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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“PRO” หรื อ “บริ ษทั ”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 6
กันยายน 2542 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การบาบัดกากอุตสาหกรรมหรื อวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็ นอันตราย (HAZARDOUS)
และไม่เป็ นอันตราย (NON-HAZARDOUS) ) โดยทีมงานมืออาชี พที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจการให้บริ การบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรม และบริ ษทั ได้รับ ISO 9001 คือ ระบบบริ หารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)
และ ISO 14001 คื อ มาตรฐานระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม (Environment management System) และ OHSAS
18001:2007 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบประเมินความปลอดภัยพนักงาน โดยคานึงถึงการปกป้ องและรักษา
สิ่ งแวดล้อมของประเทศเป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนินกิจการ
ศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นโครงการที่จดั ตั้งขึ้ น
โดยได้รับมติเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรื อ “EIA”) จากสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทปรับคุณภาพของ
เสี ยรวมคัดแยก ฝั งกลบสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ที่ไ ม่ ใช้แล้วที่ มีลกั ษณะและคุ ณสมบัติ ตามที่ กาหนดไว้ใ นกฎกระทรวง
ประเภทผลิตเชื้อเพลิงผสมจากน้ ามันใช้แล้ว ซ่ อมและล้างถังเคมีดว้ ยตัวทาละลาย มีเนื้ อที่รวมทั้งสิ้ น 917 ไร่ 3 งาน 99
ตารางวา โดยมีธุรกิจหลักคือการให้บริ การบาบัดกากอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบ
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จากัด (บริ ษทั ย่อย) ทาธุ รกิ จหล่อหลอมอลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ป, นา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย

วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็ นองค์กรชั้นนาในการบริ หารและจัดการกากของเสี ยอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร รวมถึงการนากากของเสี ย
กลับมาใช้ใหม่ ( Recycle ) การจัดหาและจาหน่ ายสิ นค้าจากการหล่อหลอมขี้ เตาอลูมิเนี ยมและเศษอลูมิเนี ยม และ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
พันธกิจ ( Mission )
1. เป็ นบริ ษทั ที่มีตน้ ทุนที่แข่งขันได้ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้ และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
2. มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพที่ ให้ความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยต่อ
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
3. มีการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกบั นักลงทุน รับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
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1.2
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

จากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้
กากอุตสาหกรรมกลายเป็ นปั ญหาสาคัญที่ จะต้องได้รับการจัดการอย่างเร่ งด่วนและถูกวิธี การขยายกาลังการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ ประกอบกิ จการอยู่แล้วประกอบกับการเกิ ดขึ้ นของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาด
ย่อมที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนจากทั้งภายในและต่างประเทศซึ่ งเป็ นปั จจัยหนุนให้กิจกรรมต่าง
ๆ ของภาคอุตสาหกรรม กลายเป็ นแหล่งกาเนิดของเสี ยที่สาคัญ และเพิ่มปริ มาณอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
ดังนั้น บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี ( 1999 ) จากัด ต่อมาเปลี่ยนเป็ น บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี ( 1999 ) จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 เพื่อดาเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม โดยระหว่างการยื่นขอมติ เห็นชอบ ในรายงานผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม (EIA) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จึงได้จดั ตั้ง บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544 เพื่อที่จะเริ่ มการติดต่อหาลูกค้าและทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการสร้างฐานลูกค้าและเป็ น
การรองรับการดาเนิ นการของบริ ษทั ในอนาคต โดยบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาก
โรงงานปู นซี เ มนต์หลายแห่ งภายในประเทศ เพื่ อที่ จะรั บกากอุ ต สาหกรรมจากลู กค้า เพื่ อที่ จะนาไปเผาที่ โ รงงาน
ปูนซี เมนต์ เนื่องจาก ณ ขณะนั้นบริ ษทั ยังไม่สามารถทาการฝังกลบได้
ต่อมาบริ ษทั ได้รับมติเห็นชอบ ตามรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( EIA ) จากสานักงานนโยบายสิ่ งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ 101 และ 105 ประเภท “ ปรับคุณภาพ
ของเสี ย รวมคัด แยก และฝั งกลบสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัส ดุ ที่ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว ” ที่ มีลกั ษณะและคุ ณสมบัติ ต ามที่ กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความตามในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็ นรายแรกจากกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรมเมื่ อ วันที่ 11 มี นาคม 2545 จึ งได้มีการเริ่ มการก่ อสร้ า งศู นย์บริ หารจัดการ
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้วขึ้น และได้รับใบอนุญาต 106 ประเภท “ผลิตเชื้อเพลิงผสมจากน้ ามันใช้แล้ว ซ่อม
และล้างถังเคมีดว้ ยตัวทาละลาย” เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2547 บริ ษทั ได้เริ่ มดาเนินงานโครงการกาจัดกากอุตสาหกรรม
ที่จงั หวัดสระแก้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 เป็ นต้นมา และได้มีการเพิ่มทุนเป็ นระยะๆ จาก 1 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท,
200 ล้านบาท, 450 ล้านบาท, 600 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท 1,837 ล้านบาท และ 1,470 ล้านบาท ในปี 2544 , 2545,
2546, 2547 และ 2550 , 2553 และ 2558 ตามลาดับ เพื่อลงทุนในกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด เป็ นจานวน 100% ของทุนชาระแล้ว และในปัจจุบนั บริ ษทั
เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้นาหุน้ ของบริ ษทั เข้าซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547
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ในเดื อนมีนาคม 2550 ได้มีมติ จากที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 600 ล้าน
บาท เป็ น 1,000 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุน้ ของบริ ษทั ในส่ วนเพิ่มทุนเข้าซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ขณะเดียวกัน บริ ษทั ได้ลงทุนใน บริ ษทั โปรซี มีเลีย อีดบั เบิลยู
อาร์ จากัด ในสัดส่ วน 100 % ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่ งชาระแล้ว 50.75 ล้านบาท โดยทาธุ รกิจการจัดการ
และรี ไซเคิลรวมทั้งคัดแยกสกัดโลหะมีค่าจากวัสดุและเศษซากอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic – Waste) และโครงการขยะ
พลาสติกเป็ นน้ ามัน (Plastic to Fuel)
ในเดือน สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด เป็ นจานวน
80 % ของทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่ งชาระแล้ว 3 ล้านบาท โดยทาธุรกิจกาจัดและนากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุปนเปื้ อน
ปรอท (Mercury Recovery)
ในเดือน พฤศจิกายน 2550 บริ ษทั ได้ซ้ื อกิจการ บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จากัด เป็ นจานวน
100 % ของทุนชาระแล้ว 100 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท รวมเป็ น 150 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตใน
โรงงานแห่ งที่ สอง โดยทาธุ รกิ จหล่อหลอมอลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ป, นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนี ยม (AL
Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
ในปี 2553 บริ ษทั มีการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดราคาพาร์ จากราคาพาร์ หุน้ ละ 1.0 บาท เหลือ 0.70 บาท
ต่อหุ น้ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700,000,000 บาท เป็ น 1,837,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น
เดิม และผูถ้ ือหุน้ ในวงจากัด เป็ นจานวน 750,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.7 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 525,000,000 บาท
และออกหุน้ สามัญเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญจานวน 875,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.7 บาทต่อ
หุ น้ คิดเป็ นมูลค่า 612,500,000 บาท โดยหลังจากที่ได้มีการใช้สิทธิ เพิ่มทุน บริ ษทั มีทุนชาระแล้ว 1,225,000,000 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจานวน 525,000,000 บาท นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับคาสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานและให้ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสื อลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
ในเดื อน เมษายน ปี 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีคาสั่งให้บริ ษทั ประกอบกิ จการโรงงานได้ตามปกติ
เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปิดการดาเนิ นการไปนาน จึ งจาเป็ นต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งบ่อบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาการ
แก้ไขเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และสามารถเปิ ดให้บริ การรับบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมได้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 กันยายน 2555
เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ ในเดือน มิถุนายน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้ข้ ึนเครื่ องหมาย SP กับบริ ษทั เนื่ องจาก
บริ ษทั ไม่สามารถส่ งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในปี 2556 บริ ษทั ได้มีการขยายเวลาการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั (เดิมที่ออกในปี
2553) โดยขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2556
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ในปี 2557 มีการเปลี่ยนโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องด้วย Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE.,
Ltd. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ซึ่ งถือหุ น้ จานวน 315,928,900 หุ น้ และ 92,300,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 18.05 และ 5.27
ตามลาดับของทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ได้จาหน่ ายหุ ้นสามัญที่ ถืออยู่ท้ งั หมดให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
จานวน 1 ราย ราคาหุ น้ ละ 0.13 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น การจาหน่ายหุ ้น
ดังกล่าวทาให้ Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE., Ltd. ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป
ในปี 2558 บริ ษทั ถูกแจ้งการปรับปรุ งแนวทางดาเนิ นการและการดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยกับบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ เข้าข่ายอาจถูกเพิ กถอน ระยะที่ 1 เนื่ องจากปรากฏส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมีค่าต่ ากว่าศู นย์ และ
บริ ษทั มีการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,837,500,000 บาท เป็ น 1,225,000,000 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้
ออกจาหน่ายออก และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 245,000,000 บาท โดยออกและเสนอขายเป็ นหุ น้ สามัญให้กบั ผู ้
ถือหุ น้ เดิม จานวน 350,000,000 หุ น้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.70 บาท ดังนั้น จึงทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ
1,470,000,000 บาท
ในปี 2559 บริ ษทั ถูกแจ้งการปรับปรุ งแนวทางดาเนิ นการและการดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย กับบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 2
ในปี 2560 บริ ษทั ถูกแจ้งการปรับปรุ งแนวทางดาเนิ นการและการดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย กับบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3
ในปี 2561 บริ ษทั สามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนหมดไปและมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย ( Resume
Stage ) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และจะเร่ งดาเนินการแก้ไขใน 3 ด้าน ดังนี้ คือ
1. การดาเนินการให้ผลประกอบการเป็ นไปตามกฎเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอน (Resume Stage) โดยเร็ ว
2. การศึกษาและวางแผนแนวทางในการล้างขาดทุนสะสมให้เป็ นศูนย์ เพื่อให้มีผลกระทบกับผูถ้ ือหุ น้ น้อย
ที่สุด และบริ ษทั สามารถบริ หารกิจการและมีเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. การดาเนินการแก้ไขในส่ วนของผลกาไรสุ ทธิ เพื่อให้บริ ษทั มีคุณสมบัติการกลับมาซื้ อขายปกติโดยเร็ ว
ต่อไป
ในปี 2562 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิ ดให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มา
นาน เป็ นการชัว่ คราว โดยให้ซ้ื อด้วยบัญชี Cash Balance ทาให้จานวนผูถ้ ือหุ น้ จาก 1,703 ราย ลดลงเหลือ 1,254 ราย
และ บริ ษทั ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมีวาระสาคัญคือ
การปรั บโครงสร้ างงบการเงิ นของบริ ษทั เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้บริ ษทั กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (Resume Stage) และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ แต่ที่ประชุมมีมติไม่อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบี ยน
ของบริ ษทั ในการพิจารณาวาระที่ 3 ทาให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 4 - 7 ซึ่ งเป็ นการปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั
เนื่องจากเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกันได้
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1.3

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษทั ได้ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยจานวน 4 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เวสท์ เอ็กเชนจ์ จากัด, บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษทั เบกี มานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บี เอ็มที -เอเชี ย ) จากัด,และ บริ ษทั เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจดังนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กเชนจ์ จากัด

-

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

-

-

ลักษณะธุรกิจ
% การถือหุน้
รับกาจัดสิ่ งปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
100%
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
ซื้ อขายและหล่อหลอมเศษอลูมิเนียมทองเหลือง
100%
ทองแดง และโลหะ
ผลิตและให้บริ การแปรรู ปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็ น
พลังงานน้ ามัน และเชื้อเพลิงต่าง ๆ และขายปลีกเศษ
พลาสติก และน้ ามัน
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์
80%

บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บี
เอ็มที-เอเชีย) จากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมท - รับหลอมเศษอลูมิเนียม และขายเป็ นแท่งอลูมิเนียม
เทิล จากัด

100%

PRO
บริษัท เวสท์ เอ็กซ์ เชนจ์ จากัด
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30
สิ งหาคม 2562 และอยู่ระหว่างการ
ชาระบัญชี

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
และอยู่ระหว่างการชาระบัญชี

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด
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1.3.1

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั ข้อมูลของบริ ษทั มีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อบริ ษทั

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:

ที่ต้ งั โครงการ (สาขา 1 )

:

2. ชื่อบริ ษทั

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:

บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
Waste Exchange Company Limited
(จดทะเบียนเลิกบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน)
10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ 100%
ประกอบกิจการขนส่ ง ขนถ่ายขยะ สิ่ งปฏิกลู และสิ่ งของเหลือใช้ทุกชนิด
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ, ประกอบกิจการรับกาจัดขยะ สิ่ งปฏิกูล
และสิ่ งของเหลือใช้ทุกชนิดทุกวิธี
0105544022223
1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
เลขที่ 54 ถนนทางหลวง 36 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
Professional Waste Technology International Company Limited
(จดทะเบียนเลิกบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ 100%
ประกอบกิจการซื้ อและขายเศษอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด,ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียม
ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด, แปรรู ปขยะพลาสติกให้
เป็ นพลังงานหรื อน้ ามันเชื้อเพลิงและจาหน่าย
0105550064421
191 ซอยลาดพร้าววังหิ น ถนนลาดพร้าววังหิ น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร 10230
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ที่ต้ งั โครงการ (สาขา 1)

:

3. ชื่อบริ ษทั

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:

ที่ต้ งั โครงการ (สาขา)
4. ชื่อบริ ษทั

:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:
:

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

545,545/1-2 หมู่ 2 ซ.รุ่ งโรจน์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
Begemann Mercury Tech (BMT Asia) Company Limited
(BMT- Asia)
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ 80 %
ประกอบกิจการให้บริ การดาเนินการกาจัด/บาบัดขยะพิษ
หรื อของเสี ยอันตรายที่ปนเปื้ อนสารปรอทและทาการสกัดสารปรอทเพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่
0105546092377
1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
ไม่มี
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
JTS Aluminium and Metal Company Limited
150,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาทถ้วน)
150,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ 100 %
ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียมสาเร็ จรู ป, นากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม
(AL Dross)
0105533145612
28 หมู่ 10 ต.สระสี่ เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3819-4041-3 โทรสาร 0-3819-4044

1.4 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่ มี –
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

2.

