง
ราคาตลาด

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อ
วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งส านั ก งาน
เพื่ อ เป็ น ปร ะโยชน์ ต่ อ
บริ ษัท การก าหนดราคา
เป็ น อั ต ราตกลงร่ ว มกั น
และอ้างอิงราคาตลาด

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ค่ า จ้ า ง ใ ห้ จั ด ท า คู่ มื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ เ ป็ น
ประโยชน์ แ ละแนวทาง
ปฏิ บั ติ ต่ อ บริ ษั ท การ
กาหนดราคา เป็นอัตราตก
ลงร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด
รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อ
ท รั พ ย์ สิ น เ พื่ อ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อบริษัท การ
ก า หนดราคา เป็ น อั ต รา
ตกลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง
ราคาตลาด

บริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในอนาคตไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ 5. รายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่าเป็นรายการจาเป็นตามธุรกิจทั่วไปและเป็นราคาที่เหมาะสม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

9.4.3 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทในกลุ่ม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับในกรณีรายการระหว่างกันที่มีมลู ค่า เกินกว่าสอง
ล้านบาท บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกัน
เป็นไปอย่างยุติธรรม ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการ
ดังกล่าว
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกาหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3

งบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 งบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิ จการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษ ทั
โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวม
และผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
มีค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

วิธีที่ใช้ ในกำรตรวจสอบ

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรกำจัดกำกอุตสำหกรรมและฝังกลบ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิ จให้บริ การ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ก าจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อ วัส ดุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใช้แ ล้ว รวมทั้ง  ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ กระบวนการบั น ทึ ก การ
บริ ก ารขนส่ งของเสี ย คัด แยก ฝั ง กลบฯ ซึ่ งในปี 2564 มี ค านวณรายได้แ ละเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อตรวจสอบ
รายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเป็ นจานวน 173 ล้านบาท เนื้อหาสาระ
และ 182 ล้านบาท (คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 57 และร้อยละ
 ทาความเข้าใจและประเมินแผนกลยุทธ์การตลาดใน
89 ของรายได้ร วม) และมี ต ้น ทุ น ในการจัด จ าหน่ า ยเป็ น
การเพิ่ มยอดรายได้ การป้ องกันมวลชนสิ่ งแวดล้อม
จานวน 9 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
การจัด ทาสัญ ญาการรั บจ้างบริ การของบริ ษทั การ
4 และร้ อยละ 4 ของค่ าใช้จ่ายรวม) ในงบการเงิ นรวมและ
จั ด ท าและการอนุ มั ติ ใบ ก ากั บ ขน ส่ งของเสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ ดังนั้น บริ ษทั อาจมีความ
(ใบ Manifest) ผลการวิ เคราะห์ ก ากอุ ต สาหกรรม
เสี่ ย งที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับแผนการตลาด มวลชนสิ่ งแวดล้อ ม
ใบชั่ ง น้ าหนั ก การรวบรวมน้ าหนั ก และเรื่ องที่
กระบวนการได้มาซึ่ งลูกค้าและรายได้ในอนาคต ประเภท
เกี่ยวข้อง
ปริ มาณ กากอุ ต สาหกรรม อั ต ราค่ า บริ การ ค่ า ขนส่ ง
ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายประสานงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ตลอดจนกระบวนการออกใบก ากั บ ขนส่ งของเสี ย - ตรวจสอบสัญญาการให้บริ การและเงื่ อนไขต่างๆ
(ใบ Manifest) การอนุ มั ติ ใ บก ากั บ ขนส่ งของเสี ยจาก
ในสั ญ ญา หลัก ฐานการจ่ ายเงิ น และตรวจสอบ
อุตสาหกรรม กรณี เป็ นกากอุตสาหกรรมอันตราย ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
ผลการวิเคราะห์ กากอุต สาหกรรมบางประเภท และการ
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึ กรายได้จาก
รวบรวมน้ าหนัก กากอุ ต สาหกรรมจากใบชั่งน้ า หนัก ใน
การให้บริ การ โดยทดสอบการคานวณรายได้จาก
ความถู ก ต้อ งและครบถ้ว นของการรั บ รู ้ ร ายได้จ ากการ
ปริ มาณกากของเสี ยที่ รับกาจัดกับใบกากับขนส่ ง
ให้บริ การและค่าใช้จ่าย
ของเสี ย (ใบ Manifest) ทดสอบการค านวณค่ า
นายหน้า และหลัก ฐานการให้ บ ริ ก ารแล้ว เสร็ จ
นโยบายการบั ญ ชี และรายละเอี ย ดของรายได้จ ากการ
และตรวจสอบราคาที่ ใ ห้บ ริ ก ารกับ สั ญ ญาหรื อ
ให้บริ การแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 28
ใบสัง่ ซื้ อจากลูกค้า
และ 30 ตามลาดับ
- ตรวจตัดยอดรายได้โดยเลือกรายการก่อนและหลัง
วันสิ้ นปี เพื่อตรวจสอบกับใบกากับขนส่ งของเสี ย
(ใบ Manifest) และใบลดหนี้ และหลัก ฐานการ
ให้บริ การแล้วเสร็ จ เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั บันทึ ก
รายได้จากการให้บริ การตรงรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

