
1 / 19 

                                
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งสิทธิ 
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วันที่ 11 - 13 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 

PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED 



2 / 19 

 
      วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2558 
 
เรื่อง  แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

2. ใบจองซื้อหุ้น 
3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบญัชี 

บริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั้น 
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้น 
5. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ 
(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท  

ในการนี้ บริษัทก าหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและ
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิม่เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นวันที่ 11, 12, 13, 16 และ 17 มีนาคม 2558 รวม 5 วันท าการ อย่างไรก็ตาม การก าหนดสิทธิในการจองซื้อและ
ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงก าหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี:้ 
 
1. ระยะเวลา สถานที่รับช าระเงินและส่งเอกสารค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ระหว่างวันที่ 11 - 13 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 รวม 5 วันท าการ ในระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. 
โดยติดต่อที่บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 44 ซอยสุวรรณมณี  
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2274-3467 โทรสาร 0-2274-3468 

ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่ก าหนด
ไว้ข้างต้น 

 
2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

2.1 ใบจองซื้อหุ้น 
2.2 ใบรับรองการจองซื้อหุ้น 
2.3 เงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ หลักฐานการช าระเงิน (กรณีเป็นเงินโอน)  
2.4 เอกสารประกอบการแสดงตัว 
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3. ขั้นตอนและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โปรดน าเอกสารการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการ  
ช าระเงินมาติดต่อ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 1 ดังนี้ :- 

3.1 ใบจองซื้อหุ้น: กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น,  
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการ
จองซื้อตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้น ไม่เกินสิทธิตามที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้น  

3.2 การช าระเงินค่าจองซื้อ ต้องช าระคร้ังเดียวเต็มจ านวน: โดยวิธีการช าระเงินมีดังนี้ 
3.2.1 ช าระโดยเงินสด หรือ การโอนเงินเข้าบัญชี (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ กรณีที่ผู้
ถือหุ้นช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน กรุณาโอนเงินครั้งเดียวเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “ บริษัท        
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  สาขา 
ถนนพระรามที่9-ศรีนครินทร ์เลขที่บัญชี 354-1-26577-0 พร้อมแนบส าเนาการโอนเงิน  

3.2.2 ช าระโดยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") 

หรือ ดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. และ วันที่ 16 
มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน
วันที่ 16 มีนาคม 2558 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันท าการ
ถัดไปเท่านั้น  

การช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชี “บริษัท โปร
เฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้น 
3.3 ใบรับรองการจองซื้อหุ้น: เป็นเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 
3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน: 

3.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4.2 บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ 
ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.4.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล ฉบับล่าสุดที่ออกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่คัด

ส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติ
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บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
3.5 หนังสือมอบอ านาจ: ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับและผู้มอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
4. วิธีการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบยีนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ตามสิทธิ หรือ น้อยกว่าสิทธิ ที่
แต่ละคนได้รับ 
 
5. วิธีการรับหุ้นสามัญ 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
5.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียน

ของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการ
จัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ  

5.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จอง
ซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 หรือ 

5.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จอง
ซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้
จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน 
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.1 แทน 
 
6. การสละสิทธิจองซื้อ 
 ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ช าระเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเวลาที่ก าหนด หรือ ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่
ชัดเจน หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ที่ระบุในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นอย่างถูกต้อง บริษัทจะถือว่าท่าน
สละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต่อไป  
 
7. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อหุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้  

 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น  เพื่อเป็น
หลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้
เรียบร้อยแล้ว 
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 กรณีจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือ
ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระจากการจองซื้อเป็นหลัก 

 ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน 

 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที่จะส่งหุ้นไปให้ถูกต้อง  หากระบุผิดหุ้นจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย 

 
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 

จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 44 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.  10310  
โทรศัพท์ 0-2274-3467 โทรสาร 0-2274-3468  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                   
ขอแสดงความนับถือ 

โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 

(นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์) 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :  หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
 

