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PRO : บรษัิท โปรเฟสชั�นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) 9M/2564 (ม.ค. - ก.ย. 2564)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทมีธุรกิจหลักที�ชดัเจนคือการใหบ้รกิารบาํบดัและกําจัดกาก
อุตสาหกรรมแบบที�เป�นอันตรายและไมเ่ป�นอันตรายด้วยการฝ�งกลบ โดยมี
สถานที�กําจัดกากอุตสาหกรรมตั�งอยูที่� จังหวัดสระแก้ว และหล่อหลอมอลูมิ
เนยีมสาํเรจ็รูปเพื�อนาํกลับมาใชใ้หม ่(Recycle) จากเศษอลมูิเนยีม (AL
Scrap) และขี�เถ้าอลมูิเนยีม (AL Dross) โรงงานตั�งอยูที่� จังหวัดชลบุรี

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

บรษัิทมีสายงานธุรกิจยอ่ยที�ขยายผลจากธุรกิจหลัก คือการให้บริการผสม
กากเชื�อเพลิงผสมเพื�อใช้เป�นเชื�อเพลิงทดแทน (Fuel Blending) สง่ไป
ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Solid Blending), ซอ่มและล้าง
ถังเคมีด้วยตัวทําละลาย ตลอดจนคัดแยกกากอุตสาหกรรมเพื�อนาํกลับมา
ใช้ใหม ่(Recycle) 

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

บําบัดกากอุตสาหกรรม 57.22%

จําหนา่ยอลูมิเนยีม 34.89%

อื�นๆ 7.89%

ข�อมูลหลักทรัพย� SET / SERVICE / PROF

ราคาป�ด PRO SET index
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ณ วันที� 30/09/64 PRO PROF SET

P/E (เท่า) - 136.74 20.51

P/BV (เท่า) - 2.24 1.73

Dividend yield (%) - 0.71 2.23

30/09/64 31/12/63 31/12/62

Market Cap (ลบ.) - - -

ราคา (บาท/หุ้น) - - -

P/E (เท่า) - - -

P/BV (เท่า) - - -

CG Report: -

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2564

9M64 9M63 2563 2562

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 220.29 153.95 214.84 317.22

ค่าใช้จ่าย 181.49 165.78 215.35 194.18

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 32.36 -12.39 -0.87 115.11

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 664.44 619.36 642.87 643.77

หนี�สนิ 181.61 179.00 192.37 190.82

สว่นผูถื้อหุน้ 483.39 440.88 451.03 453.46

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 63.59 11.07 15.82 69.44

กิจกรรมลงทนุ -46.04 -35.06 -46.90 -67.79

กิจกรรมจัดหาเงิน -10.32 -1.82 7.17 1.23

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.02 -0.01 0.00 0.06

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 39.70 19.03 25.60 34.76

อัตรากําไรสทุธิ (%) 14.68 -8.07 -0.42 36.28

D/E Ratio (เท่า) 0.38 0.41 0.43 0.42

ROE (%) 9.50 18.30 -0.19 29.02

ROA (%) 7.80 13.31 -0.08 21.25

สรุปผลการดําเนินงาน

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีผลการดําเนินงานสําหรับระยะเวลา 9 เดือน ของ
ป� 2564 มีรายได้รวมจํานวน 220.29 ล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 43.09
จากชว่งเดียวกันของป�ก่อน ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ�มขึ�นร้อยละ 9.47 จาก
ชว่งเดียวกันของป�ก่อน และสง่ผลให้ผลกําไรสุทธิของบริษัทมียอดรวม
อยูที่� 32.36 ล้านบาท ซึ�งต่างจากชว่งเดียวกันของป�ก่อนที�มีผลขาดทุน
สุทธ ิ12.39 ล้านบาท

พัฒนาการที่สําคัญ

บรษัิทมีวิธีการบาํบัดน�าเสียที�เป�นอันตรายและที�ไมเ่ป�นอันตรายภายใน
โรงงาน จากหลุมฝ�งกลบกากอุตสาหกรรมและน�าเสียจากกิจกรรมต่างๆ
ซึ�งสามารถบาํบัดน�าเสียที�เป�นอันตราย สูงสุด 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และน�าเสียที�ไมเ่ป�นอันตราย สูงสดุ 127 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีการ
จัดระบบขนสง่ที�สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ทุกขั�นตอน รถทุกคัน
ของบรษัิทมีอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจํารถ
มีการติดตั�งระบบ GPS เพื�อตรวจสอบและติดตามเส้นทางของการเดิน
ทางที�ถูกต้อง เชน่ ความเรว็รถ ระยะทาง ระยะเวลา เป�นต้น