วิธีที่ใช้ ในกำรตรวจสอบ

กำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสินทรัพย์ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ านวน 30 ล้า นบาท และ 28  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ล้านบาท ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
- ประเมิ นและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับดุลยพิ นิจ
ตามลาดับ (ซึ่ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่
และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาประมาณกาไร
ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นค่าเผื่อ
ทางภาษีในอนาคตของบริ ษทั
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลูกหนี้ การค้า
และเงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น จ านวน 27 ล้ า นบาท) โดย - ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกาไร
ทางภาษีในอนาคต โดยใช้ความเข้าใจของข้าพเจ้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะสามารถรับรู ้รายการ
ที่ได้รับจากการตรวจสอบ รวมทั้ง พิจารณาความ
ได้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมีกาไรทาง
สอดคล้องกับ แผนธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ที่ ใ ช้ในการ
ภาษีเพียงพอที่ จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มา
จัด ท าประมาณการก าไรทางภาษี ในอนาคตกับ
ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่ งในการพิจารณาว่าบริ ษทั จะมี
ประมาณการทางอุตสาหกรรม
กาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่ างชั่วคราวดังกล่ าวนั้น ต้อ งอาศัย ดุ ลยพิ นิ จของฝ่ าย - ทดสอบการคานวณประมาณการกาไรทางภาษีใน
อนาคตตามข้อสมมติฐานที่กาหนด
บริ หารอย่างมากในการจัดทาแผนธุ รกิ จการประมาณการ
กาไรทางภาษี ในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตามที่ ได้อนุ มตั ิ - ประเมิ นประมาณการกาไรทางภาษี ในอนาคตว่า
นั้น ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
เพี ย งพอกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ า ง
รอการตัดบัญชี
ชั่ ว คราวห รื อไม่ และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี แสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ข้อ 4 และ 19 ตามลาดับ
ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับกำรปิ ดหลุมฝังกลบ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท มี ป ระมาณการหนี้ สิ น วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ส าหรั บ การปิ ดหลุ ม ฝั ง กลบ จ านวน 21 ล้ า นบาท ใน  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ซึ่ งบริ ษ ทั ได้
- ต รวจส อ บ พื้ น ที่ ห ลุ ม ฝั งกล บ ป ริ ม าณ ก าก
บัน ทึ กประมาณการหนี้ สิ นเมื่ อ มี การเปิ ดใช้พ้ื นที่ ห ลุ มฝั ง
อุตสาหกรรมที่ กาจัด และขั้นตอนที่ ใช้ในการปิ ด
กลบ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะถูกจ่ายไป
หลุ ม ฝั งกลบตามรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
เพื่ อชาระหนี้ เมื่ อมีการปิ ดหลุม โดยพิ จารณาจากขั้นตอนที่
(Environment Impact Assessment หรื อ EIA)
ใช้ในการปิ ดหลุมฝังกลบของบริ ษทั ตามรายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรื อ EIA)
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการปิ ดหลุม ซึ่ งได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าโสหุ ย้ อื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในการปิ ด
หลุมฝั งกลบแต่ ละหลุม ที่ ตอ้ งอาศัยดุ ลยพิ นิจของผูบ้ ริ หาร
และวิศวกรโรงงานในการประมาณการหนี้สินดังกล่าว
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของประมาณการหนี้ สิน
สาหรับการปิ ดหลุมฝั งกลบแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4 15 และ 24 ตามลาดับ

วิธีที่ใช้ ในกำรตรวจสอบ
- ตรวจสอบพื้นที่หลุมฝังกลบที่มีการเปิ ดใช้ตามที่ได้
แจ้งกับอุตสาหกรรมจังหวัด และตรวจสอบปริ มาณ
กากอุตสาหกรรมที่ กาจัด ตามใบกากับขนส่ งของ
เสี ย (ใบ Manifest)
- ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
หนี้ สินสาหรับการปิ ดหลุมฝั งกลบของแต่ละหลุม
ที่ จัด ทาโดยผู บ้ ริ ห ารและวิศ วกรโรงงาน รวมถึ ง
ต้องพิ จารณาแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงราคา
วัสดุที่ใช้ ค่าแรง และค่าโสหุ ้ยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การปิ ดหลุมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ทดสอบการค านวณประมาณการหนี้ สิ น ในส่ ว น
ของพื้ นที่ ห ลุ ม ฝั ง กลบที่ เ ปิ ดใช้ ง านแล้ ว และ
ตรวจสอบการจ่ า ยช าระกับ เอกสารหลัก ฐานที่
เกี่ยวข้อง
- สอบทานความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คดีควำมหรื อกำรฟ้ องร้ อง
ในระหว่ า งปี 2564 กลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท มี ค ดี ค วาม วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ข้อ พิ พ าทหลายคดี ที่ ถู ก ฟ้ อ ง ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งกระบวนการ  ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการประเมิ นผลของ
พิจารณาของศาล ซึ่ งอาจได้รับผลเสี ยหาย หากกลุ่มบริ ษทั
คดี ค วาม ข้อ พิ พ าทของผู ้บ ริ หาร และระบบการ
และบริ ษ ทั ไม่ ส ามารถต่ อสู ้ค ดี ความต่ างๆ ได้ และต้องใช้ ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
ดุ ลยพิ นิ จในการพิ จารณาความเพี ย งพอของประมาณการ  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
หนี้สิน
- สอบถามที่ ปรึ กษากฎหมายของกิ จ การ และ
ผู ้บ ริ หาร เพื่ อ ได้ รั บ ทราบถึ ง คดี ค วามและการ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสาคัญเกี่ยวกับความเพี ยงพอของ
ฟ้ องร้องที่ มีสาระสาคัญที่ อาจเกิ ดขึ้ นหรื อไม่ และ
ประมาณการหนี้ สิ น มี การรั บรู ้ ตามมาตรฐานการรายงาน
การประมาณการผลกระทบทางการเงิ น รวมถึ ง
ทางการเงินหรื อไม่
ค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดที่สาคัญของภาระผูกพัน
- พิ จารณาความเสี ย หายที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากคดี ค วาม
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ คดี ค วามที่ ส าคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุ
ข้อพิพาท หรื อการฟ้ องร้องและประเมินความเสี่ ยง
ประกอบงบการเงินข้อ 4 25 และ 41 ตามลาดับ
ทางการเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
การรับรู ้รายการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 25 และ 41 ซึ่ งได้อธิ บายรายละเอียดเกี่ ยวกับบริ ษทั
ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะ และบริ ษทั ได้ทาหนังสื อ
ปฏิ เสธเรื่ องค่าปรับและโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม (ได้รวมความรับผิดชอบตาม
สัดส่ วนของบริ ษทั ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้บนั ทึกภาระ
หนี้ ด ังกล่าวไว้แล้ว และบริ ษ ทั มี ค ดี ฟ้ อ งร้ อ งอื่ นๆ ที่ อยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณาของศาลที่ ยงั ไม่ ทราบผลจาก
สถานการณ์ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวังฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณ
การหนี้ สินจากคดีความค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าวไว้แล้ว และเชื่ อว่าผลของคดี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่ เป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี อื่นในสานักงานเดี ยวกัน ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับ 1) ความ
ไม่แน่นอนในเรื่ องค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้ นฯ และ 2) การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ของอายุการให้
ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้อ มู ลอื่ น ข้อ มู ลอื่ น ประกอบด้วยข้อมู ล ซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ ไม่ รวมถึ ง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งข้าพเจ้าคาดว่ารายงาน
ประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ คื อ การอ่าน
ข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล และขอให้ทาการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ น รวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิ น รวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารรั บผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวม และงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุ จริ ต หรื อ ข้อผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผล คื อ ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพิ นิจและการสั งเกตและสงสั ยเยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญในงบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ป เกี่ ย วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ดชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผู ร้ ับผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แ ลในเรื่ องต่ างๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึ ง ขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่ อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้ เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ชัยกฤต วรกิจภรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7326
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2565