1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ชื่อบริษัท    : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Professional Waste Technology (1999) Public Company Limited 
ชื่อย่อ    : PRO 

 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ 
(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท และก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน  : หุ้นสามัญที่ออกใหมข่องบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด(มหาชน)   
จ านวนหุ้นที่จัดสรร  : ไม่เกิน 350,000,000 หุ้น  
อัตราส่วน  : 10 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม ่(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใหป้ัดทิ้ง) 
ราคาเสนอขาย   : 0.70 บาท ต่อหุ้น  
ทุนจดทะเบยีน ณ วันที ่
26 มกราคม 2558 

: 1,837,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,625,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 

ทุนช าระแล้ว ณ วันที ่
26 มกราคม 2558  

: 1,225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,750,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 

ทุนที่จะช าระเพิม่จาก
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี ้

: ไม่เกิน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 

ทุนช าระแล้วภายหลัง 
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี ้

: 1,470,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,100,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท (ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ตามสิทธิเต็มจ านวน) 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัททีม่ีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที ่ 10 
กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นดังกล่าวไดต้ามสิทธ ิหรือ น้อยกว่าสิทธ ิ
ที่แต่ละคนได้รับ 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
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4.  ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
 

5. ก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 

  5.1. ก ำหนดวันจองซื้อและรับช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน 

วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 และ 16 - 17 มีนาคม 2558  

  5.2. วิธีกำรจองซื้อและกำรช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน 

5.2.1. ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ระหว่างวันที่ 11 - 13 
มีนาคม 2558 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 โดยติดต่อ 

ฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 44 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชาอุทิศ  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310  
โทรศัพท์ 0-2274-3467 โทรสาร 0-2274-3468 
*** ไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์*** 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

5.2.2. ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน  โดย
จะต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นตามสิทธิตามที่ได้แสดง ไว้ใน
ใบรับรองการจองซื้อหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลน้ันพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้ 

(1)  ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งจะระบุ
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

(2) เอกสารประกอบการแสดงตัว 
- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท 
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมาท าการแทน) 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับและผู้มอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.2.3. ผู้ถือหุ้นต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.2.2 พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จ านวนที่จองซื้อไปยื่นที่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 44 ซอยสุวรรณมณี 
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2274-3467 โทรสาร 0-2274-3468 

โดยสามารถช าระค่าจองซื้อได้ดังนี้ 
(1)  กรณีช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซื้อ
ได ้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน กรุณาโอนเงินครั้งเดียวเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  
“บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน)  สาขาถนนพระรามที่9 – ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 354-1-26577-0 พร้อมแนบส าเนาการโอน
เงิน โดยเลือกเพียงหนึ่งบัญชี จากบัญชีดังต่อไปนี้ 

(2)  กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท ์(จ่ายช าระเต็มจ านวน) 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็ค

ธนาคาร") หรือ ดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อได้ ในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 
15.00 น. และ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 16 มีนาคม 2558 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายในวันท าการถัดไปเท่านั้น  

การช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่าย “บริษัท          
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน)” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้น 

  5.3. กำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นและกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้น 

5.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย ์เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/
หรือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะคืนเช็คค่าจองซื้อ
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ 
และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้อง
ติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ 

5.3.2 กรณีผู้ถือหุ้นช าระเงินเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี
ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ 
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ยู่ที่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
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ซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้อง
ช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่
ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 21 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจอง
ซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในทะเบียนผู้ถอืหุ้นโดยถูกตอ้งแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และ
ผูจ้องซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

  5.4. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
5.4.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นาย

ทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับ
การจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันท าการ นับ
จากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

5.4.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับจากวันปิดการจอง
ซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดย
ต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  และ /
หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก าหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับ
จัดสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

5.4.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้อง
เป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.4.1 แทน 