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ประกอบธุ รกิจให้บริ การบาบัดและกาจัดของเสี ยอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้งกากอุตสาหกรรมแบบ
ที่ เป็ นอันตราย (HAZARDOUS) และไม่เป็ นอันตราย (NON-HAZARDOUS) โดยบริ ษทั จะรับของเสี ยอุตสาหกรรม
จากโรงงานลูกค้าและดาเนินการขนส่ ง เพื่อที่จะมาบาบัดที่ศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ซึ่ งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 150 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ทาธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียม
สาเร็ จรู ป, นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ทาการหล่อหลอมอลูมิเนียม ส่ งให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ใน
ประเทศไทย ประมาณ 2-3 ราย ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกค้ารายย่อย ปัจจุบนั มีโรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
2. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชี ย) จากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 3 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80 บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เท็ค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ทาธุรกิจกาจัดและนากลับมาใช้
ใหม่ของวัสดุปนเปื้ อนปรอท (Mercury Recovery) ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์
ที่ ป ระชุ มวิ ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ของบริ ษ ทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (บริ ษทั ย่อย) มีมติให้เลิกบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั ประสบภาวะขาดทุน และมีภาระ
หนี้ สินจานวนมาก จนบริ ษทั ไม่มีเงินทุนที่จะทาธุ รกิจต่อไป ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถที่จะดารงอยู่ได้ และปั จจุบนั บริ ษทั
ไม่ได้ประกอบกิจการแล้ว
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ของบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด (บริ ษทั
ย่อย) มีมติให้เลิกบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั ประสบภาวะขาดทุน และมีภาระหนี้ สินจานวนมาก จนบริ ษทั ไม่มีเงินทุนที่ จะ
ทาธุรกิจต่อไป ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถที่จะดารงอยูไ่ ด้ และปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ประกอบกิจการแล้ว

โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการดาเนินงาน แบ่งเป็ นรายได้ของศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว และรายได้จากบริ ษทั ย่อยอื่น ดังนี้
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท และบริษัทในเครื อ
สภาพผลิตภัณฑ์
กากอุตสาหกรรม - อันตราย
- บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ฯ
กากอุตสาหกรรม - ไม่อนั ตราย
- บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ฯ
รายได้ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม
รายได้จากการขายอลูมิเนียม
- บจ. เจ ที เอส อลูมิเนียม
รายได้อื่น

% การถือหุน้
ของบริ ษทั

2561
ล้านบาท
%

2560
ล้านบาท
%

100%

154.39

36.36

106.27 38.73%

120.57 45.26%

100%

49.97
54.01

11.77
12.72

48.54 17.69%
45.37 16.54%

36.02 13.52%
41.45 15.56%

100%

51.20
115.05

12.06
27.09

50.03 18.23%
24.18 8.81%

57.20 21.48%
11.13 4.18%

424.62

100 %

รวมทั้งสิ้น
2.1

31 ธ.ค 2562
ล้านบาท
%

274.39

100%

266.37 100%

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. ธุรกิจการบาบัดและกาจัดของเสี ยจากอุตสาหกรรม

บริ ษทั ดาเนินการให้บริ การรับบาบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุไม่ใช้แล้วและกากของเสี ยอุตสาหกรรมแบบ
ที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตราย ซึ่ งบริ ษทั จะทาการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าหรื อแหล่งกาเนิ ดกาก
อื่นๆ แล้วทาการขนส่ งเพื่อนาไปบาบัดและกาจัด ณ ศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่สาหรับการฝังกลบแบบสุ ขาภิบาล (Sanitary
landfill) และแบบปลอดภัย (Secure landfill) รวมทั้งหมด 233 ไร่ (เฉพาะหลุมฝังกลบ) ซึ่ งสามารถรองรับการให้บริ การ
ได้ประมาณ 25-35 ปี และในปี 2547 บริ ษทั ได้ซ้ื อที่ ดินเพิ่มเติ มอีก 503 ไร่ รอบที่ ดินเดิ ม เพื่อรองรับเป็ นหลุมฝั งกลบ
เพิ่มเติ มในอนาคต และเป็ นพื้นที่ กนั ชน (Buffer Zone) สาหรับป้ องกันมิให้ชุมชนขยายตัวเข้าใกล้พ้ืนที่ โครงการ และ
บริ ษทั ยังมีธุรกิจ ผสมกากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงทดแทน ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซี เมนต์ ซ่อมและ
ล้างถังด้วยตัวทาละลาย เป็ นธุรกิจเพิ่มเติมจากกิจกรรมบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมด้วยการฝังกลบ
บริ ษทั มี ห้องปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและขึ้ นทะเบี ยนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมถู กต้อ ง โดย
ให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
รวมถึงการกาหนดวิธีการบาบัดและกาจัดมลพิ ษที่ มีอยู่ท้ งั ที่ เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย เพื่อให้การจัดการกาก
อุตสาหกรรมเป็ นไปอย่างถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
9|Page

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม
บริ ษทั มีระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เพื่อเป็ นการเปลี่ยนสภาพกากอุตสาหกรรมอันตรายให้มีความ
เป็ นอันตรายหรื อเป็ นพิษน้อยลงด้วยวิธี การปรับเสถียรให้มีสภาพความเป็ นด่างของกากของเสี ยอุตสาหกรรมประมาณ
(pH 9-11.5) หรื อทาให้เป็ นก้อนแข็งด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อห่ อหุ ม้ กากของเสี ยอุตสาหกรรมป้ องกันการชะล้าง
ทาให้กากอุตสาหกรรมอยู่ในสภาพคงตัวก่อนนาไปฝั งกลบอย่างปลอดภัย กากอุตสาหกรรมต่างชนิ ดกันจะมีวิธีการที่
เหมาะสมในการปรั บเสถียรต่างกัน ดังนั้นก่อนการปรั บเสถี ยรกากอุตสาหกรรมชนิ ดใดๆ ต้องทาการทดลองบาบัด
เบื้องต้น ในห้องทดลองก่อนเสมอ เพื่อออกสู ตรการบาบัด (Recipe) ที่เหมาะสมถูกต้อง
การทดลองบาบัดกากอุตสาหกรรมเบื้องต้น
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โดยตะกอนที่ ผ่านการปรั บเสถี ยรแล้วต้องนามาทดสอบคุ ณสมบัติการถู กชะล้าง (Leaching Test) ภายใน
สภาวะมาตรฐานก่อนนาไปฝั งกลบ สารละลายที่ ผ่านการชะล้างของเสี ยแล้ว จะต้องมีสารปนเปื้ อนต่ ากว่ามาตรฐาน
ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 กาหนดไว้
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ผังการให้ บริการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
กรรมวิธีการบาบัดและกาจัดกากของเสี ยอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ตามประเภทของกากของเสี ยอุตสาหกรรม ดังนี้
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

1. การบาบัดของเสี ยอุตสาหกรรมแบบที่เป็ นอันตราย
โดยเริ่ มจากการนาตัวอย่างของเสี ยที่ บริ ษทั ได้รับจากลูกค้ามาวิเคราะห์เบื้ องต้น (Pre-Acceptance Test) ใน
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ เพื่อทาการกาหนดราคาค่าบริ การแก่ลูกค้าต่อไป เมื่อมีการรับกากอุตสาหกรรมจากลูกค้าจริ ง
บริ ษทั จะนากากอุตสาหกรรมที่ได้รับในแต่ละเที่ ยวขนส่ งไปวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ (Fingerprint Test) กับตัวอย่างของ
เสี ยที่ บริ ษทั ได้รับจริ ง หากกากที่ ได้รับตรงกับกากที่ บริ ษทั วิเคราะห์เบื้ องต้น บริ ษทั จะจัดเตรี ยมกรรมวิธีการบาบัด
(Recipe) ให้เหมาะสม จากนั้นของเสี ยอันตรายจะเข้าสู่ ระบบปรับเสถียรหรื อการทาให้เป็ นก้อนแข็ง (Stabilization and
Solidification) โดยใช้ ปูนซี เมนต์, ปูนขาวและสารเคมีอื่นๆ ตามที่หอ้ งปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์กาหนด เป็ นส่ วนประกอบ
หลักเมื่อการปรับเสถียรกากเสร็ จสิ้ นลง กากอุตสาหกรรมที่ ผ่านการปรับเสถียรแล้ว จะถูกเก็บตัวอย่างเพื่อนาส่ งไปยัง
ห้องปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์เพื่ อทาการวิเคราะห์หาคุณภาพการปรับเสถียรว่าผ่านมาตรฐานหรื อไม่และกากที่ ปรับเสถียร
หรื อทาเป็ นก้อนแข็งแล้วนั้นจะถูกนาไปฝั งกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยภัย (Secured Landfill) เช่น หลุมฝั งกลบ
อย่างปลอดภัย (Secured Landfill) L1 และ หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) L3 ตัวอย่างกากอุตสาหกรรม
แบบที่ เป็ นอันตราย ได้แก่ เศษชิ้ นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ กากตะกอนที่ เป็ นอันตราย และภาชนะปนเปื้ อน ต่างๆ
เป็ นรหัสกาจัด : 073

การทาเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending : รหัสกาจัด 042)
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การผสมกากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้ เป็ นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending : รหัสกาจัด 042)
เป็ นการนากากที่มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ เช่น น้ ามันใช้แล้ว สารระเหย ตัวทาละลาย เศษผ้าปนเปื้ อน มาทา
การคัดแยกเอาส่ วนที่ สามารถผสมเป็ นกากเชื้ อเพลิ งทดแทนได้ มาทาการผสมให้เข้ากันแล้วส่ งไปทาการกาจัดด้วย
วิธีการเผาในเตาเผาความร้อนสู ง

การทาวัตถุดบิ ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Solid blending : รหัสกาจัด 044)
เป็ นการคัดเลือกนาเอากากของเสี ยอุตสาหกรรม เช่ น กากตะกอน หรื อกากขี้ เถ้าลอย (Fly Ash) เป็ นต้น ที่ มี
ส่ วนประกอบจาพวกค่าออกไซด์ของ Si, Al, Fe,. Ca รวมกันหรื อตัวใดตัวหนึ่ ง. ไม่นอ้ ยกว่า 20% มาทาการผสมรวมเข้า
ด้วยกัน แล้วดาเนินการขนส่ งไปให้เตาเผาของโรงงานผูผ้ ลิตปูนซี เมนต์ใช้เป็ นวัตถุดิบทดแทน

การนากลับมาใช้ ประโยชน์ ด้วยวิธี ซ่ อมและล้ างถังด้ วยตัวทาละลาย (รหัส : 049)
เป็ นการนาเอาภาชนะที่ ใช้แล้วจาพวก ถังขนาด 200 ลิตร 1,000 ลิตร เป็ นต้น ที่ มีการชารุ ดเสี ยหายหรื อมีการ
ปนเปื้ อนจากการใช้งานมาทาการซ่อมแซมและล้างทาความสะอาดด้วยตัวทาละลายชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม
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2.
2. การบาบัดของเสี ยอุตสาหกรรมแบบที่ไม่ เป็ นอันตราย
กากของเสี ยอุตสาหกรรมประเภทนี้ (รหัส : 071) จะมีการปนเปื้ อนสารเคมีหรื อไม่น้ นั ก็ตอ้ งผ่านการวิเคราะห์
แบบ Pre-Acceptance Test และ Fingerprint Test เช่นเดียวกับกากอุตสาหกรรมแบบที่ เป็ นอันตรายโดยห้องปฏิ บตั ิ การ
วิเคราะห์ตอ้ งให้การรั บรองว่า กากอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่เ ป็ นอันตรายและถู กส่ งเข้าฝั งกลบสุ ขาภิ บาล (Sanitary
Landfill) ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็ นอันตราย ได้แก่ กากตะกอนจากน้ าเสี ย เศษพลาสติก และเศษยาง

3. การบาบัดนา้ เสี ยทางเคมีและทางชีวภาพ
เป็ นการบาบัดน้ าเสี ยจากหลุมฝังกลบ (Leachate) ของบริ ษทั เท่านั้น บริ ษทั มีนโยบายไม่รับน้ าเสี ยจากลูกค้าภายนอกเข้า
มาบาบัดภายในศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากลิ่นเหม็น
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ระบบขนส่ ง
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมทั้งรถขนส่ งที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะของบริ ษทั และรถขนส่ งรับจ้าง ที่ผ่านมาตรฐานเพื่อ
จัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากลูกค้า ซึ่ งเป็ นรถบรรทุ กติ ดระบบไฮโดรลิ ค,รถยนต์ของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ ง และรถที่ ทา
สัญญาว่าจ้างระยะยาวจากผูป้ ระกอบการขนส่ งอีกส่ วนหนึ่ง เพื่อรับขนส่ งกากอุตสาหกรรมให้แก่บริ ษทั ในการคัดเลือก
บริ ษทั ขนส่ งจากภายนอกนั้น บริ ษทั ใช้วิธีคดั เลือกจากบริ ษทั ที่ มีความน่ าเชื่ อถือและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการ
สู งสุ ด เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริ หารขนส่ ง
บริ ษทั ได้เน้นถึงความปลอดภัยระหว่างการขนส่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ บริ ษทั จึงได้มีการจัดอบรมในเรื่ องขั้นตอน
และการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง และพนักงานขับรถจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท 4
สาหรับการขับรถขนส่ งสารเคมีอีกด้วย

ทีมฉุกเฉิน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมต่ออุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งบุคลากรจากแผนกต่าง ๆ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที มฉุ กเฉิ นจะมีความพร้อม เพื่อออกปฏิ บตั ิ งานตลอด 24
ชัว่ โมง ในการกูภ้ ยั และให้ความช่วยเหลืออุบตั ิเหตุที่มีการกระจายของสารเคมี (Chemical Spill) นอกจากนั้นบริ ษทั ยังมี
เครื อข่ายที่มีพนักงานที่ผา่ นการอบรมการกูภ้ ยั โดยบริ ษทั จะสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิ นในกรณี ที่อุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
ในเขตห่างไกลโครงการของบริ ษทั ได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลาดับที่ 101 และ รายงานผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ใบอนุ ญาตลาดับที่ 101 ที่ ได้รับจากกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและความเห็ นชอบในรายงานผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมจากสานักงานนโยบายสิ่ งแวดล้อม เป็ นใบอนุญาตความเห็นชอบที่ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องระยะเวลาและไม่ตอ้ ง
ต่ออายุ แต่มีเงื่อนไขที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. โครงการจะต้องตั้งอยูท่ ี่ทาการของโครงการในปัจจุบนั (จังหวัดสระแก้ว)
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2. ปฏิบตั ิตามมาตรการที่บริ ษทั ได้รายงานไว้ในรายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

ลักษณะของธุรกิจและสายการให้ บริการ
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ดาเนิ นการให้บริ การด้านการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม แบบที่เป็ นอันตรายและ
ไม่เป็ นอันตราย ตลอดจนการให้บริ การจัดเก็บ รวบรวมและขนส่ งกากของเสี ยเพื่อนาไปบาบัด และศูนย์บริ หารจัดการ
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่สาหรับการฝังกลบแบบอันตราย และไม่เป็ น
อันตราย รวมทั้งสิ้ น 917 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ซึ่ งสามารถรับรองการให้บริ การได้อีกเป็ นจานวนมาก โดยขอจาแนก
การให้บริ การดังต่อไปนี้
• ระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เป็ นการทาลายฤทธิ์ กากของเสี ยที่ เป็ นพิษ ด้วยวิธีปรับสภาพความ
เป็ นกรดด่าง และผ่านกระบวนการทางเคมีให้กลายสภาพเป็ นของแข็ง ก่อนจะนาไป ฝังกลบ อย่างปลอดภัยต่อไป
• ระบบฝั งกลบ แบบ ปลอดภัย (Secure Landfill System) หลุ มฝั งกลบ ส าหรั บฝั งกลบกากของเสี ย ที่ เ ป็ น
อันตราย ที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียร และทาให้อยู่ในรู ปของแข็ง โครงสร้างหลุมฝังกลบได้รับการออกแบบ และปู
หลุมด้วยมาตรฐานสากล ระบบปูพ้ืนหลุมฝังกลบทั้งด้านล่างและด้านข้างของหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย มีช้ นั ดินเหนี ยว
บดอัดชนิดพิเศษ และชั้นวัสดุกนั ซึ ม ประเภทต่างๆ ทั้งหมด 8 ชั้นก่อนจะนากากของเสี ยอันตรายไปฝังกลบต่อไป
• ระบบฝั งกลบแบบสุ ขาภิ บาล (Sanitary Landfill System) เป็ นหลุมฝั งกลบ สาหรับรองรับกากของเสี ย ที่ ไม่
เป็ นอันตราย โดยออกแบบโครงสร้างการปูหลุมด้วยดิ นเหนี ยวบดอัดพิเศษ และปูดว้ ยวัสดุกนั ซึ มประเภทต่างๆ 4 ชั้น
ก่อนจะนากากของเสี ยที่ไม่อนั ตรายไปฝังกลบ
•ระบบแปรรู ป กากของเสี ย (3R System) น ากลับ มาใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ จ ากกากของเสี ย โดยน ามาผ่ า น
กระบวนการตามกรรมวิธีที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของกากอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบ
ทดแทนโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
• ห้องปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์ (Laboratory Analysis) บริ ษทั มี ห้องปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐานและขึ้ น
ทะเบี ยนกับกรมโรงงานอย่างถูกต้อง โดยให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติกากของเสี ยจากโรงงานลูกค้า โดยเก็บ
ตัวอย่างกากของเสี ยมาเพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อหาคุณสมบัติและวิธีการบาบัดและกาจัดมลพิษที่
มีอยู่ ทั้งที่เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ
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ธุรกิจหล่ อหลอมอลูมเิ นียมสาเร็จรู ป
ดาเนิ นธุ รกิจ โดยบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จากัด ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ใบอนุญาต
อย่างถูกต้องของกรมโรงงาน โดยนาเศษอลูมิเนี ยมและขี้ เถ้าอลูมิเนี ยมนากลับมาหลอมใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ไ ด้รับ
มาตรฐานเพื่อส่ งให้แก่ลูกค้าในประเทศต่อไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อธุรกิจ
เนื่ องจากปั จจุ บัน ภาครั ฐ บาลมี นโยบายส่ งเสริ ม การลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมโดยมี โ ครงการเขตพื้ น ที่
เศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของประเทศ EEC ซึ่ งนโยบายดังกล่าว เป็ นโครงการนาร่ องเพื่อส่ งเสริ มให้
ประเทศเป็ นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางการลงทุนซึ่ งส่ งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอีกเป็ นจานวนมากในภาค
ตะวันออก อีกทั้งนโยบายของภาครัฐในการกากับดูแลให้มีมาตรการการควบคุมการบาบัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
จานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
จานวน โรงงาน
จังหวัด
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2562