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า

6

21,666,131

10,041,872

9,677,100

7,999,415

5, 7

30,009,978

29,594,425

34,480,839

28,172,932

9,646,188

9,158,941

9,646,188

9,158,941

7,591,423

7,818,237

6,883,736

5,752,792

ค่าบริ การที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

5, 8

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

5

สิ นค้าคงเหลือ

9

11,240,644

1,828,539

6,285,410

955,609

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

10

30,206,257

20,205,800

30,206,257

20,205,800

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย

11

7,864,122

24,379,960

7,864,122

24,367,502

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

-

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

-

2,600,000

-

-

250,000

2,600,000

118,224,743

105,627,774

105,043,652

99,462,991

56,000,000

30,000,000

10,000,000

30,000,000

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

10

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

5, 13

-

48,771
-

-

74,998

169,999,958

62,165,260

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

38,160,581

31,840,692

38,160,581

31,840,692

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15

499,908,776

456,470,390

369,344,993

358,678,177

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

3,473,838

4,357,360

3,473,838

4,357,360

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

17

4,451,155

1,345,374

4,142,442

1,345,374

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

19

30,007,258

10

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

18

3,171,636

3,180,096

2,471,636

2,480,096

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

645,173,244

537,242,683

635,879,997

500,941,957

รวมสิ นทรัพย์

763,397,987

642,870,457

740,923,649

600,404,948

-

28,286,549

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็ นหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

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

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

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

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

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

22
37
25

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

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

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

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

22

2,400,685

3,275,546

2,400,685

3,275,546

23

13,704,560

12,951,135

10,364,819

9,828,088

15, 24

21,224,933

21,717,724

21,224,933

21,717,724

25, 41

10,316,083
47,646,261

10,316,083
48,260,488

10,126,324
44,116,761

10,126,324
44,947,682

198,354,102

192,369,153

177,166,003

180,826,311

20
5, 21
5

รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บาท)

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

26

27

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,470,000,000

1,470,000,000

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

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

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

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

763,397,987

642,870,457

740,923,649

600,404,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564
2563

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที�คัดแยก
รายได้อื�น
รวมรายได้

5

108,604,905

39,994,453

5, 28

173,859,978

169,296,634

182,874,875

173,360,811

8,895,653

3,468,477

9,760,924

5,521,395

5, 29

13,514,686
304,875,222

1,786,061
214,545,625

13,502,950
206,138,749

1,616,270
180,498,476

5, 15

175,433,365

155,711,190

136,441,871

127,179,202

5

-

-

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

30

9,288,486

10,734,522

8,762,060

10,584,797

ค่าใช่จ่ายในการบริหาร

5, 15, 16, 17, 31

54,887,438

48,489,195

44,671,291

40,149,360

25, 34

13,248,135
252,857,424

2,874,951
217,809,858

12,000,131
201,875,353

2,556,892
180,470,251

52,017,798

(3,264,233)

4,263,396

28,225

241,580

289,960

193,473

601,527

(232,537)

(350,430)

(290,592)

(285,363)

ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับค่าเผื�อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์

5, 35
13

-

-

107,834,698

-

14, 15, 36

39,370,106

4,651,835

2,501,915

4,651,835

5, 7

1,901,517

(2,196,381)

1,966,049

(2,507,155)

ตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

12

26,227
93,324,691

(26,227)
(895,476)