  5.5. อื่นๆ 

5.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น  เพื่อ
เป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5.5.2. กรณีจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะถือตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระจากการจองซื้อเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ จ านวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นจองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด 

5.5.3 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อหุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี ้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุใน
ข้อ 5.2 
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5.5.4 ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเวลาที่ก าหนด หรือ ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบ
จองซื้อไม่ชัดเจน หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ที่ระบุในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นอย่างถูกต้อง บริษัทจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ 
 

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อช าระหนี้แก่เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน ประมาณ 200 ล้านบาท โดยหากมีเงินส่วนที่เหลือจะใช้ส าหรับการ
ซื้อวัตถุดิบและใช้ส าหรับธุรกรรมปกติของบริษัท ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอลดหนี้กับสถาบันการเงินและ
เจ้าหนี้ ซึ่งจ านวนหนี้ที่ต้องช าระยังไม่ชัดเจน 

 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ท าให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้หนี้สินลดลงเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานให้แข็งแกร่ง  

 ท าให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสในการน าหลักทรัพย์ของบริษัทกลับเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

8.1 บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังช าระภาษีและหัก
ส ารองตามกฎหมาย และเงินทุนส ารองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต และการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเท่านั้น (จากงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท) ไม่นับ
รวมผลประกอบการของบริษัทย่อย  

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจด
ทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ภายใต้
บทบัญญัติมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

8.3 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และ
จะส่งผลผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น 

 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

-ไม่มี- 
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1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRO”) 
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  
ที่ตั้งส านักงานใหญ่: 44 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 
เลขทะเบียนบริษัท: 0107547000231 
โทรศัพท์:  (662) 274-3467 
โทรสาร:  (662) 274-3468 

  โฮมเพจบริษัทฯ:    www.prowaste.co.th  
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ลักษณะของบริการหลัก 
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่

เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยบริษัทฯ จะรับของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าและด าเนินการขนส่งเพื่อทีจ่ะ
มาบ าบัดที่ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว  ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ค านึงถึงการปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งการก าจัดกากของเสียเป็น 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

- การก าจัดกากที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) 
ใช้ระบบปรับเสถียรภาพและท าให้แข็งตัว (Stabilization และ Solidification Process) ซึ่งเป็นการลดความ

เป็นพิษของเสีย (Detoxification Process) โดยการเติมสารเคมีเพื่อเปล่ียนรูป ของส่ิงมีพิษมาอยู่ในรูปสารละลายที่ไม่
เป็นพิษ หรืออยู่ในรูปสารละลายที่เสถียรยากต่อการท าโครงสร้าง 

 

 
- การก าจัดกากที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste) 
จะใช้การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยในส่วนของการป้องกันและจัดการบางส่วนของ

น้ าฝนที่ซึมลงไปผ่านชั้นฝังกลบส่ิงปฏิกูลที่ผ่านการบดอัดก่อให้เกิดเป็นน้ าเสียจากการชะล้างส่ิงปฏิกูล (Leachate) นั้น 

สว่นที่ 2 : ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท 
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โครงการได้จัดการวางระบบระบายน้ า โดยรวมกับน้ าเสียที่เกิดจากการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและรวบรวม น้ าเหล่านี้ไปยัง
บ่อสูบน้ าเสียจากขยะ (Leachate Pump Sump) และส่งต่อไปบ าบัดยังระบบก าจัดน้ าเสียที่ไม่เป็นอันตรายต่อไป 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 เนื่องจากปริมาณส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา  และนโยบายการก ากับดูแลจากภาครัฐ ในการก าจัดส่ิง
ปฏิกูลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี   เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรม และการตอบรับนโยบายของภาครัฐ ในส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

 ผู้ให้บริการก าจัดส่ิงปฏิกูลฯ ด้วยวิธีฝังกลบที่มีใบอนุญาตฝังกลบ ส่ิงปฏิกูลฯ  ทั้งที่ไม่อันตรายและที่เป็นอันตราย
ซึ่งเป็นรายใหญ่และมีศักยภาพ และความสามารถในการให้บริการใกล้เคียงกัน มีจ านวน 3 ราย ได้แก่   

- บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (“BWG”)  จังหวัดสระบุรี (271 ไร)่ 
- บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (“PRO”)  จังหวัดสระแก้ว  (600 ไร)่ 

(โดยปัจจุบัน PRO ไม่สามารถด าเนินงานได้ เน่ืองจากมีปัญหาด้านฐานะการเงินและอยู่ระหว่างฟื้นฟู) 
- บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (“GENCO”) ศูนย์มาบตาพุด จังหวัดระยอง (29 ไร่), ศูนย์แสม

ด า บางขุนเทียน กทม (300 ไร)่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จังหวัดราชบุรี (500 ไร)่ 
 ภาวะการณ์แข่งขันในการให้บริการก าจัดส่ิงปฏิกูลฯ ด้วยวิธีการฝังกลบส าหรับส่ิงปฎิกูลฯ อันตราย ไม่มีความ

รุนแรงมากนัก เนื่องจากมีจ านวนผู้ให้บริการรายใหญ่เพียง 3 รายเมื่อเทียบกับปริมาณส่ิงปฏิกูลฯ ในประเทศ
ทั้งหมด 

 ผู้ให้บริการแต่ละรายมีสถานที่ตั้งของศูนย์ก าจัดส่ิงปฏิกูลฯ กระจายออกไปในแต่ละพื้นที่ของประเทศ  

 นอกจากนี้ การเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่อาจท าได้ยาก เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น 
การใช้เงินลงทุนสูง การใช้พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะเหมาะสมซึ่งต้องได้รับการรับรองและผ่านความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ที่ส าคัญยังต้องผ่านความเห็นชอบในรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)  ท าให้ผู้ลงทุนมีความเส่ียงจากการลงทุนในที่ดินเป็นเงินจ านวนสูง 
ตลอดจนหากไม่ผ่านการยอมรับจากชุมชน ท าให้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการได้  

 นอกจากนี้ เน่ืองจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะที่แพรกษาและที่อื่น ๆ ส่งผลให้มี
ความเข้มงวดและเพิ่มบทลงโทษจากหน่วยงานรัฐมากขึ้น ซึ่งจะท าให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่การก าจัดอย่างถูกวิธีมาก
ขึ้น อีกทั้งยังอาจได้งานที่บ่อขยะแพรกษา รวมถึงการปรับขึ้นราคาและเน้นก าจัดกากอุสาหกรรมอันตรายก็จะส่งผลบวก
การด าเนินงาน 
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การผลิต 
 บริษัทมีก าลังการผลิต ดังนี ้

หน่วย (ตัน) ก าลังการผลิตต่อป ี
กากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย* 82,500  
กากอุตสาหกรรมแบบทีไ่ม่เป็นอนัตราย** 330,000  

หมายเหตุ  : ก าลังการผลิตคิดวันท างานเท่ากับ 330 วันต่อปีท างาน วันละ 8 ชั่วโมง 
* ค านวณจากความสามารถในการให้บริการสูงสุดของอาคารปรับเสถียรในปัจจุบัน (1 อาคาร) คือ 250 ตัน/วัน ในอนาคตเมื่อ
ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่โครงการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีโครงการจะเพิม่อาคารปรับเสถียรอีก 1 อาคาร ซึ่งจะสามารถจะ
ให้บริการได้ เท่ากับ 500 ตัน/วัน ซึ่งเท่ากับก าลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA  
** ค านวณจากความสามารถในการให้บริการสูงสุดของบริษัท เช่น ปรมิาณรถบรรทุก การชั่งน้ าหนัก การตรวจสอบจาก
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งเท่ากับก าลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA 