ฉะเชิงเทรา

98

90

81

ชลบุรี

143

245

199

ระยอง

121

134

115

จานวนโรงงานทั่วประเทศ

4,062

3,940

3,042

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 (http://userdb.diw.go.th/Report2a.asp)
จากปั จจัยโดยรวม อุตสาหกรรมธุ รกิจบาบัดกากของเสี ยอุตสาหกรรม สาหรับปี 2563 คาดว่าจะมีความเติบโตขึ้ น
เนื่ องจากทางภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย อย่างจริ งจังมาก
ขึ้น สาหรับบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การรับบาบัดของเสี ยอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย โดยมีพ้ืนที่ของ
โครงการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ พื้นที่โดยรวมทั้งหมด 917ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ซึ่ งพื้นที่ที่ใช้งาน ณ.ปัจจุบนั ใช้ไป
2 ใน 3 ของพื้นที่ ท้ งั หมดเท่านั้น ฉะนั้น ศักยภาพในการรองรับกากของเสี ยให้บริ การได้ไปอีกไม่ต่ ากว่า 30 ปี อีกทั้ง
บริ ษทั มีแผนและนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การโดย
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

 ในปี พ.ศ. 2562 การก่อสร้างอาคารปรับเสถียรหลังที่ 2 ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ และจะเริ่ มนามารองรับ
กากอันตรายได้ในต้นปี 2563
 นอกจากนี้ยงั มีแผนในการก่อสร้างโรงงานทาปุ๋ ยและโรงงานทาอิฐบล็อกเพื่อนากากอุตสาหกรรมบางชนิดให้
สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง พร้อมทั้งมีนโยบายทาพลังงานเชื้อเพลิง (RDF)
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริษทั มีกาลังการผลิตและปริมาณการผลิตในปี 2562 ดังนี้

หน่วย (ตัน)
กากอุตสาหกรรมแบบที่
เป็ นอันตราย*
กากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่
เป็ นอันตราย**

กาลังการผลิต ต่อปี
82,500 ตัน

ปริ มาณการให้บริ การ
71,836.06 ตัน

อัตราการให้บริ การ (%)
55.35 %

330,000 ตัน

57,938.58 ตัน

44.65 %

หมายเหตุ : กาลังการผลิตคิดวันทางานเท่ากับ 260 วันต่อปี ทางาน วันละ 8 ชัว่ โมง
* คานวณจากความสามารถในการให้บริ การสูงสุดของอาคารปรับเสถียรในปัจจุบนั (1 อาคาร) คือ 250 ตัน/วัน ในอนาคตเมื่อปริ มาณกากอุตสาหกรรม
เข้าสู่โครงการเพิ่มขึ้น บริ ษทั ได้เพิ่มอาคารปรับเสถียรอีก 1 อาคาร ซึ่ งจะสามารถให้บริ การได้ เท่ากับ 500 ตัน/วัน ซึ่งเท่ากับกาลังการผลิตที่รายงานไว้
ใน EIA
** คานวณจากความสามารถในการให้บริ การสู งสุ ดของบริ ษทั เช่ น ปริ มาณรถบรรทุก การชัง่ น้ าหนัก การตรวจสอบจากห้องปฏิ บตั ิการ ฯลฯ ซึ่ ง
เท่ากับกาลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA

ที่ดนิ
ศูนย์บาบัดกากอุตสาหกรรมของบริ ษทั ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้ อที่ 917 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่4 บ้านหนองมะอึ ตาบลโนน
หมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลักษณะทัว่ ไปของที่ดินมีดงั นี้
- ไม่มีชุมชนหลักอยูใ่ นรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
- อยูห่ ่างจากถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) 6.5 กิโลเมตร
- อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 44 – 52 เมตร และห่างจากชายทะเลฝั่งตะวันออก 150 กิโลเมตร
- ไม่ปรากฏน้ าท่วมในพื้นที่โครงการในรอบ 100 ปี
- สภาพพื้นที่ท้ งั หมดตรงกับข้อกาหนดของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและข้อกาหนดของ
U.S. Environmental Protection Agency (“EPA”)
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

วัตถุดบิ
ในการบาบัดกากอุตสาหกรรมประเภทฝังกลบจะใช้วตั ถุดิบที่สาคัญ ได้แก่ แผ่นวัสดุปูพ้ืน (HDPE Sheet) และ
ดินเหนี ยวสังเคราะห์ (geosynthetic clay liner) , geotextile , geonet และเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการปรับเสถียรภาพและทาให้
เป็ นก้อนแข็ง ซึ่ งใช้เฉพาะกากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตราย เคมีภณ
ั ฑ์เหล่านี้ ได้แก่ ปูนซี เมนต์, ปูนขาว และสารเคมีต่าง
ๆ เช่น โซเดียมซิ ลไฟด์ (Na2S), โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCI), เฟอร์รัสซัลเฟต (Fe2SO4) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(H2O2) วัตถุดิบทุกประเภทสามารถจัดซื้ อได้จากผูจ้ าหน่ายในประเทศซึ่ งมีจานวนหลายราย
2.4

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3.

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ ยง

ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่ นอนเกิ ดขึ้ น ส่ งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของบริ ษทั โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น
การเตรี ยมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายและกระทบต่อ
เป้าหมายของบริ ษทั จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง โดยมีกรรมการเป็ นประธาน เพื่อทาหน้าที่ ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง รวมทั้งแนวโน้มหรื อ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริ ษทั โดยมีรายละเอียดของความเสี่ ยง
และมาตรการในการจัดการของบริ ษทั ดังนี้
3.1 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้ อม และชุมชน
เนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิ จ การให้บริ การกาจัดกากของเสี ยอุตสาหกรรมจะต้องได้รับมติเห็นชอบในรายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIA) จากสานักนโยบายสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หากการให้บริ การไม่ผ่านมาตรฐานที่ ราชการกาหนดจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน สิ่ งแวดล้อม
และชุมชน บริ ษทั จะถูกร้องเรี ยนจากผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหาย กรณี รุนแรงที่สุด คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตจนกว่าจะ
แก้ไขปั ญหาแล้วเสร็ จ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อรายได้ของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั ตระหนักถึ งความเสี่ ยงดังกล่าว จึ งมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงด้วยการให้ความสาคัญทุ กขั้นตอนในการดาเนิ นงาน เริ่ มตั้งแต่กระบวนการขนส่ ง การ
บาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม โดย
ได้จดั ทารายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ตามที่ กฎหมายกาหนด ให้ความรู ้ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมและตอบสนองกรณี ฉุกเฉิ น
ต่างๆ เช่น การฝึ กซ้อมดับเพลิง และอพยพหนี ไฟ การจัดตั้งทีมฉุ กเฉิ นให้ความช่วยเหลืออุบตั ิเหตุที่มีการกระจายของ
สารเคมี
บริ ษทั ได้ดาเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยการให้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการบาบัดกาก
ของเสี ย อุ ต สาหกรรมของบริ ษทั รวมถึ งให้การสนับ สนุ นช่ วยเหลื อและเข้าไปมี ส่ วนร่ วมกับกิ จกรรมของชุ มชน
ใกล้เคี ยง รวมถึงให้ความร่ วมมือหน่ วยงานราชการต่างๆ ด้วยดี เสมอมา ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบายดาเนิ นกิ จกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริ ษทั ได้กาหนดพื้นที่โครงการเป็ นพื้นที่ที่ไม่เคยมีน้ าท่วมในรอบ 100 ปี ที่ผา่ นมา และกาหนด
พื้ นที่ บริ เวณรอบโครงการระยะ 3 กิ โลเมตร เป็ นพื้ นที่ กันชน (Buffer Zone) เพื่ อให้มนั่ ใจว่า มี ค วามปลอดภัย และ
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ห่ างไกลแหล่งชุมชน และได้จ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในแต่ละเดือน ตามปริ มาณขยะที่เข้ามา
กาจัดในโรงงานตันละ 10 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
3.2 ความเสี่ ยงจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการขนส่ ง
เนื่ องจากการให้บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริ การจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี ยหายโดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการรับมอบกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าไปถึงศูนย์บาบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว การขนส่ ง
เป็ นส่ วนสาคัญในการให้บริ การ หากการขนส่ งประสบอุบตั ิเหตุ และมีการกระจายของสารเคมี (Chemical Spill) จะ
ทาให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั หยุดชะงักได้ บริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความส าคัญ จึ งได้มีการประกันภัย เพื่ อความ
คุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้ นโดยกรมธรรม์ได้ครอบคลุมความคุม้ ครองความเสี ยหายชี วิต ร่ างกาย อนามัย และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ต่อบุคคลภายนอกที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งการคุม้ ครองและดูแลฟื้ นฟูความ
เสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติจนมีสภาพใกล้เคียงดังเดิมโดยมีมูลค่าความคุม้ ครองรวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทในแต่ละ
คราวที่เกิดเหตุ โดยฝ่ ายบริ หารประเมินว่ามูลค่าความคุม้ ครองดังกล่าวสามารถครอบคลุมความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นได้
อย่า งเพี ย งพอและเหมาะสม และบริ ษ ทั ได้มีการติ ด ตั้งเครื่ องบันทึ กการเดิ นทางในรถขนส่ ง เพื่ อใช้ติ ด ตามและ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ ความเร็ ว ระยะเวลาในการขนส่ งได้ตลอดเวลา และเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ขนส่ ง พนักงานขับรถขนส่ งกากอุตสาหกรรมของบริ ษทั ต้องได้รับใบขับรถประเภท 4 สาหรับการขนส่ งวัสดุอนั ตราย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมให้ความรู ้ แก่พนักงานขับรถขนส่ ง มีการซ้อมแผนโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ให้เห็นถึงความสาคัญของขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและขนส่ งกากอุตสาหกรรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการคัดเลือกและใช้บริ การจากบริ ษทั รับเหมาขนส่ งจากภายนอกเป็ น
หลัก โดยไม่ได้พ่ ึงพิงผูป้ ระกอบการรายใดรายหนึ่ งเป็ นพิเศษ โดยทาการคัดเลือกผูป้ ระกอบการขนส่ งที่ มีคุณสมบัติ
น่ าเชื่ อถือในด้านประสิ ทธิ ภาพ กาหนดเงื่ อนไขข้อตกลงให้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อบังคับและหน่ วยราชการ ตั้งแต่
บริ ษทั เปิ ดดาเนินการจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุ หรื อมีการกระจายของสารเคมีระหว่างขนส่ ง
3.3 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผูด้ าเนิ นธุ รกิจบาบัดกากอุตสาหกรรมมี 3 ราย คือ บริ ษทั และบริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม จากัด(มหาชน) หรื อ GENCO และ บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน) หรื อ BWG นับว่า มี ผู ้
ให้บริ การน้อยรายในธุ รกิ จนี้ ทาให้มีการแข่งขันสู ง และ เนื่ องจากภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเจริ ญเติ บโต
อย่างมาก ปริ มาณกากอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้ นตาม ภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการกาจัดกากอุตสาหกรรมให้ถูกวิธี เพื่อ
เป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศให้มีความยัง่ ยืน อาจทาให้มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่สนใจ
เข้าสู่ ธุรกิ จกาจัดอุตสาหกรรมมากขึ้ น จานวนผูแ้ ข่ งขันในธุ ร กิ จประเภทนี้ ก็จะมี มากขึ้ น การนาเสนอราคาและการ
ให้บริ การในราคาที่เหมาะสมเป็ นกลยุทธ์ของการตลาดอย่างหนึ่ง รวมทั้งให้ทีมฝ่ ายการตลาดเน้นการทาตลาดแบบเชิ งรุ ก
มากขึ้น มีเป้ าหมายหาลูกค้ารายใหม่ๆในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสมาใช้บริ การของบริ ษทั อนึ่ ง บริ ษทั
ยังให้ความสาคัญในการรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในการดารงไว้ซ่ ึ งใบอนุญาตประกอบธุรกิจบาบัดกาก
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อุตสาหกรรมที่ มีขนาดพื้ นที่ ของโครงการผืนใหญ่ มี ความได้เปรี ยบทางด้านต้นทุ นต่ า จึ งสามารถปรั บลดราคาเพื่ อ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ ทาให้บริ ษทั สามารถดารงธุ รกิ จต่อไปได้และผลประกอบการยังมีกาไรภายใต้การแข่งขันทางด้าน
ราคาที่ ต่ าลง บริ ษทั ยังมุ่งเน้นการให้บริ การที่ มีคุณภาพและมี มาตรฐานสากล โดยยืนยันจากการได้รับการรั บรอง
มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001 : 2015 ISO14001 : 2015 และ OHSAS 18001 : 2007 เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญใน
การพิ จ ารณาให้ค วามมั่น ใจในการส่ ง กากอุ ต สาหกรรมของลู ก ค้า นอกจากนี้ การเข้า สู่ อุ ต สาหกรรมบ าบัด กาก
อุตสาหกรรมนั้น จาเป็ นต้องได้รับการรับรองจาก EIA ซึ่ งเป็ นข้อจากัดที่สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่
3.4 ความเสี่ ยงด้ านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ
การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกวิธี ตามกฎข้อบังคับของทางราชการ มีตน้ ทุนในการดาเนิ นงานที่ต่า
กว่า การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในที่ สาธารณะมีมากขึ้น ส่ งผลกระทบต่อนโยบายการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมให้มีความยัง่ ยืน และต่อรายได้ของบริ ษทั ที่มีกระบวนการบาบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี บริ ษทั ได้
ตระหนักถึงความสาคัญในการตรวจสอบข้อกาหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิ
ตามข้อกฎหมาย ทาให้บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงด้านการทาผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายให้ความร่ วมมื อกับ
ภาครัฐในการบาบัดกากอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะให้ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
3.5 ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่ อแก่ ลูกค้ า
ความเสี่ ยงจากลูกค้าที่ อาจเก็บ หนี้ ไ ม่ได้ตามสัญญาหรื อตามข้อตกลงที่ ทาไว้กับบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึ งมี
นโยบายในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างรัดกุม โดยติดตามสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่อาจจะเกิด
ปั ญหาในการเก็บหนี้ ไม่ได้จากลูกหนี้ การค้าที่แสดงในงบฐานะการเงิ น บริ ษทั มีมาตรการในการติดตามหนี้ อย่างเป็ น
ระบบและเป็ นขั้นตอน ตั้งแต่ส่งพนักงานการเงินเข้าพูดคุยถึงปั ญหาของลูกค้า ส่ งจดหมายทวงถาม ไปจนถึงการดาเนิน
มาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งบริ ษทั มีนโยบายในการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้ารายนั้นๆ โดย
ดูจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต รวมถึงการใช้ขอ้ มูลการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้างชาระและทาหลักประกันของ
ลูกหนี้การค้ารายนั้น(ถ้ามี)
3.6 ความเสี่ ยงด้ านความยัง่ ยืนของธุรกิจ
เนื่ องจากธุ รกิจฝังกลบเป็ นธุ รกิ จการบาบัดของเสี ยแบบเดิ มและมีความเสี่ ยงเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่ จึงมีการ
ต่อยอดธุรกิจในการบาบัดด้วยวิธีการสร้างเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการบาบัดขยะและ
เพิ่มความยัง่ ยืนของธุรกิจและยืดอายุของหลุมฝังกลบ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1
4.1.1

ลักษณะของทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์ สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าตามบัญชี ดังนี้
ประเภทสิ นทรัพย์

1. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน (706 ไร่
2 งาน 63 ตารางวา )
2. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินที่เป็ น
ที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบประเภทกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
3. หลุมฝังกลบ
4. อาคารและระบบบาบัดน้ าเสี ย
5. ระบบสาธารณูปโภค
6. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
7. เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องตกแต่ง และ
เฟอร์นิเจอร์
8.ยานพาหนะ
9. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง
10.อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม

4.1.2

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน

191.05

ไม่มี

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน

5.09

ไม่มี

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์

17.33
114.46
36.83
18.24
1.62

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์

2.36
11.46

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์

37.95
436.39

ไม่มี

ทรัพย์ สินไม่ มตี วั ตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการ
บริ หารจัดการในธุรกิจกาจัดขยะ โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการจัดทาเงินเดือนของบริ ษทั ย่อย และอัพเกรดระบบงาน
บัญชีและการเงิน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี 296,871 บาท
4.2

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย

เนื่องจากบริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั โดยถือหุน้ ใน บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
ร้อยละ 100.00 , และถือหุน้ ในบริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ร้อยละ 80.00 ดังนั้น บริ ษทั ยังคง
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สนับสนุนทางการเงินให้บริ ษทั ย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่ งยังคงดาเนิน
กิจการอยู่ อย่างไรก็ตาม ในส่ วนบริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนิ นงาน
เชิงพาณิ ชย์
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ถูกอดีตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม (นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) ฟ้องร้อง
ต่อศาลจังหวัดสระแก้ว ตามคดีหมายเลข พ.908/2561 โดยอ้างว่า นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์ ได้ซ้ื อที่ดิน ภ.บ.ท .5 รวม 3
แปลง เนื้ อที่ประมาณ 184 ไร่ มาจากผูค้ รอบครองเดิมตั้งแต่ปี 2542 และนายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์ ในฐานะตัวการได้
ยินยอมให้บริ ษทั ในฐานะตัวแทนใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทแบบเป็ นการให้เปล่าไม่คิดค่าตอบแทน และมีการเสี ยภาษีบารุ ง
ท้องที่ (ภ.บ.ท.5) แต่ต่อมาบริ ษทั ผิดเงื่อนไขการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ จึงได้แจ้งยกเลิกความยินยอมและฟ้องขับไล่ พร้อมทั้ง
เรี ยกค่าเสี ยหายจนถึงวันฟ้อง 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 และให้รับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายอีกเดือนละ 100,000 บาท
นับจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ายุติการละเมิด (ทุนทรัพย์ตามหน้าฟ้อง 2,328,250 บาท) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งทนายเพื่อต่อสูค้ ดี
แล้ว ตามผลของคดี ดังนี้
นัดไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้
นัดสื บพยานโจทก์ ในวันที่ 8 สิ งหาคม 2562
นัดสื บพยานจาเลย ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2562
ศาลจังหวัดสระแก้วได้พิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดคาพิพากษาดังนี้
1. ให้บริ ษทั และบริ วารขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากที่ดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หมู่ที่ 4 ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. ให้บริ ษทั ปรับสภาพที่ดินให้เรี ยบร้อยให้ใช้การได้ดี
3. ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหาย 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้ อง
(ฟ้องวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้น
4. ให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายในอัตราเดือนละ 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั และบริ วารจะขน
ย้ายทรัพย์สินและออกไปจากที่ดินพิพาท
5. ให้บริ ษทั จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าที่ชนะคดี โดยกาหนดค่าทนายความ 20,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคาพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2
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6.