116,468,939

2,489,069

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

37

(20,525,665)

ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�
(กลับรายการ)
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

113,850,356

(895,476)

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

2,489,069

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง-สุ ทธิจำกภำษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

23

งบกำรเงินรวม
2564
2563

865,281
(173,056)

(บาท)

(1,379,282)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

914,243

(1,169,153)

(182,849)

-

692,225
692,225
114,542,581

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

731,394
731,394
144,179,009

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

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

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

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

143,447,615
143,447,615

2,489,069
2,489,069

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

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

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

144,179,009
144,179,009

1,319,916
1,319,916

0.0562

(0.0004)

0.0708

0.0012

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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23

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

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

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

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

1,417,564,544

(285,000,000)

1,417,564,544

1,417,564,544

(285,000,000)

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ

1,417,564,544

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

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

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

(681,534,637)

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

(679,287,902)

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

-

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

-

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

451,029,907

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

453,276,642

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

(528,603)

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

(500,580)

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

450,501,304

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

452,776,062

งบกำรเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
ส่วนของส่วนได้เสี ย
สาหรับโครงการ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอานาจ
รวม
ขาดทุนสะสม
ผลประโยชน์พนักงาน
ของบริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(บาท)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

23

23

หมายเหตุ

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

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

1,417,564,544

(285,000,000)

1,417,564,544

1,417,564,544

(285,000,000)

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,417,564,544

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

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

(712,985,907)

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

(714,305,823)

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

-

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

-

143,447,615
731,394
144,179,009
563,757,646

419,578,637

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

418,258,721

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการ
รวม
ขาดทุนสะสม
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(บาท)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงิ นสดรั บ(จ่ าย)
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
โอนกลับค่ำเผือ่ มูลค่ำเงินลงทุนลดลง
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสิ นค้ำ (โอนกลับ)
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดบัญชีอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน
โอนกลับค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ปรับปรุ งบัญชีเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นที่คำ้ งนำน
ส่ วนแบ่งขำดทุน(กำไร)ของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยไม่ขอคืนตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรค่ำเสี ยหำยจำกคดีฟ้องร้ อง
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รำยได้ทำงกำรเงิน
กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำบริ กำรที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้สินจำกกำรปิ ดหลุมฝังกลบ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

113,850,356

(895,476)

143,447,615

2,489,069

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

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

232,537

350,430

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

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

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

32,535,106

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

28,281,243

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

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

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

3,130,270
55,168
(485,953)
7,799,976
(2,600,000)
(876,116)
(2,766,142)
1,001,969
(1,675,331)
(749,968)
(19,636,151)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

จ่ำยชำระประมำณกำรหนี้สินอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
รับคืนภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

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

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

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำย(เงินสดจ่ำย)เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยซื้ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6
6

รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ภำยใต้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ

16, 22

-

1,300,024

-

1,300,024

15, 24

-

7,212,819

-

7,212,819

ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรปิ ดหลุมฝังกลบที่บนั ทึก
เป็ นต้นทุนหลุมฝังกลบ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

สำรบัญ

1

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

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
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 ที่อยู่จดทะเบี 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 บ ัติท างการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โดย
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
บริ ษทั ได้ถือปฎิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่มาถื อปฎิ บ ัติที่ 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
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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
ข้อ 16 และ 22
ข้อ 13 14 15 16
และ 17
ข้อ 19 และ 37
ข้อ 23
ข้อ 24 และ 25

การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ เกี่ ยวกับข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ใช้ใน
การกาหนดความน่าจะเป็ นของการผิดนัดชาระหนี้
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
การทดสอบการด้อยค่ าเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ สมมติ ที่สาคัญในการประมาณมูลค่ าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืน
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การคาดการณ์กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนา
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ ยวกับข้อสมมติ หลักใน
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 างจากราคาของการท ารายการทาให้เครื่ 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 ษทั 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 ที่ นาเสนอดังต่ อ ไปนี้ 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 อ ธุ 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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 ท่ีบริ 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 าตามบัญ ชี 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและต้นทุนที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม
ที่ไม่อนั ตรายและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่ าเสื่ อ มราคา 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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 บันของค่ 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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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
-
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ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานหรื อ
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-

ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการผิดเงื่ อ นไขตามสัญญาที่ 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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 ว ดั 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 ม่ใช่ 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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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) และโครงการผลประโยชน์ท่ีกาหนด
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 บรู ้ กาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั 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 กข้อ เสนอการให้ผ 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 รายได้ท่ีรับรู ้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 ญารับ รู ้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 นทรัพย์ที่เกิ 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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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 บรู ้ 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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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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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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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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

สิ งคโปร์

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

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
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เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

เป็ นบริ ษทั ร่ วมในปี 2563 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 30
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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
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา หรื อราคาตามใบแจ้งหนี้ซ่ ึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา หรื อราคาตามใบแจ้ง
อัตราร้อยละ4ต่อปี
อัตราร้อยละ1 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ราคาตามใบแจ้งหนี้
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

150,000
110

330,475

-

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 โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
รวม
สําหรั 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
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)

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

-

114,258

114,258

-

-

352,450

243,318

-

50,000

285,823
-

285,823
50,000

15,064

18,167

12,487

15,584

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)

ดอกเบี้ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด(*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มทีเอเชีย) จํากัด(*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด(*)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล
จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น(*)
สุ ทธิ
สําหรั 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
งบการเงินรวม
2564
2563
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด(*)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด(*)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด(*)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

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
หั ก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น(*)
สุ ทธิ