 
การตลาดและการจ าหน่าย 
 การด าเนินงานด้านการตลาดจะด าเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ CW โดยทีมงานของบริษัทย่อยจะติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง โดยมีทีมงานด้านการตลาด ซึ่งประกอบด้วยทีมงานด้านขายและพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ทีมแบ่งตามเขต
พื้นที่ที่ได้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทีมงานโครงการพิเศษที่ให้บริการเฉพาะโรงงานที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวญี่ปุ่น
อีกด้วย อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งตัวแทนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตามเขตต่าง ๆ เพื่อด าเนินการขนส่งกากจากลูกค้า
มาที่บริษัท 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ลูกค้าในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก รองลงไปได้แก่ ภาคเหนือและภาค
อื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. กลุ่มที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม :  
 ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่ มีกากอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด มีการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นระบบ ได้แก่ การมีทีมงานชัดเจน, มีระบบเอกสารและการอนุญาตน ากากอุตสาหกรรมออกนอก
โรงงานอย่างมีขั้นตอน, มีการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่  

 อุตสาหกรรมยานยนต ์
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต ์
 อุตสาหกรรมถลุงโลหะ 
 อุตสาหกรรมเคม ี
 อุตสาหกรรมสี 
 อุตสาหกรรมฟอกย้อม 
 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 2. กลุ่มที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม  
 ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นโรงงานขนาดเล็ก – กลาง และขนาดใหญ่ มีกากอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีความสะดวกด้านการขนส่ง กลุ่มโรงงานเหล่านี้อยู่ในความดูแลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดลองของหน่วย
ราชการ, มหาวิทยาลัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 
 
สินทรัพย์ของบริษทัและบริษทัย่อยที่ส าคัญ 
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สินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย  
ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 56 31 มี.ค. 57  
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 249,708 249,708 Note 1 
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของหลุมฝัง
กลบประเภทกากอุตสาหกรรมอันตราย 

21,842 21,842 - 

หลุมฝังกลบ 116,355 116,355 - 
อาคารและระบบบ าบัดน้ าเสีย 285,403 285,403 - 
ระบบสาธารณูปโภค 99,465 99,465 - 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 70,706 70,982 Note 1 
เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์  5,259 5,330 - 
ยานพาหนะ 11,971 11,971 - 
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 32,350 32,350 - 
รวมราคาทุน 893,059 893,406  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -     304,139 -     308,853  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า -     285,355 -     285,355  

สุทธิ 303,565 299,198  

Note 1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิ
จ านวน 90.69 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 91.77 ล้านบาท)  ส าหรับงบการเงินรวม และที่ดินราคาตามบัญชีสุทธิ
จ านวน 25.61 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 25.61 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้ถูกจดจ านองเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ 

 
 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

 3.1. กรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 มีดังนี ้

ล าดับ รายชือ่ ต าแหน่ง 
1 นาย เกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ ์ กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) /  

ประธานกรรมการบรหิาร (รักษาการ) 
2 ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3 นาย สมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ กรรมการ 
4 นาย ชาญชัย กาญจนพันธ์ กรรมการ 
5 KHUN SELINA TONG GEOK BIEN กรรมการ 
6 นาย เขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นาย ติรวัฒน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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3.2. โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  
 

ล าดับ รายชือ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. น.ส.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี 300,193,479  17.15% 
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404  8.56% 
3. นายเกรียงศิลป์  ล้ิมนันทรักษ ์ 50,000,000  2.86% 
4. นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนชิชยั 48,838,600  2.79% 
5. นายวิชยั มงคลจินดา 45,064,000  2.58% 
6. นางวิจติรา  ชวาลากุล 40,000,000  2.29% 
7. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 38,076,799  2.18% 
8. นายวิโรจน์  ก่อสินเจริญ 33,200,000  1.90% 
9. นางวารุณี  ชลคดีด ารงกุล 31,000,000  1.77% 
10. นายกิตติพส  จีระกุล 30,000,000  2.14% 
11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 983,809,718 55.78% 
 รวม 1,750,000,000  100% 