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

:

ประกอบธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
Professional Waste Technology (1999) Public Company Limited
การให้บริ การบาบัดกากอุตสาหกรรมหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็ นอันตรายและไม่เป็ น
อันตราย รวมทั้งบริ การขนส่งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และซื้ อขายและหล่อวัสดุโลหะ
0107547000231

โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ :

1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
0-2942-9480-86
0-2561-0591-92
www.prowaste.co.th, E-mail : info@prowaste.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

1,470,000,000.00 บาท

หุน้ สามัญเรี ยกชาระแล้ว

:

1,417,564,544.20 บาท

มูลค่าที่ตราไว้

:

0.70 บาท

ผูส้ อบบัญชี

:

นายณรงค์ หลักฐาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรื อ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒั นกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรื อ
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 /หรื อ
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356

นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษทั เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี จากัด
เลขที่ 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-711-5300 โทรสาร 02-711-5866
E-mail : info@npssiam.co.th
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริษทั
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,470,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.70
บาท และมีทุนชาระแล้ว 1,417,564,544.20 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 2,025,092,206 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ หุ ้นละ 0.70
บาท
7.2 รำยชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษทั
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั จากการปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
ลาดับ

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

จานวนหุน้ (หุน้ )

% หุน้

1.

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

423,581,774

20.92

2.

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

149,817,404

7.40

3

นายยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

93,400,300

4.61

4

นางสาวรัชนี พวงปทุมานนท์

72,978,100

3.60

5

นายกฤช พนารัตน์

60,890,000

3.01

6

นายวิชยั มงคลจินดา

55,626,800

2.75

7

นางสาวนงนภัส ลิ้มนันทรักษ์

50,000,000

2.47

8

นายแดน เหตระกูล

41,205,775

2.03

9

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

32,075,309

1.58

10

นายปิ ติพนั ธุ์ ธนศรี วนิชชัย

30,000,000

1.48

11

ผูถ้ ือหุน้ อื่น

1,015,516,744

50.15

2,025,092,206

100.00
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ ำงชำติ ผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นชาวต่างชาติ สามารถถือครองหุ น้ ของบริ ษทั รวมกันได้ไม่
เกิ นร้ อ ยละ 49 ของจานวนหุ ้นที่ อ อกและช าระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 หุ ้นของบริ ษทั ที่ ถือครองโดย
ชาวต่างชาติมีจานวนร้อยละ 8.10
(2) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

7.3 กำรออกหลักทรัพย์ อื่น

-ไม่มี -

-ไม่มี -

7.4 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายที่ จะจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ หลังชาระภาษีและหักสารองตาม
กฎหมาย และเงินทุนสารองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต

และการจ่ า ยเงิ น

ปั นผลของบริ ษทั จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั เท่านั้น (จากงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั ) ไม่นบั รวมผล
ประกอบการของบริ ษทั ย่อย
ในงวดบัญชี ปี 2562 บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ เป็ นจานวนเงิน 714 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเนื่ องจาก
บริ ษทั มีกาไรเพิ่มขึ้นในปี 2562 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้ตามกฎหมาย (เนื่ องจาก
บริ ษทั ยังมีขาดทุนสะสมอยู่) โดยคณะกรรมการบริ หารอยู่ระหว่างเร่ งดาเนิ นการปรับปรุ งกิ จการ และปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การตลาด และพิจารณาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของการให้บริ การจากฐานธุรกิจเดิมและทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด โดยบริ ษทั คาดว่าการดาเนิ นการตามแผนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มยอดขาย และส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไร
เพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการปรับลดผลขาดทุนสะสมที่ฝ่ายบริ หารได้กาหนดเป็ นนโยบายในการดาเนิ นการเพื่อให้
กิจการสามารถจ่ายปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ในอนาคต
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8.

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ งประกอบไปด้วยกรรมการอิ สระ กรรมการที่ ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
8.1.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
8.1.5 คณะกรรมการบริ หาร
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โครงสร้ ำงกำรจัดกำร ของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

8.1 คณะกรรมกำรบริษทั
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริ ษทั
ดังนี้
รำยชื่ อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

1. นางสุนีย ์ ชัยเจนกิจ

ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ประธานกรรมการบริ หาร/รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร

4. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ

5. นายอานุภาพ ธีรณิ ศรานนท์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

6. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการบริ หาร

7. นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ *

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการบริ หาร

9. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

นายกษพล บวรศรี การ**

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

*นายพลพิพฒ
ั น์ ศรี สุวรรณ ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
** นายกษพล บวรศรี การ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10

มกราคม 2563
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

กรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่ อแทนบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันคือ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี หรื อนางสาว ตง ก๊ก
เบียน ลงลายมือชื่อร่ วมกับนางสุ นีย ์ ชัยเจนกิจ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั
1. กากับดูแลให้บริ ษทั มีการดาเนิ นงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กาหนดหรื อพิจารณาอนุมตั ิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจ ตามที่ฝ่าย
บริ หารเสนอ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. แต่ งตั้งบุ คคลอื่ นเพื่ อให้ดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ภายใต้การกากับดู แลของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริ ษทั อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจนั้นได้
4. พิจารณาอนุมตั ิบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
5. พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
เป็ นสาคัญ เมื่อมีการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยไม่สามารถ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และ/หรื ออนุมตั ิรายการดังกล่าว
6. กาหนดหรื อพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
8. ดาเนินการให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ในปี 2562 กรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีการประชุ ม จานวน 11 ครั้ง
และเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่ อกรรมกำร

1. นางสุ นีย ์ ชัยเจนกิจ

วันที่ดำรง
ตำแหน่ ง
ครั้งแรก

ตำแหน่ ง

จำนวนครั้งที่เข้ ำประชุ ม /
จำนวนครั้งกำรประชุ ม
กำรประชุ ม คณะกรรมกำร
ผู้ถือหุ้น
บริษัท

ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการ/กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

27/3/2561

2/2

11/11

ประธานกรรมการบริ ษทั /รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

29/10/2557

2/2

11/11

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร

27/3/2561

2/2

11/11

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการ
ตรวจสอบ

12/10/2561

2/2

11/11

5. นายอานุภาพ ธีรณิ ศรานนท์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

12/10/2561

2/2-

11/11

6. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการบริ หาร

29/10/2557

-

2/11

7. นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/11/2561

1/2

9/11

8. นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ*

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการบริ หาร

6/11/2561

2/2

11/11

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

26/4/2561

2/2

11/11

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
4. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร

9. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

*นายพลพิพฒ
ั น์ ศรี สุวรรณ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

8.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่ งในปี 2562
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

วันที่ดารงตาแหน่ง
ครั้งแรก

1.นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
2.พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
3.นายอานุภาพ ธีรณิ ศรานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6/11/2561
12/10/2561
12/10/2561

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
/ จานวนครั้งการประชุม
6/7
7/7
7/7

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการ หรื อตรวจสอบในเรื่ องต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และ
มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณาตัดสิ นในกรณี ที่ฝ่ายบริ หาร และผูส้ อบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
2. พิจารณาการปฏิบตั ิงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีที่ดาเนินการให้กบั บริ ษทั
3. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน และ
พิจารณาความดีความชอบประจาปี ของหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
4. พิจารณา และให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ และอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทาน และอนุมตั ิกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
6. จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา หรื อช่วยในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดย
ใช้ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
7. ขอข้อมูล และความร่ วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และที่ปรึ กษาภายนอกตามความจาเป็ น และเหมาะสม
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. กากับดูแล และติดตามการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีความเป็ นอิสระ และทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายใน เพื่อ
จัดการความเสี่ ยงทัว่ ทั้งบริ ษทั อย่างเหมาะสม
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำทีต่ ำมทีไ่ ด้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัท ดังต่ อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

6. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริ หาร ทบทวน
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงาน และการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น

8.1.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งในปี 2562
มีการจัดประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวม 1 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
/ จานวนครั้งการประชุม

1. นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ*

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ

1/1

2. นางสุนีย ์ ชัยเจนกิจ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ

1/1

3. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ

0/1

นายกษพล บวรศรี การ**

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ

-

ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย***

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ

-

*นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ ลาออกจากประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
** นายกษพล บวรศรี การ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
*** ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1. สามารถปรึ กษาหารื อกับที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หารความเสี่ ยง เมื่อมีความจาเป็ น โดยบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกสิ้ นปี
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ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
1. พิ จารณาสอบทาน ทบทวน ปรั บปรุ ง และนาเสนอนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้แ ก่ ค ณะ
กรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิ จารณาสอบทานและให้ความเห็ นชอบความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ
รับทราบ
3. ติดตามการพัฒนาแนวทาง และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนินการ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั มีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ น
ผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งมีการนาระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ และปฏิบตั ิตามอย่างเหมาะสม
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษ ทั เกี่ ย วกับความเสี่ ย ง และการจัด การความเสี่ ย งที่ ส าคัญอย่า งสม่ า เสมอ ให้
คาแนะนา และคาปรึ กษากับผูท้ ี่ ทางานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่ เหมาะสมในการ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.1.3 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3
ท่าน ซึ่ งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้า
ร่ วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1.ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
/ จานวนครั้งการประชุม
2/2

2.รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

2/2

3.นางสุนีย ์ ชัยเจนกิจ

2/2

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน

ด้ ำนกำรสรรหำ
1. เป็ นผู ้ส รรหา และคัด เลื อ กบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. เปิ ดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
3. กาหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
4. จัดให้มีประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุ กปี
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็ น
ประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ด้ ำนกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. ก าหนดนโยบาย และหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน และผลประโยชน์ อื่ น ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส และนาเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแล้วแต่กรณี
2. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน และเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ และจัดทารายงาน
การกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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8.1.4 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน
ซึ่ งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวม 2 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรร
รมการธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
2/2

รายชื่อกรรมการ
1. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

2. นายอานุภาพ ธีรณิ ศรานนท์

กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

2/2

3. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

2/2

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล มีอำนำจหน้ ำที่ดงั ต่ อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกาหนดด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั ให้อยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับบริ ษทั รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิ และใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการฝ่ ายบริ หาร และพนักงานในทุกระดับ
2. กากับดูแล นาเสนอนโยบาย และแนวทางการส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ปฏิ บตั ิ
หน้า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้เ ป็ นไปตามกรอบ และหลัก เกณฑ์ข องนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate
Governance Policy) นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จริ ต ประพฤติ มิช อบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมี การปฏิ บัติ ที่ ดี ต าม
ข้อกาหนดจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และนโยบายต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
(Anti-Corruption Policy) อย่ า งสม่ า เสมอ อย่ า งน้อ ยปี ละครั้ ง (1) ครั้ ง เพื่ อ ให้น โยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate
Governance Policy) และนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้ง นโยบาย และ
ข้อกาหนดจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษ ทั ให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผูถ้ ือหุ น้ เกี่ ยวกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
4. กาหนดให้มีการติ ดตาม และประเมินผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ และฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ตามแนวทาง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกากับดูแลกิจการทุกปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พร้อม
ทั้งนาเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จาเป็ น
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5. กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ตามแนวทางของนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อให้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
6. กาหนดนโยบาย และแผนการดาเนิ นงานด้านการแสดงความรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR) ของบริ ษทั เพื่ อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ และกากับดูแลติดตามการดาเนิ นงาน โดยให้คณะทางานดาเนิ นกิจกรรม
CSR จัดทารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
7. สามารถปรึ กษาหารื อกับที่ ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกากับดูแลกิ จการ เมื่อมีความจาเป็ น โดยบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8. จัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติ หน้าที่ ข องคณะกรรมการธรรมาภิ บาล และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกสิ้ นปี
9. ปฏิบตั ิงานอื่นใดเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

8.1.5 คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
8/8

2. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการบริ หาร/กรรมการ

6/8

3. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

กรรมการบริ หาร/กรรมการ

0/8

4. นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ *

กรรมการบริ หาร/กรรมการ

7/8

นายธนากร เจนวิทยาโรจน์* *

กรรมการบริ หาร

-

นางสาวการเวก โชคมณี นุช**

กรรมการบริ หาร

-

นายเมธาวี แดงเพ็ง **

กรรมการบริ หาร

-

*นายพลพิพฒ
ั น์ ศรี สุวรรณ ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
**ทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ และบทบาทที่สาคัญในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงระเบียบ
ของบริ ษทั และมีอานาจหน้าที่ ควบคุมดูแลกิ จการของบริ ษทั ตลอดจนดาเนิ นการต่างๆ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
เพื่อให้บรรลุซ่ ึงวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั และสอดคล้องกับพันธกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริ มให้มีการบริ หารกิจการให้เป็ นไป
ตามค่านิยมหลักของบริ ษทั
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริ หารยังมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1 พิจารณากาหนดและทบทวนโครงสร้างขององค์กร และอานาจการบริ หารจัดการให้มีความเหมาะสมกับความจาเป็ น
ตามนโยบายเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2 พิจารณา และจัดทาแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้ าหมายทางการเงิน และแผนการดาเนินงาน
งบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

รวมถึง

3 พิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ตามระเบียบ และอานาจที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
4 พิจารณาดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้
4.1 แนวทางในการลงทุนต่าง ๆ และการจัดซื้อทรัพย์สินที่สาคัญเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยพิจารณาอนุมตั ิตาม
อานาจอนุมตั ิที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว
4.2 งานที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ย ทางผลประโยชน์อื่นใดหรื อมีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจทางการเงินหรื อการบริ หารกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4.3 จัดทางบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานทางการเงิน (Financial Report) และรายงานเพือ่ การบริ หาร (MIS
Report)
4.4 เรื่ องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั เช่น ธุรกิจใหม่ การบันทึกบัญชี การเปิ ดสาขา การจัด
โครงสร้างองค์กร เป็ นต้น
4.5 พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ยกเว้ น งานที่อยูภ่ ายใต้หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรื อเป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่จะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
กลัน่ กรอง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
4.6
พิจารณารับทราบเรื่ องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริ หารกิจการ และไม่เกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั เช่น คดีความที่บริ ษทั
ตกเป็ นจาเลย เป็ นต้น ซึ่งกรรมการบริ หารเห็นว่าจาเป็ นหรื อสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
4.7 รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับเรื่ องที่เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันตรวจสอบ และแก้ไขปั ญหา และ
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี ยหาย หรื ออาจจะเกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยให้กลุ่มตรวจสอบ และกากับรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป
4.8 ปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริ หารมีมติ หรื อคาสัง่ ให้บุคคลใด หรื อคณะบุคคลใดเป็ นผูร้ ับมอบอานาจกระทาการใด ๆ
แทนผูร้ ับมอบอานาจนั้น ผูร้ ับมอบอานาจไม่สามารถมอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ใน
การมอบอานาจนั้นได้ระบุไว้วา่ ให้มอบอานาจช่วงต่อไปได้
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั คือ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริ หารงานจัดการเกี่ยวกับงานระดับนโยบาย
แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนิ นงานงบประมาณ และโครงการลงทุ นของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง รั กษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อบังคั บของบริ ษทั และตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
รวมทั้งมีอานาจในการขอเสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. เสนอบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
2. เสนอบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
3. อนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารตามข้อเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4.

ประธานกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจช่ วงให้กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ัดการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อเจ้าหน้าที่พนักงานของบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้ดาเนิ นการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องตามที่
ประธานกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร ภายในขอบเขตอานาจของตนได้ และการอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น
จะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะเป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ ท าให้ ป ระธานกรรมการบริ ห ารหรื อ ผู ้รั บ มอบอ านาจจากประธาน
กรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
8.2 ผู้บริหำร
ปี 2562 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ก.ล.ต. ดังนี้
ชื่ อ-สกุล

ตำแหน่ ง

1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ*

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

3. นางสาวการเวก โชคมณี นุช**

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน

4. นายเมธาวี แดงเพ็ง

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร

หมายเหตุ * ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
** เข้าดารงตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี -การเงิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
8.3 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศรี ศุภางค์ เล็กใจซื่อ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 10 สิ งหาคม
2561 โดยมีคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั
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8.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำร ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริ ษทั ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มี
มติอนุมตั ิและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะย่อย
- กรรมการบริ ษทั และกรรมการคณะย่อย

20,000 บาทต่อการประชุม
15,000 บาทต่อการประชุม

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บำท)

ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี
รายชื่อกรรมการ
1. นำงสุนีย์ ชัยเจนกิจ

ตาแหน่ ง

กรรมกำรบริษัท

2562

กรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ควำมเสีย่ ง

ธรรมำภิบำล

กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำรสรรหำ กรรมกำร
และกำหนด
บริหำร

รวม

ค่ำตอบแทน

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง/กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
40,000.00

220,000.00

30,000.00

15,000.00

30,000.00

305,000.00

165,000.00

30,000.00

225,000.00

30,000.00

165,000.00

40,000.00 90,000.00 325,000.00

30,000.00

165,000.00

40,000.00 105,000.00

340,000.00

30,000.00

165,000.00

30,000.00 105,000.00

330,000.00

-

30,000.00

15,000.00

135,000.00

30,000.00

165,000.00

30,000.00

165,000.00

30,000.00

235,000.00

1,375,000.00

35,000.00 100,000.00 330,000.00

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี รองประธำนกรรมกำร /ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชำชัย กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน/กรรมกำรบริหำร
4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสำร กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล/
กรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยอำนุภำพ ธีรณิศรำนนท์ กรรมกำรอิสระ /กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
ธรรมำภิบำล
6. นำงสำว ตง ก๊ก เบียน
7. นำยสุเทพ พงษ์พิทักษ์
8. นำยพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง/กรรมกำรบริหำร
30,000.00

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
120,000.00

270,000.00

กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง/
กรรมกำรบริหำร

9. นำยวิชิต นวนพรัตน์สกุล

-

20,000.00

215,000.00

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรธรรมำภิบำล
225,000.00

รวม
100,000.00 90,000.00 2,265,000.00

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร ในปี 2562 กลุม่ บริ ษทั มีรายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป รวม
เป็ นเงิน 22,911,419 บาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และอื่น ๆ
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(2) ค่ ำตอบแทนอื่น
-ไม่มี –

8.5 บุคลำกร
กลุ่มบริ ษทั มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งหมด 164 คน โดยในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 42,623,641 บาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการอื่น
ๆ

ปี 2562

บริษทั และบริษทั ย่ อย

พนักงานปฏิบตั ิการ (คน)

129

พนักงานบริ หาร(คน)

35

รวม (คน)

164

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (บาท)

65,535,060

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริ ษทั มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ตามมาตรฐาน ISO 9002 โดยจะมี
การจัดอบรมให้กบั พนักงานของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย เพื่ อเป็ นการพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถในการ
ให้บริ การลูกค้า และให้พนักงานมีมาตรฐานการทางานในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการกากับดูแลกิ จการที่ดี (Good Governance) โดยเชื่ อว่า
การกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี จะเพิ่ มขี ดความสามารถของบริ ษ ทั และเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ นและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย อันจะนาพาบริ ษทั ไปสู่ ความมัน่ คงของกิ จการในระยะยาว ดังนั้น เมื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิ จการภายใต้ระบบการกากับดูแลกิ จการที่ ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
โดยได้เริ่ มทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจและการ
ปฏิ บ ัติ งานให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บ ข้อ บังคับต่ า งๆ ตามที่ บริ ษ ทั และทางการกาหนด ด้วยความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรมต่อทุ กฝ่ าย ด้วยการจัดให้มีคู่มือ
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่คุม้ ครองดูแลทรัพย์สินและสิ ทธิ ของลูกค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนและวิธีการ
ร้องเรี ยนของลูกค้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังให้ความสาคัญต่ อระบบการควบคุ มและตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิ บตั ิ ในปั จจุบนั
ภายใต้การกากับดู แลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดี 5 หมวด ได้แก่
(1)

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้

การประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะจัดให้มีการ
ประชุ มสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่ วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั อี กทั้ง บริ ษทั ยังได้กาหนดนโยบายให้
กรรมการบริ ษทั ทุกคนเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้งเพื่อตอบคาถามที่ ประชุ ม และได้กาหนดให้ประธานที่ ประชุ มได้
จัดสรรเวลาการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีความเหมาะสมกับวาระที่จะมีการประชุ ม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่าง
เท่าทียมกันในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่นาเสนอได้
(2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ได้กาหนดให้การจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานปกติ ทวั่ ไปของการจัด
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันในการเข้าประชุ ม การเข้าร่ วมประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมิ ให้วิ ธีการที่ ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนอันจะเป็ นการสร้างความลาบากหรื อไม่สะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการที่จะเข้าร่ วมประชุม อานวยความสะดวก
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ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและใช้สิทธิ แทนตน โดยบริ ษทั จะจัดทาแบบฟอร์ มมอบฉันทะ
ตามที่กฎหมายกาหนดแนบไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม ซึ่ งจะประกอบการประชุมที่มีขอ้ มูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ รวมทั้งจัดทาบันทึกการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามที่ กฎหมายกาหนด และเป็ นไปตาม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ น ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า หรื อพนักงาน เช่น
(3)

- ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ได้กาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ ผูถ้ ือหุน้ คนใดมี
ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูน้ ้ นั จึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ลูกค้า
บริ ษทั ได้ทาความเข้าใจให้พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
- พนักงาน บริ ษทั มีการดูแลปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้
มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการในเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ ทันเวลา และเป็ นไป
ตามวิธีการและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายได้กาหนด สาหรับงานด้านความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุ นนั้น ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น
นักวิเคราะห์ และองค์กรภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้อง สามารถติ ดต่อขอทราบข้อมูลของบริ ษทั ได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั

http://www.prowaste.co.th หรื อ นางสาวศรี ศุภางค์ เล็กใจซื่ อ เลขานุการบริ ษทั หมายเลขโทรศัพท์ 02 942
9480 – 6 ต่อ 201
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานสาหรับ
การดาเนิ นงานในรอบปี เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน โดยคานึ งถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล ตลอดจน
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปในประเทศไทย และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ โดยเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั และรายงานประจาปี ซึ่ งบริ ษทั จะ
จัดส่ งรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่ จะจัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การ
บันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
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ป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ มี
ความเป็ นอิ สระเพื่ อดู แ ลรั บ ผิดชอบเกี่ ยวกับความถู กต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิ นและระบบควบคุ มภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี แล้ว
ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ และ
งบประมาณของบริ ษทั ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารและฝ่ าย
จัดการ ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบไปด้วยกรรมการอิ สระที่ เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกากับดูแลกิจการตรวจสอบภายใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะหลีกเลี่ยงการดาเนิ นการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากเกิด
กรณี ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริ ษทั ก็มีแนวทางการพิจารณาและเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาด
หลักทรั พย์ นอกจากนี้ ในกรณี กรรมการท่ านใดที่ มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ๆ กรรมการท่ านนั้นต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้ที่
ประชุมได้รับทราบ และจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายกรณี รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยได้รับทราบถึ งรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้มีการพิ จารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการที่เกิ ดขึ้นอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีนโยบายปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะมีการ
เปิ ดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาเป็ นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี
 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
 บริ ษทั กาหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริ ษทั มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงิ นและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมีมาตรฐานสากลให้เป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานที่สามารถ
ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ งในสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ เพื่อให้ดาเนิ นธุ รกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อคู่คา้ และลูกค้าของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไป
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ตามหลักกากับดูแลกิ จการที่ ดี และติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจารวมถึงกาหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร และองค์ ประกอบของคณะกรรมกำร
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร : คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
 กรรมการ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร 4 คน
 กรรมการซึ่ งไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 5 คน
 กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็ นสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะโดย
กรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริ ษทั รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและระบบ
ควบคุมภายใน ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงของกิจการ
นิยำม “กรรมกำรอิสระ”

เป็ นบุคคลที่ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ร่ วม
1. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อไม่ได้เป็ นผู ้
ให้บริ การ ด้านวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชี ทนายความ หรื อวิชาชีพที่ทาให้มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
แก่บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อไม่เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วม
หรื อไม่เป็ นบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรื อตาแหน่ งที่ อาจเกิ ดความ
ขัดแย้งดังกล่าวแล้ว เป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไป
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็ นการจากัดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตาแหน่งกรรมการ ซึ่ ง
มีจานวนเงิ นหรื อมีมูลค่าที่ มีนยั สาคัญเป็ นสัดส่ วนกับรายได้บริ ษทั ตามเกณฑ์ที่กาหนด และไม่มีผลประโยชน์
หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ หรื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
3. ไม่เป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
4. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
5. สามารถปฏิ บัติ หน้า ที่ และแสดงความเห็ นหรื อรายงานผลการปฏิ บัติงานตามหน้า ที ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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การรวมหรื อแยกตาแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ และมิได้เป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี้ โครงสร้ างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระคิ ดเป็ น
สัดส่ วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารโดยผ่านคณะกรรการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริ ษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทน
กรรมการอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
 ค่ า ตอบแทนผู บ้ ริ ห าร : บริ ษ ัท ได้ก าหนดค่ า ตอบแทนผู บ้ ริ ห าร โดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่
ละท่าน

9.2 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
9.2.1 กรรมกำรอิสระ คุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ ง
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 9 ท่าน และ กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดงั นี้
รำยชื่ อกรรมกำร
ตำแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
2. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
3 นายอานุภาพ ธี รณิ ศรานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
4. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
หมายเหตุ *กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
9.2.2

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสู งสุ ด ในการคัดเลื อกบุ คคลที่ จะเข้าดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั พิจารณา ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ จากนั้นจึงนา
รายชื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริ ษทั จะกระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
 ผูถ้ ื อ หุ ้นคนหนึ่ ง ๆ จะใช้ค ะแนนเสี ย งที่ ต นมี อยู่ท้ งั หมด เพื่ อเลื อกตั้งบุ ค คลเดี ย วหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งมากกว่าหรื อน้อยกว่า กรรมการคน
อื่นๆ ไม่ได้
 บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงด้วย

9.3 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อย
(1)

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน

บริ ษ ัท ก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัทย่ อ ย โดยการส่ ง บุ ค คลเพื่ อ เป็ นตัว แทนของบริ ษ ัท ไปเป็ น
กรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย ทาหน้าที่บริ หารงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย โดยที่บริ ษทั มีส่วนร่ วมใน
การกาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ และสามารถกากับดูแลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ดาเนิ นงาน รวมถึงการทารายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริ ษทั ย่อยได้อย่างครบถ้วนถู กต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เ กี่ ยวข้องกับ การเปิ ดเผยข้อมู ลและการทารายการข้างต้น ใน
ลักษณะเดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั
สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
(2) ข้ อตกลงระหว่ ำงบริษทั กับผู้ถือหุ้นอื่นในกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ย่ อย
-ไม่มี –
9.4

กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษทั มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารนาข้อมูลภายในที่ เกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้
ดาเนิ นการแจ้งให้ผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ ทราบและให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรั พย์ในบริ ษ ทั ของ
ตนเอง คู่ สมรส บุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะและบุ ตรที่ บรรลุ นิติภาวะแล้ว ตลอดจนรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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9.5

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)

ค่ ำตอบแทนค่ ำสอบบัญชี

เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งกาหนดให้

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ทั้งนี้ บริ ษทั ที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่ วนได้เสี ยใด ๆ กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (งานสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาส และงานตรวจสอบงบ
การเงินประจาปี ) ให้ บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด สาหรับปี 2562 ดังนี้
บริษทั
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ค่ ำสอบบัญชี (บำท)
3,755,000.00

บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด

840,000.00

บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

135,000.00

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

135,000.00

บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

135,000.00

รวมค่ ำสอบบัญชี
(2)

5,000,000.00

ค่ ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee)
-ไม่มี -

9.6 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีในเรื่ องอื่น ๆ
- ไม่ มี –
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ตระหนักถึ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยธุ รกิจหลักของบริ ษทั เป็ นธุ รกิจที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มโดยรวมของประเทศและของโลก ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารก าจัด กาก
อุตสาหกรรมด้วยความถู กต้องปลอดภัยและคานึ งถึ งการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม โดยศู นย์บ ริ หารการจัดการ
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ให้บริ การอย่างครบวงจรในการกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ทั้งที่ เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตราย รวมทั้งการดู แลจัดการน้ าเสี ยภายในโรงงานจากหลุ มฝั งกลบขยะ
อันตรายและไม่อนั ตรายโดยติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ย เคมีและชี วภาพ เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงงาน โดยดาเนิ นการขออนุ ญาตอย่างถู กต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็ นหลักประกันและสร้ าง
ความมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั พร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชี พ โดยมุ่งเน้นการ
ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมัง่ คัง่ และเคียงข้างชุ มชนและสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนโดยมีนโยบายของบริ ษทั ที่ มีต่อ
สังคมและชุมชนมีดงั นี้
1) การดาเนิ นธุ รกิจด้ วยความเป็ นธรรม บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
2) การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บริ ษ ัท ก าหนดให้ พ นัก งานทุ ก คนมี สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ความเสมอภาค
ความก้าวหน้าในอาชี พการงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่กีดกั้นเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ไม่จา้ ง
แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย
3) การปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ นธรรม บริ ษ ัท ให้ ค วามส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิตของ
พนัก งาน ดู แ ลและจัด สวัส ดิ ก ารที่ เหมาะสม เช่ น ค่ า จ้า ง สวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ อยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสม ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายแรงงาน และข้อ บัง คับ ที่ เกี่ ย วข้อ ง กับ อาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัย
4) ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภค บริ ษทั มุ่งเน้นการบริ การที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ยึด
มัน่ ความเป็ นธรรมทั้ง ในด้านราคาและคุ ณภาพการให้บริ การ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อการเจรจา
และการทาสัญญา จัดให้มีช่องทางการเสนอแนะและรับข้อร้องเรี ยน
5) การพัฒ นาชุ ม ชน และสั งคม บริ ษ ทั ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นให้พ นักงานมี ส่วนร่ วมกิ จกรรมสา
ธารณ ประโยชน์ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของชุ มชม ผ่านกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม (ดูรายละเอียดกิจกรรมหัวข้อ” การดาเนิ นงานและกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ประจาปี 2562”
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6) การจัดการทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อมและพลังงาน บริ ษ ทั มี นโยบายการใช้ท รัพ ยากรอย่างรู ้ คุณค่ า
และ รั ก ษาสิ่ งแวดล้อ มอย่างเคร่ ง ครั ด โดยก าหนดแนวปฏิ บ ัติ และมาตรการลดผลกระทบกับ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตระหนักและร่ วมจัดการลดความเสี่ ยงดังกล่าวอย่าง
เคร่ งครัด
7) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริ ษทั มีนโยบายในการสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ศึกษา วิจยั
และค้นคว้ากระบวนการใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ และนาไปสู่ การป้ องกัน
มลภาวะที่อาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
ในปี 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิจกรรมต่อสังคม ชุ มชมและสิ่ งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การดาเนินงาน
และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมดังนี้

ด้ านเด็ก
และเยาวชน

ด้ านวัด
ชุมชน
สั งคม

ด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม
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ด้ านเด็กและเยาวชน