แผนการดําเนินงานประจําป� 2564

1.  กลยุทธด้์านผลิตภัณฑ์ (Products)
รกัษามาตรฐานและคุณภาพบรกิารใหไ้ด้มาตรฐานอยูเ่สมอรวมทั�งการรว่ม
ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความรว่มมือ,การเข้ารว่มโครงการดูแลสิ�งแวด
ล้อมรว่มกับสถานประกอบการหรอืมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื�อสร้างชื�อเสียงให้
กับบรษัิท
2.  กลยุทธด้์านราคา (Price)
เสนอเงื�อนไขราคาค่าบรกิาร และสว่นลดเพื�อแขง่ขันกันในตลาด 
3.  กลยุทธด้์านการตลาดและสง่เสรมิการขาย (Promotion)
1. ด้านการตลาด เพิ�มชอ่งทางการขายผา่นตัวกลาง หรอืพันธมิตรที�มีกลุ่ม
เป�าหมายเดียวกัน เพราะต่างฝ�ายต่างได้ประโยชน ์                             
2. ทําการประชาสมัพันธผ์า่นสื�อ Digital ซึ�งเป�นการสื�อสารของคนในยุค
ป�จจุบนั
3.  จัดโปรโมชั�นสง่เสรมิการขายใหกั้บฝ�ายการตลาดในแต่ละไตรมาส เพื�อ
เป�นแรงจูงใจ

แผนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืน

บรษัิทมีการพัฒนาและปรบัปรุงอยา่งต่อเนื�อง สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและควา มพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิารอยา่งสงูสดุ โดยทีมงานมืออาชีพ
ที�มีประสบการณใ์นธุรกิจการใหบ้รกิารบาํบดัและกําจัดกากอุตสาหกรรม
เพื�อใหเ้ป�นไปด้วยความถกูต้อง ปลอดภัย และคํานงึถึงสิ�งแวดล้อมเป�น
สาํคัญ บรษัิทได้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที� 101, 105
และ 106 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป�นหลักประกันและสร้างความ
มั�นใจต่อลกูค้าที�มาใชบ้รกิาร

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

บรษัิทมุง่มั�นพัฒนาและให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสี�ยงอยา่งเป�น
ระบบตามกรอบการบริหารความเสี�ยงตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ�มใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ พนักงาน และผู้ที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ ตลอดจนการ
บรหิารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอยา่งยั�งยืน บริษัท
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กรโดยบุคลากรทุกระดับให้มีสว่น
รว่มในการบรหิารจัดการความเสี�ยงให้อยูใ่นระดับที�ยอมรับได้ โดยคณะ
กรรมการบรหิารความเสี�ยงทําหน้าที�กําหนดกรอบการบริหารความเสี�ยง
รวมถึงพิจารณาความเสี�ยงและกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี�ยงที�
สําคัญเพื�อให้มั�นใจว่าบรษัิทมีกลไกกํากับดูแลการบริหารและจัดการความ
เสี�ยงได้อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง
องค์กรที�กําหนดไว้ ตลอดจนมีการทบทวนความเสี�ยงและมาตรการในการ
บรหิารความเสี�ยงอยา่งสม�าเสมอ

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

บรษัิท คือหนึ�งในผู้บุกเบิกธุรกิจนี�ภายใต้ชื�อโครงการ "ศูนย์บริหารการจัด
การทรพัยากรสิ�งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว" โดยให้บริการอยา่งครบวงจรใน
การบาํบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมอยา่งมืออาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า
20 ป� ที�ผา่นมา

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 16/03/2564

น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี (20.92%)

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED (7.40%)

นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์ (7.19%)

นาย ชนะ พวงปทุมานนท์ (3.51%)

น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์ (3.11%)

อื�น ๆ (57.87%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

www.prowaste.co.th

อีเมล info@prowaste.co.th / ไลน์ : @prowaste

0-2942-9480-2

1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900

ข้อมูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=PRO

หมายเหต ุ: เอกสารฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทนุเพื�อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั�น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบียนไมต้่องรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําขอ้มูลที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั�งห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษัิทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทนุมีข้อสงสัยเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันที่เผยแพร�ข�อมูล DD/MM/YYYY

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=PRO
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PRO : PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED 9M/2021 (Jan - Sep 2021)

Business Overview

The Company provides services of industrial waste treatment and
landfill service for both hazardous and non-hazardous supplies. Its
industrial waste treatment center is located in Sa Kaeo province. It
also provides aluminum recycling service, from aluminum scrap (AL
Scrap) and aluminum ash (AL Dross) located in Chonburi province. 

Business Highlight

The Company has sub-business lines, comprising of fuel blending
(mixed fuel blending of waste to be used as renewable fuels), solid
blending (mixed industrial waste to be used as substitute materials
in cement incineration), and chemical tank wash and repair by
using solvents, and proceed waste separation for recycling. 