 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 ระหว่างปี 2554 – 2557 บริษัทไม่มีการเพิ่มทุนและไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท   

 
 

 

 

 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 

จ ากัด (มหาชน)  
 

บริษัท เวสท์  
เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 

 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล  
เวสต์ เทคโนโลยี  

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 
 

บริษัท เบกีมานน์  
เมอร์คิวรี เทค  

(บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด 
 

บริษัท เจ ที เอส 
อลูมิเนียม แอนด์  
เมทเทิล จ ากัด 

 

99%   100%   80%            100% 
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บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย มีดังนี้ 
 
1. บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด  
(ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99%) 
ท าหน้าที่ติดต่อหาลูกค้าและท าการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะน าไปก าจัดที่ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม

จังหวัดสระแก้วของบริษัทฯ และที่โรงงานของกลุ่มปูนซีเมนต์คือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด และ บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทย่อยจะน ากากอุตสาหกรรมไปส่งเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์น้อยลง 
เพราะว่าวิธีการฝังกลบมีต้นทุนที่ต่ ากว่าส าหรับบริษัท 

2. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
(ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 100%) 
ท าธุรกิจการจัดการและรีไซเคิลรวมทั้งคัดแยกสกัดโลหะมีค่าจากวัสดุและเศษซากอิเลคโทรนิคส์ (Electronic 

– Waste หรือ e-waste) และท าธุรกิจแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง (Plastic to Fuel) 
3. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด  
(ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 80%) 
ท าธุรกิจก าจัดและน ากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุปนเปื้อนปรอท (Mercury Recovery) 

4. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด 
(ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 100%) 
ท าธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมส าเร็จรูป, น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และ

ขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross) มีโรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
2554 2555 2556 Q1/2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย ์                 
สินทรัพย์หมุนเวียน                 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.00 0.61 0.55 0.15 0.43 0.13   0.76  0.22 
  ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนี้อ่ืน-สุทธิ 11.38 2.31 18.75 5.27 26.11 7.81   36.68  10.76 
  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน-สุทธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 4.18 0.85 1.17 0.33 0 0 0 0 
  ทรัพยส์ินรอการขาย 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18.57 3.77 20.47 5.75 26.54 7.94 37.43 10.98 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                 
  เงินลงทุนในบรษิัทย่อย-สุทธิ 0 0 0 0 0 0   0 
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 470.93 95.65 333.48 93.67 303.57 90.79 299.20 87.75 
  สิทธิการใชค้วามช านาญทางเทคนคิ-สุทธิ 0 0 0 0 0 0   0 
  เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ทรัพย์สิน-สุทธิ 0 0 0 0 0 0   0 
  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน 0 0 0 0 0 0   0 
  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สุทธิ 0 0 0 0 0 0   0 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 0.64 0.13 0.34 0.1 0.4 0.12 0.60 0.18 
  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2.21 0.45 1.73 0.49 3.85 1.15 3.75 1.10 
  

 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 473.78 96.23 335.56 94.25 307.82 92.06 303.55 89.02 

  
 

รวมสินทรัพย ์ 492.35 100 356.02 100 334.36 100 340.98 100 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น                 
หนี้สินหมนุเวียน                 
  เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 42.44 8.62 12.44 3.49 10.52 3.15 10.23 3.00 
  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 127.26 25.85 171.18 48.08 178.73 53.45 187.28 54.92 

  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ป ี

107.77 21.89 101.72 28.57 101.72 30.42 101.72 29.83 

  เจ้าหนี้ตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ป ี 11.4 2.32 4 1.12 3.46 1.03 2.98 0.87 
  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 8.96 1.82 7.56 2.12 5.56 1.66 4.96 1.45 

  
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีจากกิจการ
ท่ีเกี่ยวข้องกัน 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  เจ้าหนี้การซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 28.94 5.88 28.6 8.03 31.73 9.49 31.44 9.22 

  
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาประนปีระนอมยอมความที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ป ี