มอบพันธุ์ไก่ เบตงให้ โรงเรียนเพาะพันธุ์เพื่อเป็ น
อาหารกลางวันให้ เด็กนักเรียน

มอบทุนการศึกษาและมอบรถจักรยาน
เป็ นของขวัญวันเด็กเป็ นประจาทุกปี

จัดโครงการคนดีคนเก่งศรีสังคมส่ งเสริมด้ านจริยธรรมให้ กับเด็ก

มอบทุนการศึกษาให้ แก่ เด็กนักเรียนทีด่ ้ อยโอกาสจานวน 8 โรงเรียน
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ด้ านวัด / ชุ มชน / สังคม

จัดโครงการบริการตรวจสุ ขภาพฟรีให้ ชุมชนเป็ นประจาทุกปี
พร้ อมฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ หวัดใหญ่

ถวายหลอดไฟและต้ นไม้ ให้ วัดทีอ่ ยู่ใกล้ เคียงโรงงาน

มอบจักรยานในวันเด็ก รวม 7 โรงเรียน
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ถวายเทียนจานาพรรษาวัดในชุ มชน

มอบหลอดไฟให้ โรงเรียนทีอ่ ยู่ในชุ มชน

มอบถังขยะให้ วดั และชุ มชนเป็ นการส่ งเสริมการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธี
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เป็ นเจ้ าภาพทอดกฐินประจาปี กับวัดในชุ มชนใกล้ เคียง
โรงงาน

มอบพันธุ์ไม้ มีค่าและพันธุ์ไก่ เบตง ให้ ผ้ นู าชุ มชนและชาวบ้ าน
นาไปเพาะเลีย้ งและปลูกเพื่อเป็ นรายได้ เสริมในชุ มชน

บริ ษทั ฯได้ดาเนินการสนับสนุนเงินจากรายได้ค่าบาบัดกาก ตันละ 10 บาท สั่งจ่ายให้กองทุนเพื่อ
คุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อมชาวตาบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้ชุมชนนาเงินไปใช้ในการพัฒนาชุม
ชุนในด้านต่างๆและดูแลในด้านสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
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ด้ านสิ่ งแวดล้ อม

คณะผู้บริหารร่ วมกันปลูกต้ นไม้ รวงผึง้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ ายวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที1่ 0

เข้ าร่ วมกิจกรรมปลูกป่ าเพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียวกับชุ มชน ในพืน้ ทีใ่ กล้ เคียงโรงงาน
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ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
เพื่อป้ องการเกิดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
11.1 กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงิ นที่ ถูกต้องและเชื่ อถือได้ มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ
นโยบาย กระบวนการทางานของบริ ษทั กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยู่จริ ง
และการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุมดูแลเก็บรักษาเป็ นอย่างดี การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การปฏิบตั ิงานได้ดาเนิ นการตามแผนงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
บริ ษทั
บริ ษทั ได้เริ่ มปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในแล้ว ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต) ซึ่ งจัด ทาตามแนวคิ ดของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
Way Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและหลักการย่อย มีสาระสาคัญดังนี้
1. สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม
 บริ ษทั มีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย อย่างชัดเจนครบถ้วน
 บริ ษทั ได้จดั โครงสร้างองค์กร และการบังคับบัญชาชัดเจนและมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั รวมถึงได้จดั ทานโยนายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริ ษทั ให้ครอบคลุมทุกเรื่ องที่สาคัญ
เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
 บริ ษทั มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอยูเ่ สมอ
2. กำรประเมินควำมเสี่ ยง
 บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยมีกรรมการบริ ษทั เป็ นประธาน ผูบ้ ริ หารระดับสู งของฝ่ าย
ต่างๆ ร่ วมประชุมประเมินความเสี่ ยง และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
 บริ ษทั ได้จดั ทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน และได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินความเสี่ ยงแต่ละระดับ โดยพิจารณาโอกาสเกิ ด และผลกระทบ รวมถึงได้จดั ทาแผนและมาตรการจัด การ
ความเสี่ ยงได้ทบทวนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย
รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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3. กิจกรรมควบคุม
 บริ ษทั ได้กาหนดให้ทบทวนนโยบายและแผนงานใช้ในการพิจารณาและควบคุมการปฏิ บตั ิ งานตามระบบการ
ควบคุ มภายใน รวมถึ งการทบทวนงบประมาณประจาปี ให้มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ นเพื่ อให้มนั่ ใจว่า การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
 บริ ษทั มีระเบียบปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอานาจอนุมตั ิดาเนิ นการสอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสอบ
ทาน การกระทบของการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างเหมาะสม โปร่ งใสมีความคล่องตัว
 บริ ษทั ได้กาหนดการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั อันอาจนามาซึ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธุ รกรรมที่ เกิ ดขึ้ นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบ และที่ เกิ ดขึ้ นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย เสมือนกระทากับบุคคลภายนอก
4. ด้ ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
 บริ ษทั มีระบบข้อมูลและช่ องทางการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องสามารถรับ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานและประกอบการ
ตัดสิ นใจ
 บริ ษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และประชุมฝ่ ายบริ หารเพื่อ ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริ หารงาน
และข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน แก่ผมู ้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
 บริ ษทั มีการนาระบบ Formula เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลประมวลผลการปฏิบตั ิงาน จัดทารายงานเพื่อวิเคราะห์
ข้อมู ลทางการเงิ นเพื่ อให้ผูบ้ ริ หารมี ข ้อมู ลที่ เ พี ย งพอ ส าหรั บประกอบการตัด สิ นใจได้อย่า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
 บริ ษทั มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลตลอดจนมีการกาหนดแผนสารองฉุ กเฉิ น
ด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ทาให้ระบบหยุดชะงัก หรื อเกิดความเสี ยหายต่อระบบ
 พนัก งานจะได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งรวดเร็ ว ครบถ้ว นผ่ า นระบบ Application Line ส่ ว นบุ ค คล ส าหรั บ
บุคคลภายนอกสามารถ รับรู ้ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่าน การพิจารณา ความถูกต้อง ครบถ้วนจาก
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรื อรับผิดชอบข้อมูลในส่ วนนั้นๆ แล้ว
5. กำรติดตำมและประเมินผล
 บริ ษทั ได้มีการจัดประชุ มฝ่ ายบริ หารเป็ นประจาทุกเดื อน และรายงานให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้
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11.2 กำรตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรมและ
มีความเชี่ ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิ สระ สามารถทาหน้าที่ ตรวจสอบและถ่ วงดุ ลได้อย่า งเต็มที่ จึ งกาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานที่เกี่ยวกับการบริ หารเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริ ษทั ตรงต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการพิ จารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อเป็ นการ
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการทบทวนอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ได้รับ
ความร่ วมมือ สนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร และผูร้ ับการตรวจสอบทุกระดับ เพื่อพัฒนาการควบคุมภายในของบริ ษทั ให้ดียิ่งขึ้น
11.3 กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง โดยได้จดั ให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการดาเนิ นงานในการบริ หารความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยงต่างๆ ที่
อาจเกิ ดขึ้ นจากปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก รวมถึงกาหนดแนวทางในการบริ หาร และจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยมีผบู ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการประเมินและบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ติดตามการดาเนิ นงานความเสี่ ยงเป็ นระยะ รวมถึงติดตามผลประเมินของระดับ
ความเสี่ ยงหลังการจัดการ โดยนาเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนรายงานคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและรับทราบ
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

12. รำยกำรระหว่ ำงกัน
12.1 รำยกำรระหว่ ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ในปี 2562 บริ ษทั มี ความเกี่ ยวข้องกันกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อกรรมการร่ วมกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อเกณฑ์ที่ ตก
ลงกันตามสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่า นั้น หากไม่มีราคาตลาดรองรั บความสัมพันธ์กับบริ ษทั ต่ าง ๆ และ
รายการที่เกี่ยวข้องกันเปรี ยบเทียบมีรายละเอียดดังนี้
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
1. UOB Kay Hian Private Limited

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
สิ งคโปร์

ลักษณะควำมสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40

2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

4. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 80

เนเธอร์แลนด์

เป็ นบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ย่ อ ย
(บริ ษ ัท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค(บี เ อ็ม ที - เอเชี ย )
จากัด) ร้อยละ 20

7. บริ ษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟปิ้ ง จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

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

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

6. Begemann Holding B.V.
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ชื่ อบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

10. บริ ษทั เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ ป จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

11. บริ ษทั บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิ เนส จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั

12. บริ ษทั เอแอล โซลูชนั่ จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่ วมกัน

13. บริ ษทั ภคพลอินเตอร์เนชัน่ แนล
เทรด จากัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับอดีตผูบ้ ริ หารสาคัญของ
บริ ษทั ย่อย

14. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ

15. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ

16. คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ

17. คุณธนพงษ์ พวงปทุมานนท์

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสาคัญ

18. ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ไทย

บุ คคลที่ มีอานาจ และความรั บผิดชอบการวางแผน
สั่งการ และควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้ง นี้ รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

9. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท
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12.2 รำยกำรระหว่ ำงกันของบริษทั และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกัน
บริ ษทั มีการทารายการระหว่างกันอันเนื่ องมาจากการดาเนิ นธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันซึ่ งสามารถสรุ ป
ลักษณะมูลค่าของการทารายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะรายการ
ปี 2562

1

บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
("WE")

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุ ทธิ

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ-สุ ทธิ

-

-

ลูกหนี้เงินให้กยู ้ ืม
ระยะสั้นบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ

2

บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด ( "JTS")

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

รายได้จากการ
ให้บริ การ

-

3,339,595.00

-

-

-

5,549,910.00

-

2,567,565.00

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน
บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือ
บริ ษทั WE สารอง
จ่ายรายจ่าย
เบ็ดเตล็ด

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เนื่องจาก WE อยูใ่ นช่วงหยุด
ประกอบการเชิงพาณิ ชย์

บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั WE
ตั้งแต่ในอดีต โดยมี
การคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 8.5

รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใน
อดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก WE
อยูใ่ นช่วงหยุดประกอบการเชิง
พาณิ ชย์จึงไม่มีความสามารถ
ในการจ่ายชาระหนี้ได้ จึงระงับ
การคิดดอกเบี้ยและจานวนหนี้
ที่คา้ งได้ต้ งั สารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเต็มจานวน

บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั WE
ตั้งแต่ในอดีต โดยมี
การคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 8.5

รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใน
อดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก WE
อยูใ่ นช่วงหยุดประกอบการเชิง
พาณิ ชย์จึงไม่มีความสามารถ
ในการจ่ายชาระหนี้ได้ จึงระงับ
การคิดดอกเบี้ยและจานวนหนี้
ที่คา้ งได้ต้ งั สารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเต็มจานวน

บริ ษทั PRO มี
รายได้จากการ
ให้บริ การกาจัดกาก
อุตสาหกรรม

รายการดังกล่าวเป็ นการ
ให้บริ การกาจัดกาก
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นตาม
รายการธุ รกิจปกติ โดยได้
กาหนดนโยบายราคาตามที่
ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอ
ราคา และอ้างอิงราคาตลาด

65 | P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ปี 2562
ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

593,995.00

662,630.00

181,370.00

ดอกเบี้ยค้างรับ-สุ ทธิ

1,058,630.00

746,575.00

164,384.00

ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ

1,093,695.00

987,958.00

ลูกหนี้เงินให้กยู ้ ืม
ระยะสั้นบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ

12,000,000.00

18,500,000.00

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน
บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั JTS
เพื่อชาระหนี้สิน
ตามกฎหมาย โดย
มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 4 เป็ น
อัตราดอกเบี้ย
เหมาะสมตามอัตรา
ของธนาคาร
พาณิ ชย์โดยทัว่ ไป

บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั JTS
เพื่อชาระหนี้สิน
ตามกฎหมาย โดย
มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 4 เป็ น
อัตราดอกเบี้ย
เหมาะสมตามอัตรา
ของธนาคาร
พาณิ ชย์โดยทัว่ ไป
667,808.00 บริ ษทั PRO ให้
เครดิตเทอม บริ ษทั
JTS ในการชาระ
เงินภายใน 30-60
วันนับจากวันที่ลง
ในใบแจ้งหนี้
20,000,000.00 บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั JTS
เพื่อชาระหนี้สิน
ตามกฎหมาย โดย
มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 4 เป็ น
อัตราดอกเบี้ย
เหมาะสมตามอัตรา
ของธนาคาร
พาณิ ชย์โดยทัว่ ไป

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อให้บริ ษทั JTS สามารถ
ดารงกิจการต่อไปได้โดยปลอด
ภาระหนี้สินจากคดีความใน
อดีต โดยมีการทาตัว๋ สัญญาใช้
เงินและกาหนดเงื่อนไขการ
ชาระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย
ตามอัตราของธนาคารพาณิ ชย์
โดยทัว่ ไป

รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อให้บริ ษทั JTS สามารถ
ดารงกิจการต่อไปได้โดยปลอด
ภาระหนี้สินจากคดีความใน
อดีต โดยมีการทาตัว๋ สัญญาใช้
เงินและกาหนดเงื่อนไขการ
ชาระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย
ตามอัตราของธนาคารพาณิ ชย์
โดยทัว่ ไป
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้า
และเงื่อนไขการชาระเงิน
ตามปกติที่บริ ษทั เสนอขาย
ให้แก่ลูกค้าทัว่ ไป

รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อให้บริ ษทั JTS สามารถ
ดารงกิจการต่อไปได้โดยปลอด
ภาระหนี้สินจากคดีความใน
อดีต โดยมีการทาตัว๋ สัญญาใช้
เงินและกาหนดเงื่อนไขการ
ชาระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย
ตามอัตราของธนาคารพาณิ ชย์
โดยทัว่ ไป
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ปี 2562

3

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด ("PI")

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุ ทธิ

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ-สุ ทธิ

-

-

ลูกหนี้เงินให้กยู ้ ืม
ระยะสั้นบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ

-

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4

บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี
เทค(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ("
BMT")

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

-

-

405,191.00

405,191.00

-

-

-

-

-

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุ ทธิ

ดอกเบี้ยค้างรับ-สุ ทธิ

-

-

405,191.00

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน
บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือ
บริ ษทั PI สารอง
จ่ายรายจ่าย
เบ็ดเตล็ด
บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั PI
ตั้งแต่ในอดีต โดยมี
การคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 8.5

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เนื่องจาก PI อยูในช่วงหยุด
ประกอบการเชิงพาณิ ชย์
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใน
อดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก PI
อยูใ่ นช่วงหยุดประกอบการเชิง
พาณิ ชย์จึงไม่มีความสามารถ
ในการจ่ายชาระหนี้ได้ จึงระงับ
การคิดดอกเบี้ยและจานวนหนี้
ที่คา้ งได้ต้ งั สารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเต็มจานวน

บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั PI
ตั้งแต่ในอดีต โดยมี
การคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 8.5

รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใน
อดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก PI
อยูใ่ นช่วงหยุดประกอบการเชิง
พาณิ ชย์จึงไม่มีความสามารถ
ในการจ่ายชาระหนี้ได้ จึงระงับ
การคิดดอกเบี้ยและจานวนหนี้
ที่คา้ งได้ต้ งั สารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเต็มจานวน

เป็ นหนี้สินทาง
การค้าระหว่าง
บริ ษทั PRO ที่เกิด
ก่อนปี 2558 จาก
การว่าจ้างบริ ษทั PI
ดูแลและจัดการงาน
ด้านขายและ
บริ หารงานขาย
บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือ
บริ ษทั BMT
สารองจ่ายรายจ่าย
เบ็ดเตล็ด
บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั
BMT ตั้งแต่ในอดีต

รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้า
ในอดีตก่อนปี 2558 และ
เงื่อนไขการชาระเงินตามปกติ
ที่บริ ษทั เสนอขายให้แก่ลูกค้า
ทัว่ ไป

รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เนื่องจาก BMT อยูใ่ นช่วงหยุด
ประกอบการเชิงพาณิ ชย์
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใน
อดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก
BMT อยูใ่ นช่วงหยุด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ปี 2562

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน
โดยมีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8.5

ลูกหนี้เงินให้กยู ้ ืม
ระยะสั้นบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ

-

-

-

-

5

Begemann Holding B.V.

สิ ทธิ การใช้ความ
ชานาญทางเทคนิคสุ ทธิ

6

บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส
จากัด

ค่าบริ การรับฝาก
เอกสาร

106,100.00

57,300.00

-

บริ ษทั PRO ได้ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน บริ ษทั
BMT ตั้งแต่ในอดีต
โดยมีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8.5

-

บริ ษทั BMT ได้ทา
สัญญาและจ่ายค่า
สิ ทธิ ความชานาญ
ทางเทคนิคในการ
บาบัดของเสี ยจาก
สารปรอทกับ
Begemann Holding
B.V.