Revenue Structure

Industrial waste 57.22%

Aluminum sales 34.89%

Others 7.89%

Stock Information SET / SERVICE / PROF

Closing price PRO SET index
1.00

0.50

0.00

1696.00

1483.33

1270.67

1058.00
1-10-20 30-12-20 30-3-21 2-7-21 30-9-21

as of 30/09/21 PRO PROF SET

P/E (X) - 136.74 20.51

P/BV (X) - 2.24 1.73

Dividend yield (%) - 0.71 2.23

30/09/21 31/12/20 31/12/19

Market Cap (MB) - - -

Price (B/Share) - - -

P/E (X) - - -

P/BV (X) - - -

CG Report: -

Performance and Analysis

9M21 9M20 2020 2019

Income Statement (MB)

Revenues 220.29 153.95 214.84 317.22

Expenses 181.49 165.78 215.35 194.18

Net Profit (Loss) 32.36 -12.39 -0.87 115.11

Balance Sheet (MB)

Assets 664.44 619.36 642.87 643.77

Liabilities 181.61 179.00 192.37 190.82

Shareholders' Equity 483.39 440.88 451.03 453.46

Cash Flow (MB)

Operating 63.59 11.07 15.82 69.44

Investing -46.04 -35.06 -46.90 -67.79

Financing -10.32 -1.82 7.17 1.23

Income Statement (MB)

EPS (Baht) 0.02 -0.01 0.00 0.06

GP Margin (%) 39.70 19.03 25.60 34.76

NP Margin (%) 14.68 -8.07 -0.42 36.28

D/E Ratio (x) 0.38 0.41 0.43 0.42

ROE (%) 9.50 18.30 -0.19 29.02

ROA (%) 7.80 13.31 -0.08 21.25

Business Performance Summary

For the 9-month period in 2021, the Company and its
subsidiaries reported total revenue of 220.29 million baht or
43.09 % increase from the same period a year ago. Expense rose
9.47 % on year. Net profit was at 32.36 million baht, compared
with a net loss of 12.39 million baht a year earlier. 

Key Milestones

The Company treats hazardous and non-hazardous wastewater
generated from industrial waste landfill and wastewater from
plant activities. It can treat hazardous wastewater of up to 70
cubic meters per day and up to 127 cubic meters per day for non-
hazardous wastewater. In addition, its logistic is monitored and
trackable. All of the Company’s vehicles are equipped with safety
control and emergency kit with GPS installed. 

2021 Business Plan

1.    Product Strategy
The Company ensures the quality and standard of its services are
consistently up to par. It has entered MOUs and participated in
environmental preservation projects which are jointly developed by
other business parties or universities to raise the Company’s
profile.
2.     Price Strategy
The Company offers services and discount that are competitive in
the market
3.     Promotion Strategy
1.     Marketing – Increase sales through intermediary or alliance
that shares the same target group as a win-win approach
2.     Publicize through digital media as it is a communication
platform used in this era
3.     Initiate quarterly promotion campaigns as an incentive

Sustainable Development Plan

The Company has continuously developed and improved. It is
capable of ultimately responding to users’ need and satisfaction
with team of professionals, who have experience in industrial waste
treatment services and ensure waste is managed appropriately and
safely while factoring in environmental concerns. The company has
received factory business license No. 101, 105 and 106 from the
Ministry of Industry which has earned trust and confidence from
clients. 

Risk Management Policy

The Company is committed to development and has placed its
importance on risk management framework that aligns with
international standard. It also looks to create value for
shareholders, employees, and relevant parties as well as managing
the organization and developing business to grow sustainably. Its
risk management framework has engaged staff across levels to
ensure risks are managed at acceptable levels. The Company’s risk
management committee has set up the risk management
framework, considered and outlined significant risk management
measures to ensure the Company’s risk management and oversight
is efficient and aligns with the Company’s risk management policy.
It also regularly reviews risk and risk management measures. 

Recent Awards and Recognitions

The Company is one of the pioneers in this business, operating
under a project entitled “Natural Resource Management Center in
Sa Kaeo province.” It has provided professional services on
integrated industrial waste treatment over the past 20 years. 

Major Shareholders as of 16/03/2021

น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี (20.92%)

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED (7.40%)

MR. Yuttana Jenvitayaroj (7.19%)

นาย ชนะ พวงปทุมานนท์ (3.51%)

MISS RATCHANEE PUANGPATHUMANOND (3.11%)

Others (57.87%)

Company Information and Contact

www.prowaste.co.th

Email : info@prowaste.co.th / line : @prowaste

0-2942-9480-2

1184/38-39 Soi Paholyothin 32, Paholyothin Road,
Chandrakasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

Other Trading Info. :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=PRO

Remarks: This document is prepared by the listed company and aimed to disseminate the listed company’s information to investors for only investment decision support. The listed company does not give investment advice or recommendation regarding the listed company’s securities. Before making investment
decisions, investors should study additional information and seek advice from relevant professionals. In no event shall the listed company be responsible for any loss or damage arising from the use of the information contained herein. The listed company reserves the right to amend the content specified in this
document without prior notice. Unless otherwise permitted by the listed company, copy, modification, or dissemination of this document or the content contained herein is prohibited. In case there is any questions regarding the listed company’s information, the investors may seek for additional information
from the report or information which the listed company has disclosed through the Office of the Securities and Exchange Commission’s and/or the Stock Exchange of Thailand’s channel.
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