10.5 2.13 31.53 8.85 31.53 9.43 31.53 9.25 

  หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 337.27 68.5 357.02 100.28 363.23 108.64 370.13 108.55 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน                 

  
เจ้าหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากสว่นท่ีครบก าหนด
ช าระใน 1 ป ี

0.98 0.2 0 0 0 0 0 0 

  หนี้สินตามสญัญาประนปีระนอมยอมความ-สุทธิ 21.03 4.27 0 0 0 0 0 0 
  ประมาณการหนีส้ินการปดิหลมุฝังกลบ 18.45 3.75 11.31 3.18 13.46 4.03 13.46 3.95 
  ภาระหนี้สินจากผลประโยชนพ์นกังาน 3.18 0.65 1.69 0.48 2 0.6 3.00 0.88 
  ประมาณการหนีส้ินจากคดีความ 7.07 1.44 11.57 3.25 12.19 3.65 12.06 3.54 
  หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 50.72 10.3 24.57 6.9 27.65 8.27 28.52 8.36 

  
 

รวมหนีส้ิน 387.99 78.8 381.59 107.18 390.89 116.91 398.65 116.91 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริษัท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
2554 2555 2556 Q1/2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น                 
  ทุนเรือนหุ้น                 

  

 

ทุนจดทะเบยีน 
หุ้นสามญั 2,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 

 
1,837.50 

  
 

1,837.50 
  

 
1,837.50 

  
 

1,837.50 
  

  

 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
หุ้นสามญั 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 

 
1,225 

 
248.81 

 
1,225 

 
344.08 

 
1,225 

 
366.37 

 
1,225 

 
359.26 

  ส่วนต่ ามูลค่าหุ้นสามัญ -285 -57.89 -285 -80.05 -285 -85.24 -285.00  -83.58 
  ขาดทุนสะสม -835.31 -169.66 -965.22 -271.11 -996.18 -297.94 -997.31  -292.48 
  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น                 
  

 
รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 104.69 21.26 -25.22 -7.08 -56.18 -16.8 -57.31  -16.81 

  ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ -0.34 -0.07 -0.34 -0.1 -0.35 -0.11 -0.36  -0.10 
  

 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 104.36 21.2 -25.57 -7.18 -56.53 -16.91 -57.67  -16.91 

    รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 492.35 100 356.02 100 334.36 100 340.98  100.00 

หมายเหตุ – ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
2554 2555 2556 3M 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 148.89 100 76.38 100 104.24 100 29.33 100 
ต้นทุนขายและการให้บรกิาร -163.13 -109.56 -82.85 -108.48 -70.85 -67.97 -19.95 -68.01 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น -14.24 -9.56 -6.48 -8.48 33.39 32.03 9.38 31.99 
รายได้อ่ืน 11.49 7.72 4.31 5.64 3.15 3.02 0.38 1.29 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4.35 2.92 13.14 17.21 3.34 3.20 0 0 
ค่าใช้จ่ายในการขาย -0.27 -0.18 -0.31 -0.4 -0.75 -0.71 0 0 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -40.31 -27.07 -18.77 -24.57 -21.02 -20.17 -5.26 -17.93 
หนี้สงสัยจะสูญ -16.01 -10.76 -9.98 -13.06 -10.61 -10.17 -1.98 -6.76 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบรษิทัย่อย 0   0   0   0 0 
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยคา่ทรพัยส์ิน -179.77 -120.74 -79.7 -104.35 9.51 9.12 0 0 
ประมาณการผลเสยีหายและความเสียหายจากคดฟี้องร้อง 0 0 -4.77 -6.25 -29.79 -28.58 -0.15 -0.50 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร -7.02 -4.71 -2.04 -2.67 -2.35 -2.25 -0.69 -2.37 
ต้นทุนทางการเงิน -7.07 -4.75 -25.04 -32.79 -15.9 -15.25 -3.02 -10.29 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ -5.59 -3.76 -129.63 -169.72 -31.02 -29.76 -1.34 -4.56 
ภาษีเงินได ้ -27.73 -18.62 -0.3 -0.39 0.06 0.06 0.20 0.68 
ขาดทุนส าหรับป ี -282.17 -189.52 -129.93 -170.11 -30.96 -29.70 -1.14 -3.88 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -282.17 -189.52 -129.93 -170.11 -30.96 -29.70 -1.14 -3.88 