-

-

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(73,594,045)
-

(73,594,045)
250,000

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เบกีมำนน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชี ย) จำกัด และบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
ทั้งจำนวนเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมตำมสัญญำกำหนดให้ชำระคืนเมื่อทวงถำม โดยมีอตั รำดอกเบี้ ยร้อยละ 8.50 ต่อปี และ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2552 เป็ นต้นไป บริ ษทั ไม่ได้คิดดอกเบี้ ยสำหรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นนี้แล้ว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ทั้งจำนวนเป็ นเงิ นให้
กูย้ ืมตำมสัญญำกำหนดให้ชำระคื นคื นเมื่ อทวงถำม โดยมีอตั รำดอกเบี้ ยร้ อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลักทรั พย์
ค้ ำประกัน อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2553 เป็ นต้นไป บริ ษทั ไม่ได้คิดดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กยู้ ืมระยะ
สั้นนี้แล้ว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด เป็ นตัว๋ สัญญำใช้เงิน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4
ต่อปี ครบกำหนดเมื่อทวงถำม
รำยกำรเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ กิจกำรที่ เ กี่ ยวข้องกัน สำหรั บแต่ ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกรำคม
73,844,045
85,594,045
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
3,150,000
จ่ำยคืนระหว่ำงปี
(250,000)
(14,900,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
73,594,045
73,844,045
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12 และ 13 ตำมลำดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรั พย์ สิทธิการใช้ – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)
2,689,463
3,313,079

ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น – บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563
บริ ษทั ร่ วม
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวม

195,070
195,070

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

300,000
571,929
871,929

(บาท)

102,867
102,867

300,000
558,213
858,213

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียมแอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)

-

-

405,191

405,191

-

-

8,877
414,068

405,191
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บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยมื ระยะสั้น– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด

-

-

2,000,000

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคมมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

-

-

(บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี

-

-

12,000,000

-

-

-

(10,000,000)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

2,000,000

-

หนี้สินตามสัญญาเช่ า – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน

2564

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปัจจุบนั
มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบี้ย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบี้ย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
(บาท)
ผูบ้ ริ หารสําคัญและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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3,120,000

352,279

2,767,721

3,900,000

537,838

3,362,162

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

2564
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

งบกำรเงินรวม

7,620,654

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563
6,947,453

(บำท)

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 น้ ของบริ 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ทําสัญญาซื้ อขายเศษอลูมิเนียมกับบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ) สัญญามี
ระยะเวลา 1 ปี ขยายได้คราวละ 1 ปี ในราคากิโลกรัมละ 1 บาท (ปี 2564) และ 1.50 บาท (ปี 2565)
บริ ษทั ทําสัญญาจัดเก็บค่าบริ หารจัดการ กับบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ) ในอัตรา
เดือนละ 50,000 บาท สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ผู้บริ หารสําคัญ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน จํานวน 3 แปลง มีเนื้อที่รวม 97 ตารางวา เพื่อเป็ นพื้นที่ส่ วนขยายห้องประชุมสํานักงาน
ใหญ่กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 60,000 บาท และได้ต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 19,000 บาท และต่อสัญญาเช่าอีก 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2565 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 19,000 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย เพื่อเป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ สัญญามีระยะเวลา
เช่า 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าจํานวน 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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

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

119,477
72,621
7,807,317
7,999,415

(บาท)
เงินสดย่อย
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
168

80,774
102,621
21,482,736
21,666,131

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

2,289,849
(93,469)
2,196,380
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บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้า - รายอื่นๆ:ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด:1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมค้างชําระเกินกําหนด
ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์
จํากัด(ค้างชําระเกินกําหนด)
รวมทั้งสิ้ น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

20,344,400

23,434,729

20,965,391

22,186,901

9,765,736
63,130
3,592,974
13,421,840

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

58,225,042

59,383,593
151,374,875

59,383,593
153,360,839

59,383,593
155,845,736

59,383,593
152,113,011

(121,364,897)
30,009,978

(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 วันที่ 31ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค้า รายบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)ที่ คา้ งชําระ
เกินกําหนดจํานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค้า ตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์
จํากัด จํานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ลูกหนี้ดงั กล่าว ค้างชําระเกินกําหนด
ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัด ชําระหนี้ ตามสัญญาผ่อนชําระ รวมทั้ง มีอดีตผูถ้ ือหุน้ ของลูกหนี้
เป็ นบุคคลเดียวกับอดีตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
8

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
2564
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

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

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

7,591,423

(100,000)
7,818,237

(บาท)

2564

2563

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

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

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

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

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น –กิจการอื่น ๆ
2564
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

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

(บาท)

2564

2563

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

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

สิ นค้ ำคงเหลือ
2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สารเคมีและวัสดุอื่นๆ
รวม
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

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

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

-

(91,856)

2564
(บำท)

6,285,410
6,285,410
-

2563
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
2564
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
ต้นทุนขายสิ นค้า
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวม
10

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินอื่น

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

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

16,577,430
16,577,430

14,064,994
14,064,994

(บำท)

55,568,924
55,568,924

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

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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
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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)

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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
11

ภำษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการตัดบัญชี

7,864,122

24,379,960

141,291

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

7,864,122

24,367,502

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 นเจ้าของในอัตรา
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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 ัทจึ 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

อยูร่ ะหว่าง
การชาระบัญชี

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

ไทย

ไทย

ไทย

ประเทศที่
ดาเนิน
ธุรกิจ

100

100

100

80

100

100

100

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

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

บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด(*)

จาหน่ายสิ นค้า
ประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษ
วัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด
อยูร่ ะหว่าง
การชาระบัญชี

บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

บริ ษัทย่ อย

ลักษณะ
ธุรกิจ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563มีดงั นี้

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

3
363

363

200

10

150

3

200

10

150

445,084,839

68,085,481

199,999,400

7,000,000

169,999,958

445,084,839

68,085,481

199,999,400

7,000,000

169,999,958

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
2564 2563
2564
2563
(ล้ ำนบำท)
-

(บำท)

275,084,881

68,085,481

199,999,400

7,000,000

2564

2563

382,919,579

68,085,481

199,999,400

7,000,000

169,999,958

-

-

-

62,165,260

-

-

-

62,165,260

ราคาทุน – สุ ทธิ
2564
2563

107,834,698 169,999,958

การด้อยค่า

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

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

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

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(บำท)
ที่ดิน
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

-

21,842,404
21,842,404

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

-

21,842,404

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

-

7,871,491
5,296,000

248,760,959

ที่ดิน

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากการ
ปิ ดหลุม
โอน
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภททรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

15

198,652,120
198,652,120

7,212,819
14,161,029
-

-

177,278,272

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

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

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

1,584,586

320,583,335

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

29,868,998
-

29,880

111,048,461

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

1,112,039
-

-

35,592,049

(บาท)

งบการเงินรวม
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

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

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

3,406,749

53,607,695

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

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

60,917
(128,813)

801,131

5,521,434

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

9,099,719
(166,300)
2,661,571
6,200
11,601,190

-

420,100

8,679,619

ยานพาหนะ

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

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

59,961,503

45,201,220

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

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

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

7,871,491
71,499,949

1,028,115,448

รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

181

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

ที่ดิน

10,026,487
913,162
10,939,649
992,784
11,932,433

-

-

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

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

125,732,511
3,887,561
-

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

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

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

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

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

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

64,257,536
7,040,076
-

ระบบ
สาธารณู ปโภค

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

23,504,663
1,251,490
-

(บำท)

งบการเงินรวม
กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม

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

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

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

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

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

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

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

5,638,787
932,623
-

ยานพาหนะ

436,848,679
28,543,047
(7,087,703)
458,304,023
32,347,348
(4,461,354)
486,190,017

-

รวม

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

6,721,056
6,721,056

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

202,462,173
219,298,656

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้ กรรมสิ ทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4,181,699
3,188,915

-

6,721,056

1,759,969
-

57,706,308

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
จัดประเภทรายการ
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

34,810,858
30,430,300

34,221,191
34,221,191

-

34,221,191

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

119,256,363
137,831,499

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

(2,497,005)
-

37,726,049

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

59,702,484
66,859,679

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

-

9,947,243

ระบบ
สาธารณู ปโภค

7,847,496
10,929,757

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

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

7,140,468

(บาท)

งบการเงินรวม
กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม

17,152,145
18,410,099

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

(2,196)
-

4,519,086

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

1,584,021
2,396,151

418,492
(1,748)
416,744

(4,850)
-

423,342

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

1,849,108
3,566,651

679,201
(6,021)
673,180

-

679,201

ยานพาหนะ

7,624,043
6,997,069

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

(1,611,806)

33,737,909

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

456,470,390
499,908,776

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

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

192,821,853

รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

183

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

21,842,404
-

21,842,404
21,842,404

7,871,491
5,296,000

-

225,907,514
6,695,749
232,603,263

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

212,740,023

ที่ดิน

198,652,120
198,652,120

7,212,819
14,161,029
-

-

177,278,273

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

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

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

1,584,586

191,446,086

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

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

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

29,868,998
-

29,880

98,743,313

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

1,112,039
-

-

35,592,049

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

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

4,091,253
(24,424)

2,307,874

14,648,357

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

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

60,917
(76,244)

696,324

4,372,585

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

6,286,411
(166,300)
8,300
6,200
6,134,611

-

420,100

5,866,311

ยานพาหนะ

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

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

58,489,093

14,764,420

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

883,316,083

850,076,167
33,473,583
(233,667)

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

7,871,491
68,823,857

777,293,820

รวม

184

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564

จัดประเภทรายการ

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

ตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

11,932,433

-

992,784

-

10,939,649

-

913,162

10,026,487

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

126,683,345

-

134,000,629

5,636,163

-

4,380,557

121,047,182

(5,959,417)

5,004,098

122,002,501

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

129,620,072

-

3,887,561

125,732,511

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

75,030,908

-

8,845,261

-

66,185,647

-

6,541,271

59,644,376

26,043,883

-

1,287,730

-

24,756,153

-

1,251,490

23,504,663

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

14,272,349

(32,881)

2,422,244

70,901

11,812,085

(15,377)

2,168,737

9,658,725

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

3,912,046

(28,311)

745,489

-

3,194,868

(57,428)

683,280

2,569,016

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

4,515,899

-

825,979

(70,901)

3,760,821

-

932,280

2,828,541

ยานพาหนะ

-

396,391,492

(61,192)

25,136,207

-

-

-

371,316,477

(6,032,222)

21,381,879

-

355,966,820

รวม

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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-

-

-

49,325,543

176,581,971
183,277,720

1 มกราคม 2564
จัดประเภท

เพิ่มขึ้น

โอนกลับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้ กรรมสิ ทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