การแบ่งปันขาดทุน                 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ -282.16 -189.51 -129.92 -170.1 -30.95 -29.69 -1.14 -3.88 
ส่วนท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 
  -282.17 -189.52 -129.93 -170.11 -30.96 -29.7 -1.14 -3.88 

ขาดทุนตอ่หุ้นขัน้พื้นฐาน                 
ขาดทุนสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)  -0.16   -0.07   -0.02   -   

จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนกั (ลา้นหุ้น) 1,750  1,750  1,750   1,750   

หมายเหตุ – ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม 
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งบกระแสเงินสด 
2554 2555 2556 3M 2557 
ล้าน
บาท 

ล้าน
บาท 

ล้าน
บาท 

ล้าน
บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:         
  ขาดทุนสุทธิส าหรับป ี -282.17 -129.63 -31.02 -1.34 
  ปรับรายการกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืนและภาษเีงินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 16.01 9.98 10.61 1.98 

  
 
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 
กลับรายการค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า  -1.02 0.00 -0.30 0.00 

  
 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 42.55 20.78 20.59 4.71 

  
 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -4.35 -13.14 -3.34 0.00 

  
 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 7.02 0.00 0.00 0.00 

  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพยส์ินถาวร(กลับรายการ) 144.88 79.70 -9.51 0.00 

  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 34.89 0.00 0.00  0.00 

  
 

(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกดิขึ้น 0.77 -0.34 3.12 -0.29 
  

 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงาน 0.00 -1.49 0.31 1.00 

  
 
ประมาณการผลเสยีหายและความเสียหายจากคดฟี้องร้อง 7.07 4.50 29.79 0.15 

  
 
ดอกเบี้ยรบั 0.07 0.00 0.00 0.00 

  
 
ต้นทุนทางการเงิน 27.73 25.04 15.90 3.02 

  
 
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงาน 

-6.56 -4.60 36.14 9.23 

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง      
  

 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนี้อ่ืน 11.42 -17.64 -17.92 -12.45 

  
 
สินคา้คงเหลือ 5.14 3.01 1.48 0.00 

  
 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน -0.45 0.78 -2.26 0.00 

  การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน -11.44 53.17 0.41 7.18 

  
 
จ่ายช าระผลเสียหายจากคดฟี้องร้อง 0.00 0.00 -2.20 -0.28 

  
 
เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน -1.89 34.72 15.66 3.68 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ       
   เงินสดรบัจากการยกเลกิสญัญาการให้บรกิารการบ ารุงรกัษาระบบ 6.00 0.00 0.00 0.00 

  เงินสดรบัจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5.68 3.01 0.19 -0.35 
  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกันลดลง 0.40 0.00 0.00 0.00 
  เจ้าหนี้คา่ทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2.28 0.59 -0.59 0.00 
  ค่าใช้จ่ายในการปดิหลมุฝังกลบ -2.95 0.00 0.00 0.00 
  

 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 11.06 0.35 -4.04 -0.35 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ        
  เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 0.35 -36.05 -1.92 -0.28 
  เงินสดรบัเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเกีย่วข้องกนั 10.63 1.92 0.00 0.00 
  เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกัน -8.98 -3.33 -2.00 -0.60 
  เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน -2.57 -0.08 -7.28 -1.64 
  เงินสดจ่ายเจา้หนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 0.00 -0.48 
  

 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ -7.70 -37.53 -11.74 -3.01 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ          1.46 -2.46 -0.12 0.33 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1.55 3.00 0.55 0.43 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3.00 0.55 0.43 0.76 

 