49,325,543

-

ตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

-

-

โอนกลับ

4,181,699
3,188,915

6,721,056

-

-

6,721,056

-

-

-

6,721,056

1,759,969

47,565,574

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

การลงทุน
เพิ่มขึ้น

โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์

ที่ดิน

34,810,857
30,430,300

34,221,191

-

-

34,221,191

-

-

-

-

34,221,191

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

63,887,672
65,036,827

13,189,006

-

-

13,189,006

(2,497,005)

-

-

15,686,011

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้าง
และระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

53,716,827
60,165,300

8,739,717

-

-

8,739,717

-

-

-

-

8,739,717

7,847,496
10,929,757

1,692,149

(2,660,557)

252,267

4,100,439

-

(5,794,869)

2,754,840

7,140,468

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณู ปโภค
อุตสาหกรรม

8,193,320
5,551,140

1,021,414

(2,262)

6,021

1,017,655

(2,195)

-

-

1,019,850

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

(1,748)

1,460,312
2,022,432

396,654

-

-

398,402

(4,850)

-

-

403,252

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

1,846,389
945,532

673,180

-

(6,021)

679,201

-

-

-

-

679,201

ยานพาหนะ

6,151,634
5,797,070

1,599,688

(89,615)

-

1,689,303

-

(1,611,806)

-

3,301,109

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

358,678,177
369,344,993

117,579,598

(2,754,182)

252,267

-

120,081,513

(2,504,050)

(7,406,675)

2,754,840

1,759,969

125,477,429

รวม

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)
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

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชี
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)

•

ที่ดินและต้นทุนที่ ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั หลุมฝังกลบ กากอุตสาหกรรมอันตราย มี มูลค่า สุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 186.47 ล้านบาท และ 180.76 ล้านบาท ตามลําดับ

•

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินทั้งหมดมีเนื้อที่ดินรวม 850 ไร่ 42 ตารางวา (ปี 2563: 802 ไร่ 2 งาน
43 ตารางวา) ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
- โฉนดที่ดิน จํานวน 21 ฉบับ มีเนื้อที่ดินรวม 366 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา
- นส. 3 และ นส.3 ก. จํานวน 11 ฉบับ และ 8 ฉบับ ตามลําดับ มีเนื้อที่ ดินรวม 260 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
(ปี 2563: 213ไร่ 3 งาน)
- ภบท.5 จํานวน 2 ฉบับ มีเนื้อที่ดินรวม 222 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา

•
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ที่ดินทั้ งหมดของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการสอบเขต แนวที่ต้ งั ของ ที่ ดินในเรื่ องความถูกต้องของหลักฐาน
ในกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินที่ปราศจากข้อผูกพันใด ในทางกฎหมายทั้งสิ ทธิ ยึดหน่วง ภาระจํายอม และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
อื่นๆ เป็ นต้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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 ในเขต “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
กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมื 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)
-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

188

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

คงเหลือ

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

ต้นทุนที่
เกิดขึ้นแล้ว
(ล้ ำนบำท)

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว
เสร็ จโดยประมาณ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
16

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ยานพาหนะ
(บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ไม่เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
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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

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)
259,907
255,742
623,615
623,616
883,522
879,358

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าฯ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริ หารจัดการ
และกําจัดขยะ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าปรับปรุ งงาน
ระบบการควบคุม
รอตัดบัญชี
(บาท)

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
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บริ หาร
จัดการและ
กาจัดขยะ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิม่ ขึ้น
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
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริ หำรจัดกำรและกำจัดขยะ
ในปี 2553บริ ษ ทั ทาสัญญาว่าจ้างบริ ษทั อื่ นแห่ งหนึ่ งเขี ยนและพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บการบริ 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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
19

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
31,336,764
(1,329,506)
30,007,258

-

(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
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
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งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม 2564
(บำท)

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

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

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

-

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

(173,056)

(1,328,847)
(659)
(1,329,506)
30,007,258

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

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

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อัตรำภำษี 20%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

-

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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

181
3
184

118

(ล้ ำนบำท)

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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
21

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
(บำท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:บริ ษทั ร่ วม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

22

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

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

148,895
203,384
352,279

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่าปั จจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

(บำท)
874,861
1,023,755

2,400,685
3,275,546

3,627,825
4,651,580

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

185,559

838,196

352,279
537,838

3,275,546
4,113,742
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

จัดประเภทเป็ น :ผูบ้ ริ หารสาคัญและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

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

352,279
352,279

มูลค่าปั จจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจานวนเงิน ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

(บำท)

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

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

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

537,838
537,838

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564และ 31 ธันวาคม 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่ 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
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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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
(บาท)

ประมาณการหนี้สินของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
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 ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(865,281)
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
13,704,560

1,379,282

(914,244)

1,169,153

12,951,135

10,364,819

9,828,088

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2564
2563
ข้อสมมติดา้ นประชากร
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(511,857)
(402,387)
(914,244)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

(0.68)
0.81

(0.74)
0.88

(0.54)
0.64

(0.60)
0.72

ตารางมรณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

(0.11)
0.11

(0.11)
0.11

(0.09)
0.09

(0.09)
0.09

แม้วา่ การวิเคราะห์น� ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
จํานวนเงินประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี ปัจจุบนั และสี� ปีย้อนหลังมีดงั นี�

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
24

การปรับปรุ งตาม
ประมาณการหนี�สิน
ประสบการณ์
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
14
10
13
10
1
1
10
7
1
1
7
5
1
5
4
2
1

ประมาณการหนีส้ ิ นจากการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ

ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)
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

202

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินจากคดีความและค่าปรับฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
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

งบกำรเงินรวม

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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 นค่าจ้างตามสัญ ญาอยู่ที่ประมาณ 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)
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
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(หุ้น/บำท)

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
หนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
28

รายได้ จากการให้ บริการ
2564
รายได้จากการให้บริ การกําจัด
กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้จากการให้บริ การอื่นๆ
รวม

29

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

รายได้ อื่น

รายได้จากการถูกรางวัลสลากออมสิ นฯ
รายได้จากการขายไม้ยคู าฯ
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ปรับปรุ งบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ที่คา้ งนาน
อื่น ๆ
รวม
30

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าประสานงาน
ค่านายหน้า
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินรวม

2563

(บาท)

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

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

งบการเงินรวม
2564
2563
599,540
293,226
-

954,400
143,532
283,785
-

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

404,344
1,786,061

งบการเงินรวม
2564
2563
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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
136,151,853
37,208,958
173,360,811

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(บาท)
560,690
901,200
149,532
293,226
283,785
150,000
-

(บาท)

11,003,954
1,495,080
13,502,950

281,753
1,616,270

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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
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
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(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

(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
34

ค่ าใช้ จ่ายอื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
รวม

35

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

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

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

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

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2564
2563
ดอกเบี้ยจ่าย
- สถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- อื่นๆ
รวม

36

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

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

(บาท)

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

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

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

โอนกลับค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
งบการเงินรวม
2564
2563
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
สุ ทธิ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
รำยได้ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้
เมื่อเริ่ มแรก
รำยได้ ภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(บำท)

(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
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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)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

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

อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

2564

(ล้ ำนบำท)
93
19
3
(9)
(1)
(2)
(30)
(20)
2564

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

อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

งบกำรเงินรวม
อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

อัตรำภำษี
(ร้ อยละ)
20

2563
(ล้ ำนบำท)
(1)
2
(1)
(1)
2563
(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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเฟสชั่ นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ลูกค้ ารายใหญ่
ปี 2564 และ 2563 รายได้จากลูกค้า 12 ราย และ 11 ราย ตามลําดับ ของส่ วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
จํานวน 164 ล้านบาทและ 78 ล้านบาท ตามลําดับ จากรายได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั
ปี 2564 และ 2563 รายได้จากลูกค้า 6 ราย และ 6 ราย ตามลําดับ ของส่ วนงานที่ 1 ของบริ ษทั เป็ นจํานวน 59 ล้านบาท
และ 39 ล้านบาท ตามลําดับ จากรายได้รวมทั้งหมดของบริ ษทั
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่วนงานธุรกิจ
และขาย
ส่วนงานบริ การ
ฝังกลบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น
อื่นๆ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ ส่วนงาน

อื่นๆ
(พันบาท)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ส่วนงานธุรกิจ
และขาย
ส่วนงานบริ การ
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

ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
หลุมฝังกลบ
อาคาร
ระบบสาธารณู ปโภค
บ่อผึ่ง 2
เตาหลอมอลูมิเนียม
อื่นๆ
รวม
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-

-

31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้ :- ภายในหนึ่งปี
- หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
- คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
- สัญญาการให้บริ การปรึ กษาทางการเงินและปรึ กษาอื่น
- สัญญาบริ การอื่นๆ
รวม

31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
0.49
0.02
0.51

0.03
0.02
0.05

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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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)
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ทอท.

รำยละเอียดของคดี
บริ ษ ทั ย่อยถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการเช่ าทรั พ ย์
ผิดสัญญา 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 ว นที่ เหลื อ อี 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 ว นคดี 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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 ยในอัตราร้อยละ 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
 ขอให้ศาลปกครองมีคาสั่งคื 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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หมำยเลขคดี
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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 ยวกับค่ 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 อวัน 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

โจทก์ /ผู้ร้อง จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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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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 น ทรั 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

โจทก์ /ผู้ร้อง

จำเลย/ผู้คัดค้ ำน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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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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 บ สภาพ
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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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 ในระห 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
บังคับจาเลยช 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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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 าล จั ง ห วั ด
สระแก้ว ได้ส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์ ภาค
2 เพื่ อพิ จารณาและมี ค าสั่งรั บ อุ ทธรณ์ 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
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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
 เมื่อวันที่ 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 น ปั จจุ บั น
หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง เพื่อลวงบุคคล
ใดๆ ร่ วมกันปลอม และใช้ตว๋ั 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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 ด้วดั มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธรรม หากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ใกล้เคี ย งกับ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมอย่า ง
สมเหตุสมผล
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

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
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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 องกัน 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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เอกสารแนบ

ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้
เปดเผย บนเว็บไซตของบริษัท ที่ https://www.prowaste.co.th/financial_p04.html หรือสแกน OR Code
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

บรษิทั เจทเีอส อลมูเินยีม แอนด เมทเทลิ จาํกดั
เปนบรษิทัในเครอืของ
บรษิทั โปรเฟสชน่ัแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน)
มปีระสบการณทางดานการผลติ
และรบัจางหลอมอลมูเินยีมมานานกวา 30 ป
28 หมู 10 ตาํบลสระสเ่ีหลย่ีม อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุี 20140
โทร 038-194-041-4

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC CO., LTD.
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
1184/38–39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-9480-2 มือถือ 09-1756-8888
แฟกซ. 02-561-0591-2 Line : @prowaste
ที่ตั้งโครงการ ศูนยบริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม จังหวัดสระแกว
234, 234/1-2 หมู 4 บานหนองมะอึ ตําบลโนนหมากเค็ง
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 27160
โทร. 037-609-755 แฟกซ 037-609-620
e-mail : info@prowaste.co.th
www.prowaste.co.th