61,311.00

บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝากเอกสารทาง
บัญชีและอื่นๆ โดย
ชาระค่ารับบริ การ
เป็ นรายปี อัตรา
เดียวกับ
บุคคลภายนอก

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบการเชิงพาณิ ชย์จึงไม่มี
ความสามารถในการจ่ายชาระ
หนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ย
และจานวนหนี้ที่คา้ งได้ต้ งั
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เต็มจานวน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใน
อดีตก่อนปี 2558 เนื่องจาก
BMT อยูใ่ นช่วงหยุด
ประกอบการเชิงพาณิ ชย์จึงไม่มี
ความสามารถในการจ่ายชาระ
หนี้ได้ จึงระงับการคิดดอกเบี้ย
และจานวนหนี้ที่คา้ งได้ต้ งั
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เต็มจานวน
รายการดังกล่าวเป็ นการทา
สัญญาสิ ทธิ ในอดีตก่อนปี 2558
โดยตามสัญญาบริ ษทั จะได้รับ
การถ่ายทอดความรู ้ความ
ชานาญทางเทคนิคในการ
บาบัดของเสี ยจากสารปรอท
นโยบายราคาตามที่ได้ระบุไว้
ในสัญญา แต่เนื่องจากปัจจุบนั
โครงการดังกล่าวถูกระงับไป
ปัจจุบนั ยังไม่สามารถหา
ข้อสรุ ปของการเริ่ มโครงการ
ได้ บริ ษทั จึงได้ต้ งั สารองค่าเผื่อ
ด้อยค่าโครงการดังกล่าวเต็ม
จานวน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติ
เนื่องจากปริ มาณเอกสารมี
จานวนมากพื้นที่ในการจัดเก็บ
ไม่เพียงพอ โดยนโยบายราคา
ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการ
ใช้บริ การอัตราเดียวกับ
บุคคลภายนอก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ปี 2562

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

7

บริ ษทั บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิส
ซิเนส จากัด

ค่าจ้างที่ปรึ กษา
กฎหมาย

-

8

บริ ษทั เอแอล โซลูชนั่ จากัด

รายได้จากกากขาย
อลูมิเนียม

-

102,450.00

ค่าจ้างหลอม
อลูมิเนียม

-

938,450.00

เจ้าหนี้การค้า

-

รายได้จากการขาย

-

9

บริ ษทั ภคพลอินเตอร์เนชัน่
แนล

-

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน

741,581.00

-

-

บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าที่ปรึ กษา
ทางด้านกฎหมาย
เพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและคดี
ความต่าง ๆ โดย
จ่ายชาระค่าบริ การ
เป็ นรายเดือน
บริ ษทั JTS มีรายได้
จากการขายสิ นค้า
ประเภทอลูมิเนียม
อินกอต ซึ่งถือเป็ น
รายได้ตามธุ รกิจ
ปกติ
1,004,390.00 บริ ษทั JTS มี
ค่าใช้จ่ายด้านการ
ว่าจ้างหลอม
อลูมิเนียมกรณี
วัตถุดิบชนิดนั้น
เจ้าหน้าที่ยงั ขาด
ความชานาญด้าน
เทคนิค โดย
ลักษณะการว่าจ้าง
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณที่
ส่งไปว่าจ้างหลอม
277,012.00 เป็ นหนี้สินทาง
การค้าของบริ ษทั
JTS ที่เกิดจาก
ต้นทุนการจ้าง
หลอมอลูมิเนียม
ดังกล่าว
2,780,700.00 บริ ษทั JTS มีรายได้
จากการขายสิ นค้า
ประเภทอลูมิเนียม
อินกอต ซึ่งถือเป็ น
รายได้ตามธุ รกิจ
ปกติ

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ด้านงานกฎหมายของบริ ษทั ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั นโยบาย
ราคาตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
และอ้างอิงราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็ นการขาย
อลูมิเนียมอินกอตที่เกิดขึ้นตาม
รายการธุ รกิจปกติ โดยได้
กาหนดนโยบายราคาตามที่
ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอ
ราคา และอ้างอิงราคาตลาด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่
เกิดจากบริ ษทั JTS ได้ส่ง
วัตถุดิบไปว่าจ้างหลอมเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ
โดยนโยบายราคาตามที่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารการว่าจ้าง และ
อ้างอิงราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้า
ปกติที่สมเหตุสมผลและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

รายการดังกล่าวเป็ นการขาย
อลูมิเนียมอินกอตที่เกิดขึ้นตาม
รายการธุ รกิจปกติ โดยได้
กาหนดนโยบายราคาตามที่
ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอ
ราคา และอ้างอิงราคาตลาด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ปี 2562

10

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ
ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ

ค่าเช่าสานักงาน

780,000.00

เงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

11

บริ ษทั เอส.วี.พี. บุ๊คคีฟปิ้ ง
จากัด

ซื้อทรัพย์สิน

12

ห้างหุ น้ ส่วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
สานักงาน

13

บริ ษท เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ติ้ง
กรุ๊ ป จากัด

จัดทาคู่มือระบบ
ปฏิบตั ิงาน

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

540,000.00

609,972.00

19,800.00

675.00

-

200,000.00

-

420,000.00

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายคือค่าเช่า
สานักงานเพื่อใช้
เป็ นสถาน
ประกอบการ
สานักงานใหญ่ โดย
เป็ นอัตราตกลง
ร่ วมกันและอ้างอิง
ราคาตลาด
175,000.00 PRO มีการว่าจ้าง
บุคคลากรที่มีความ
เกี่ยวโยงกับ
ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ
เข้าทางานใน
ตาแหน่งพนักงาน
ของบริ ษทั
บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รายการซื้อ
ทรัพย์สิน เพื่อ
นามาใช้เป็ น
เครื่ องใช้สานักงาน
ของบริ ษทั โดยเป็ น
อัตราตกลงร่ วมกัน
และอ้างอิงราคา
ตลาด
บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รายการซื้อเครื่ อง
เขียน เพื่อนามาใช้
เป็ นวัสดุอุปกรณ์
สานักงานของ
บริ ษทั โดยเป็ น
อัตราตกลงร่ วมกัน
และอ้างอิงราคา
ตลาด
บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
จัดทาคู่มือ
ปฏิบตั ิงานของ

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นค่าเช่า
สานักงานที่ใช้เป็ นสถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็ นรายจ่ายที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั การ
กาหนดนโยบายราคาตามที่
ระบุไว้ในสัญญา โดยเป็ น
อัตราตกลงร่ วมกันและอ้างอิง
ราคาตลาด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่
เกิดจากการว่าจ้างบุคคลากร
ตามปกติ โดยการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างและค่าตอบแทนตามฐาน
ของแต่ละตาแหน่งงาน

รายการดังกล่าวเป็ นค่าซื้อ
ทรัพย์สิน เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั การกาหนดราคา
เป็ นอัตราตกลงร่ วมกันและ
อ้างอิงราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็ นค่าซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองสานักงาน เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั การ
กาหนดราคา เป็ นอัตราตกลง
ร่ วมกันและอ้างอิงราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็ นค่าจ้างให้
จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ น
ประโยชน์และแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อบริ ษทั การกาหนดราคา
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ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ปี 2562

14

คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์

ซื้อยานพาหนะ

240,000.00

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2561
ปี 2560

-

-

คาอธิ บายรายการ
ระหว่างกัน
บริ ษทั โดยเป็ น
อัตราตกลงร่ วมกัน
และอ้างอิงราคา
ตลาด
บริ ษทั PRO มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รายการซื้อ
ทรัพย์สิน เพื่อ
นามาใช้เป็ น
ยานพาหนะของ
บริ ษทั โดยเป็ น
อัตราตกลงร่ วมกัน
และอ้างอิงราคา
ตลาด

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นอัตราตกลงร่ วมกันและ
อ้างอิงราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็ นค่าซื้อ
ทรัพย์สิน เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั การกาหนดราคา
เป็ นอัตราตกลงร่ วมกันและ
อ้างอิงราคาตลาด

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในอนาคตไว้แล้วในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในหัวข้อ 4.
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มี ความเห็ นว่าเป็ นรายการจาเป็ นตามธุ รกิ จทัว่ ไปและเป็ นราคาที่
เหมาะสม
12.3 นโยบำยและแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันในอนำคต
บริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้เป็ นไปตาม
ระเบี ยบปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั ในกลุ่ม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับในกรณี รายการระหว่างกันที่ มี
มูลค่ากว่าสองล้านบาท บริ ษทั จะจัดให้ผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการที่ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุม เพื่อดูแลให้
รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม ป้ องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงในรายการดังกล่าว
การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จะเป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด อีกทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

ความเห็นของผู้สอบบัญชีปี 2562
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข / มีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ตามล าดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม
2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัท โปรเฟสชั่ น แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่ อ ย และของเฉพาะบริ ษัท
โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวมและผล
การดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้า พเจ้า ได้ปฏิ บ ัติ ต ามควรั บผิ ด ชอบด้า น
จรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่ า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ ขา้ พเจ้าได้รับเพี ย งพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ความไม่ แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.6 และ 39 ดังที่ปรากฏในงบการเงินสาหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสม จานวน 679 ล้านบาท และ 714 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2.50 ล้านบาท ที่ได้หยุดดาเนินกิจการแล้ว และบริ ษทั ย่อยสองแห่ งอยู่
ระหว่างชาระบัญชี รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดีฟ้องร้องหลายคดีที่อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญ
เกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่ อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างการ
พิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพื่อล้างบัญชีขาดทุนสะสม และแก้ไขเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-61
บาท
ร้ อยละ

31-ธ.ค.-60
บาท
ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

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

5.27
7.02
5.95
2.63
1.29
0.26
3.14
25.57

31,070,064
202,982
40,119,510
12,019,640
8,475,723
4,307,808
20,446,300
116,642,027

6.04
0.04
7.80
2.34
1.65
0.84
3.98
22.69

26,688,608
201,186
29,786,692
9,952,324
7,458,231
2,489,642
14,621,696
91,198,379

5.46
0.04
6.09
2.04
1.53
0.51
2.99
18.65

40,000,000

6.21

55,000,000

10.70

53,000,000

10.84

37,952,214
398,444,916
296,871
2,498,980
479,192,981
643,774,537

5.90
61.89
0.05
0.39
74.43
100

15,976,456
320,932,131
436,627
5,160,546
397,505,760
514,147,787

3.11
62.42
0.08
1.00
77.31
100.00

15,976,456
323,963,549
486,626
4,297,520
379,724,151
488,922,530

3.27
66.26
0.10
0.88
81.35
100.00

1,226,943
91,744,084
12,161,657
18,567,960
1,408,959
11,161,842
132,759
189,759
136,593,963

0.19
14.25
1.89
2.88
0.22
1.73
0.02
0.03
21.22

93,491,051
11,330,565
18,671,355
1,243,155
10,775,475
135,511,601

18.18
2.20
3.63
0.24
2.10
26.36

2,517,530
92,307,959
5,647,341
16,438,617
18,559,109
10,099,227
145,569,864

0.51
18.88
1.16
3.36
3.80
2.07
29.77

10,226,757

1.59

6,890,166

1.34

5,425,153

1.11

34,141,057

5.30

22,020,182

4.28

19,218,708

3.93

9,856,324

1.53

10,233,509

1.99

11,821,283

2.42

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินจากคดีความและค่าปรับฯ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับการปิ ด
และปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
คดีความและค่าปรับฯ
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รายการ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนต่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้ อยละ
54,224,138
8.42
190,818,101
29.64

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

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-61
บาท
ร้ อยละ
39,143,857
7.61
174,655,458
33.97

1,470,000,000
1,417,564,544
(285,000,000)
(792,599,118)
339,965,426
(473,097)
339,492,329
514,147,787

285.91
275.71
(55.43)
(154.16)
66.12
(0.09)
66.03
100.00

31-ธ.ค.-60
บาท
ร้ อยละ
36,465,144
7.46
182,035,008
37.23

1,470,000,000
1,417,564,544
(285,000,000)
(825,231,986)
307,332,558
(445,036)
306,887,522
488,922,530

300.66
289.94
(58.29)
(168.79)
62.86
(0.09)
62.77
100.00

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คดั แยก
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
โอนกลับประมาณการหนี้ สินจากคดีความ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-61
บาท
ร้ อยละ

31-ธ.ค.-60
บาท
ร้ อยละ

259,047,972 61.01
51,198,454 12.06
4,749,224
1.12
684,926
0.16
106,710,088 25.13
428,493
0.10
1,797,993
0.42
424,617,150 100.00

200,596,822 73.11
50,030,275 18.23
12,142,409
4.43
2,407,906
0.88
6,171,218
2.25
409,399
0.15
341,581
0.12
507,112
0.18
1,786,169
0.65
274,392,891 100.00

200,944,559
75.44
56,289,013
21.13
957,282
0.36
4,063,362
1.53
2,787,845
1.05
188,186
0.07
198,085
0.07
944,007
0.35
266,372,339 100.00

202,392,461
13,452,185
51,506,305
34,222,612
165,804
301,739,367
122,877,783
(7,799,167)
115,078,616

175,774,086
12,252,121
43,022,336
9,765,155
178,366
240,992,064
33,400,827
33,400,827

176,180,667
13,516,868
37,789,283
15,689,418
3,187,933
246,364,169
20,008,170
20,008,170

47.66
3.17
12.13
8.06
0.04
71.06
28.94
(1.84)
27.10

64.06
4.47
15.68
3.56
0.07
87.83
12.17
12.17

66.14
5.07
14.19
5.89
1.20
92.49
7.51
7.51
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รายการ

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้ อยละ
(1,614,509) (0.38)
113,464,107 26.72

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-61
บาท
ร้ อยละ
(796,020) (0.29)
32,604,807 11.88

31-ธ.ค.-60
บาท
ร้ อยละ
(2,108,295)
(0.79)
17,899,875
6.72

งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่ วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

ปี 2562

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560

115,078,616

33,400,827

20,008,170

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

1,176,782
(2,407,906)
41,316
(31,359)
28,825,918
49,999
135,338
(6,171,218)
(341,581)
807,833
737,426
(409,299)
(507,112)
178,366
55,485,330

10,627,675
(4,063,362)
89,270
(3,877)
28,664,226
9,611
186,441
(2,787,845)
(188,186)
738,779
230,000
(198,085)
3,187,933
56,500,750

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,191,579
351,536
2,623,133
(4,939,277)
2,661,566

(9,101,694)
(685,525)
(1,786,807)
(2,067,316)
(863,026)

6,986,090
(1,769,215)
1,068,578
4,596,794
(26,579)

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า

(1,746,967)

1,183,092

(6,098,153)

ปรับรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดบัญชี อุปกรณ์
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
โอนกลับประมาณการหนี้ สินจากคดีความ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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รายการ (หน่ วย: บาท)
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความฯ
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับการปิ ดหลุมฝังกลบ
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินจากคดีความ
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

รายการทีม่ ใิ ช่ เงินสด
ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบที่บนั ทึกในต้นทุนหลุมฝังกลบ

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ปี 2562
831,093
(103,395)
386,367
(680,600)
(1,015,666)
(7,689,631)
69,443,029

งบการเงินรวม
ปี 2561
5,686,836
2,232,738
676,248
(138,840)
(1,915,901)
(5,865,919)
42,839,216

ปี 2560
1,034,755
(6,447,746)
(168,712)
(31,525,496)
(14,000)
(1,015,666)
(6,390,465)
16,188,368

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

175,144
(1,796)
8,000,000
(10,000,000)
(23,009,527)
218,693
(24,617,486)

66,469
29,949,268
30,000,000
(73,000,000)
(19,265,441)
274,831
(455,000)
(32,429,873)

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

(11,322,744)
(2,517,530)
(13,840,274)
4,381,456
26,688,608
31,070,064

(394,784)
(1,621,598)
(2,016,382)
(18,257,887)
44,946,495
26,688,608

2,801,475

2,801,474

807,547
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

13.2 ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.20

0.86

0.63

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.86

0.53

0.39

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.51

0.30

0.10

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

1.93

1.60

1.65

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) *

189

228

200

68.02

51.10

56.73

5

7

6

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

2.19

1.89

1.85

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

167

193

198

27

42

29

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)

34.76

29.87

31.51

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)

39.66

13.40

9.02

0.52

0.84

0.79

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้อยละ)

56.44

127.58

69.79

อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

27.10

12.17

7.51

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)

29.04

10.33

6.72

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)

19.88

6.66

3.99

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

29.76

9.87

5.81

0.54

0.50

0.52

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

0.42

0.51

0.59

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

742.10

188.26

7.28

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)

(0.99)

(2.56)

(0.22)

0.00

0.00

0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)

Cash Cycle (วัน)

อัตรากาไรอื่น (ร้อยละ)

อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

หมายเหตุ * มีลูกหนี้การค้าเกินกาหนดที่คา้ งนาน 2 ราย คือ ลูกหนี้บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด รวม 117,608,635 บาท ได้ต้ งั
ค่าเผือ่ สงสัยจะสู ญไว้เต็มจานวนแล้ว หากไม่รวมลูกหนี้ 2 รายดังกล่าว ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน) ของปี 2562 2561 และ2560 จะเท่ากับ 51 วัน 57 วัน และ 54 วัน ตามลาดับ
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริษทั ในปี ที่ผ่านมา
ภาพรวมทั่วไป
การบริ หารการจัดการโดยผูบ้ ริ หารชุดใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั ได้ฟ้ื นฟูให้กิจการสามารถกลับมาดาเนิ นธุรกิ จได้
ตามปกติ โดยตั้งเป้ าหมายให้บริ ษทั กลับมาดาเนิ นธุ รกิจได้ตามปกติและมีสถานะเป็ นบริ ษทั ที่สามารถซื้ อขายหลักทรัพย์ได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากการบริ การด้านการจัดการ
กากของเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาธุ รกิ จแบบยัง่ ยืนเพื่ อให้การประกอบการเป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนในบริ เวณรอบข้าง มีการทดสอบระบบนิ เวศน์ ทั้งทางน้ า ดิน อากาศ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นธุรกิจ
ไม่มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมและมี แผนการศึ กษาเรื่ องการจัด การกากของเสี ย จากโรงงานอุตสาหกรรมให้กลับมาใช้
ประโยชน์ได้สูงสุ ด
ในปี 2562 รายได้รวมของกลุ่มธุ รกิจมีจานวน 424.62 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้ 274.39 ล้าน
บาท ซึ่ งรายได้เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 150.23 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้ นร้อยละ 54.75 ของรายได้รวม กลุ่มบริ ษทั มีรายได้
หลักรวม จานวน 309.57 ล้านบาท มาจากรายได้จากธุ รกิจการบาบัดและกาจัดของเสี ยจากอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 83.46 ซึ่ ง
ประกอบด้วย รายได้การให้บริ การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมของเสี ยอันตราย จานวน 154.39 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
49.76 รายได้จากการให้บริ การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมของเสี ยไม่อนั ตราย จานวน 49.97 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
16.11 และรายได้ค่าขนส่ งกากอุตสาหกรรม จานวน 54.01 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.41 และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากธุ รกิจ
หล่อหลอมอลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ป จานวน 51.20 ล้านบาท เพียงร้อยละ 16.50 และบริ ษทั เจที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล
จากัด (บริ ษทั ย่อย) ดาเนิ นธุ รกิ จรั บจ้า งหล่อหลอมอลู มิเ นี ย ม ภาพรวมทั้งปี 2562 ตลาดอลูมิเนี ย มมี การปรั บราคาลดลง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน โดยที่สหรัฐ ขึ้นภาษีนาเข้าเหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10%
ทาให้จีนต้องส่ งออกอลูมิเนี ยมเข้ามาตลาดในเอเชี ยแทน เมื่อปริ มาณเหล็กและอลูมิเนี ยมล้นตลาด อย่างไรก็ตามในปี 2562
บริ ษทั ยังคงมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สาเหตุมาจากมีการปรับราคาขายลดลงส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้ลดลง
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มผี ลต่ อการดาเนินงาน
จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เริ่ มจากประเทศจีน และแพร่ กระจายไปทัว่ โลก
อันส่ งผลให้เกิ ดผูเ้ จ็บป่ วยและเสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก มี ผลกระทบไปทัว่ โลกเป็ นวงกว้าง กระทบไปถึ งอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง ทั้งการยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ รวมไป
ถึ ง การชะลอการผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมทั่ว โลก อัน ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปสู่ ผ ลกระทบด้า นการค้า และการลงทุ น ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ภาครัฐจึงมีมาตรการดูแลและเยียวยาในด้านต่างๆ เช่น โครงการให้
สิ นเชื่ อ และ การเลื่อนการยื่นแบบและชาระภาษีต่างๆ เป็ นต้น ให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่ส่วนใหญ่มีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้ น
รวมถึ ง บริ ษ ัท ก็ ไ ด้รั บ ผลกระทบดัง กล่ า วเช่ น กัน เนื่ อ งจากรายได้ห ลัก ของบริ ษ ัท มาจากการรั บ ก าจัด และบ าบัด กาก
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อุตสาหกรรมจากโรงงานของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับผลกระทบจากการหยุดการผลิตชัว่ คราว หรื อ การผลิตลดลง ทาให้กาก
อุตสาหกรรมที่จะนามากาจัดหรื อบาบัดมีปริ มาณกากอุตสาหกรรมลดลงเช่นกัน
ถึงแม้ว่าการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ส่ งผลกระทบการดาเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้เพิ่ม
จากนโยบายของภาครั ฐ ที่ ส่ งเสริ มการลงทุ น โดยขยายเขตพื้ นที่ เ ศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออกเพื่ อ รองรั บกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จและการลงทุนที่ จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งนโยบายของภาครัฐในการกากับดูแล ให้มีมาตรการการควบคุมการ
กาจัดบาบัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้นปริ มาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศย่อมถูกกาหนดให้ตอ้ งดาเนิ นการจัดการอย่างเป็ นระบบตามระเบียบ
ของกรมโรงงาน กลุ่ มธุ ร กิ จประเภทรั บกาจัด ขยะและกากอุ ต สาหกรรมจากโรงงานที่ มีพ้ื นที่ โ รงงานใกล้เ คี ย งกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษย่อมได้รับผลกระทบในทางบวกด้านปริ มาณผูใ้ ช้บริ การที่มีจานวนมาก
ผลการดาเนินงานในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การ มากกว่าในปี 2561 จานวน 59.62 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 23.79 ส่ วนหนึ่ งมาจากบริ ษทั ได้มีการขยายช่ องทางการขาย สามารถเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ได้มากกว่าปี ก่อน และ
รักษาฐานลูกค้าเดิมได้ โดยเน้นการให้บริ การแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การด้วยความเชื่อมัน่ ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสู งสุ ด
สาหรับแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจในปี 2563 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การด้านการบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรม และการขนส่ งกากของเสี ย โดยเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น และการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
สู งสุ ด ทั้งนี้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงใช้บริ การบริ ษทั อยู่ ด้วยการรักษามาตรฐานคุณภาพในการให้บริ การแก่ลูกค้าที่ มาใช้
บริ การด้วยความเชื่ อมัน่ ตลอดจนรั กษาสัมพันธภาพที่ ดีกบั ลูกค้า รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาความรู ้ความชานาญแก่
พนักงานฝ่ ายขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ประเมินว่าเมื่อแผนการดาเนิ นการขยายเขตพื้นที่เศรษฐกิจเสร็ จสิ้ นตามนโยบาย
ของภาครัฐ บริ ษทั ย่อมได้รับผลพลอยได้จากนโยบายนี้ โดยคาดว่าปริ มาณลูกค้าจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อเกิดขยะ
อันตรายจะมีจานวนเพิ่มขึ้นโดยบริ ษทั ยังคงมีพ้ืนที่ของโรงงานในการรองรับการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตรายเป็ น
อันดับหนึ่งของประเทศในขณะนี้ และความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันเรื่ องการขนส่ งและการคมนาคมจะส่ งผลให้บริ ษทั
มีแนวโน้มในการดาเนินการที่ดีในอนาคตต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
รายการ

31 ธันวาคม 2562

%

31 ธันวาคม 2561

%

เปลีย่ นแปลง

%

รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริ การ

310,246

100.00%

250,627

100.00%

59,619

23.79%

202,392

65.24%

175,774

70.13%

26,618

15.14%

กาไรขั้นต้น

107,854

34.76%

74,853

29.87%

33,001

44.09%

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและใน
การบริ หาร

114,371

36.86%

23,766

9.48%

90,605

381.24%

64,958

20.94%

55,275

22.05%

9,683

17.52%

34,223

11.03%

9,765

3.90%

24,458

250.46%

166

0.05%

179

0.07%

(13)

-7.26%

122,878

39.60%

33,400

13.33%

89,478

267.90%

7,799

2.51%

-

-

7,799

100%

115,079

37.09%

33,400

13.33%

81,679

244.55%

ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนตามงบการเงินรวมข้างต้น
รายได้จากการขายและให้บริ การ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ส่ วนหนึ่งมาจากในปี 2562 ฝ่ ายการตลาดมีเป้าหมายติดต่อลูกค้าราย
เดิมให้กลับมาใช้บริ การของบริ ษทั เหมือนเดิม และเพิ่มช่องทางการขาย โดยมุ่งเน้นการให้บริ การที่ดีและให้ลูกค้าเกิดความ
มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีมาตรการการควบคุมการบาบัดและกาจัดของเสี ยจากอุตสาหกรรมตามระเบียบของกรมโรงงาน
กาไรขั้นต้น ในปี 2562 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้น จานวน 107.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นมาจากปี ก่อนจานวน 33.00 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 44.08 เนื่ องจากในปี 2562 รายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นจานวน 59.62 ล้านบาท แต่บริ ษทั มีตน้ ทุน
คงที่ เช่น เงินเดือนค่าแรง และสวัสดิการพนักงานรวมทั้งค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่ องจักร ค่าเช่าและบริ การรายเดือน
เป็ นต้น ซึ่ งไม่ได้ผนั แปรไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
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รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน มีรายการหลักมาจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินจานวน
106.71 ล้านบาท รายได้จากการนาวัสดุที่ไม่อนั ตรายที่คดั แยกไปขายให้กบั ผูท้ ี่มารับซื้ อเศษวัสดุ จานวน 4.75 ล้านบาท โอน
กลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ จานวน 0.68 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยและอื่นๆ จานวน 2.23 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายและในการบริ หาร เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 9.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.52 ส่ วน
ใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเป็ นจานวน 34.22 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายอื่นหลักมาจากประมาณการปรับปรุ งหลุมฝัง
กลบ จานวน 10 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 17.10 ล้านบาท ส่ วนในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุ รกิจ
และการตลาด จานวน 8.38 ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
สาหรับปี 2562 กิจการมีผลกาไรจากการดาเนิ นงาน 115.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่ งมีผลกาไร 33.40
ล้านบาท ผลกาไรดังกล่าวเพิ่มขึ้น 81.68 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 244. 55 โดยมีรายการที่สาคัญที่มีผลต่ออัตรา
การเพิ่มขึ้นของกาไรปี 2562
1. บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ ประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้พิจารณาการคานวณ
มูลค่าการใช้สินทรัพย์ โดยคานวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตให้เป็ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตที่ผา่ นมาเป็ นฐานตั้งต้น จึงมีผลทาให้บริ ษทั โอนกลับค่าเผื่อการด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ จานวน 106.71 ล้านบาท
2. บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุ งหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย โดยกาลังดาเนิ นการขนย้ายขยะที่ฝัง
อยูน่ อกบริ เวณหลุมฝังกลบ L6 ตามคาสัง่ ศาลและกรมโรงงาน ประมาณการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ 10.00 ล้านบาท
(ผลกระทบ – ทาให้ค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริ ษทั สู งขึ้น)
3. ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 17.10 ล้านบาท (ผลกระทบ – ทาให้ค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริ ษทั สู งขึ้น) มาจาก
การประเมินและตรวจนับทรัพย์สินในรายการต้นทุนหลุมฝังกลบ งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักร
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบกำรเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562 - 2561
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
%

ปี 2562 - 2560
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
%

รายได้จากการขายและให้บริ การ

310.25

250.63

257.23

59.62

23.79

53.02

20.61

หัก

202.39

175.77

176.18

26.62

15.14

26.21

14.88

กำไรขั้นต้ น

107.86

74.86

81.05

33.00

44.08

26.81 33.08

64.96

55.27

51.31

9.69

17.53

13.65 26.60

42.90
114.37

19.59
23.77

29.74
9.14

23.31
90.60

118.99
381.15

13.16 44.25
105.23 1,151.31

34.22

9.77

15.69

24.45 250.26

18.53 118.10

123.05

33.59

23.19

89.46 266.33

99.86 430.62

0.17

0.18

3.19

122.88
7.80
115.08

33.41
33.41

20.00
20.00

หัก ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ก่อ นรำยได้ ค่ำใช้ จ่ำยอื่ น
บวก รายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไรก่อ นดอกเบีย้ จ่ำยและภำษีเงินได้
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรก่อนภาษีเ งินได้
หัก ภาษีเ งินได้
กำไรสุ ทธิ

(00.01)

(5.56)

(03.02) (94.67)

89.47 267.79
7.80 100.00
81.67 244.45

102.88 514.40
7.80 100.00
95.08 475.40

14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
ผลการด าเนิ นงานตามงบการเงิ นรวม สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี ร ายได้ร วม 424.62 ล้า นบาท
ประกอบด้วยรายได้จากการขายและการให้บริ การจานวน 310.25 ล้านบาท และรายได้อื่นจานวน 114.37 ล้านบาท
รายได้
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2562 , 2561 และ 2560 จานวน 310.25 ล้านบาท 250.63 ล้าน
บาท และ 257.23 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.79 และในปี
2561 มีรายได้ลดลงจาก ปี 2560 คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 2.57 ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม จานวน 424.62 ล้านบาท
ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริ การ จานวน 310.25 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จานวน 114.37 ล้านบาท คิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 73.06 และร้อยละ 26.94 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้หลักจากการให้บริ การจัดการปรับคุณภาพและธุ รกิ จขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ่ ง
ปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและบริ การอื่น 259.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.50 และ และรายได้จากการซื้ อขายและหล่อ
วัสดุโลหะ 51.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.50
รายได้ อื่น
รายได้อื่น สาหรับปี 2562 , 2561 และ 2560 จานวน 114.37 ล้านบาท 23.77 ล้านบาท และ 9.14 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2562 มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จานวน 90.60 ล้านบาท รายได้อื่นประกอบด้วย
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

1. โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินจานวน 106.71 ล้านบาท (ผลกระทบ – ทาให้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สู งขึ้น) มา
จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยการคานวณ
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ ได้พิจารณาการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรั พย์
(Value-in-use) (โดยคานวณประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตให้เป็ นปั จจุ บัน (Discounted Cash
Flow) (“DCF”) อย่างต่อเนื่ อง) โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั บางรายการต่ากว่าและ
บางรายการสู งกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงมีผลทาให้บริ ษทั โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ จานวน 45.62 ล้าน
บาท หักขาดทุนจากการด้อยค่าฯ (11.30 ล้านบาท) คงเหลือสุ ทธิ จานวน 34.31 ล้านบาท ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
2562 นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ซึ่ งผูป้ ระเมินราคาอิสระคานวณ
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 106.20 ล้านบาท ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วย
ต้นทุนในการจาหน่าย (โดยการวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)) มีผลทาให้มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บาง
รายการต่ ากว่าและบางรายการสู งกว่ามู ลค่ าทางบัญ ชี จึ งมี ผ ลทาให้บริ ษ ทั ย่อยโอนกลับ ค่ าเผื่อการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์สุทธิ จานวน 55.30 ล้านบาท ในกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562
2. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการนาวัสดุที่ไม่อนั ตรายที่คดั แยกไปขายให้กบั ผูท้ ี่มารับซื้ อเศษวัสดุ จานวน 4.75
ล้านบาท
3. โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ จานวน 0.68 ล้านบาท , รายได้ดอกเบี้ย จานวน 0.43 ล้านบาท
4. รายได้อื่นๆ จานวน 1.80 ล้านบาท
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีการดาเนิ นงานโดยแยกประเภทตามส่ วนงานหลักที่
แสดงในงบการเงินรวมดังนี้
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ส่ วนงานบริ การ
ฝังกลบ

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์
โลหะ

อื่น ๆ

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

(พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าเงิน
ลงทุน

262,388

51,198
-

-

51,198
262,388

(3,340)

51,198
259,048

4,089
(161,574)
104,903
51,082

660
(44,150)
7,708
55,628

-

4,749
(205,724)
112,611
106,710

3,340
-

4,749
(202,384)
112,611
106,710

62,165
3,378
(90,667)
130,861

131
(9,188)
54,279

(503)
(503)

62,165
3,509
(100,358)
184,637

(62,165)
(597)
1,003
(61,759)

2,912
(99,355)
122,878

(7,799)
123,062
295,850

54,279
102,595

(503)
-

(7,799)
176,838
398,445

(61,759)
-

(7,799)
115,079
398,445

598,627

59,222

485

658,334

(14,559)

643,775

206,147

50,030
-

-

- 50,030
206,147

(5,550)

10,347

1,795

-

12,142

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

(139,696)
76,798

(41,628)
10,197

-

(181,324)
86,995

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ส่วนงาน

6,305
(57,324)
25,779

5,981
(8,477)
7,701

(564)
(564)

12,286
(66,365)
32,916
-

25,779
270,523

7,701
50,409

(564)
-

459,809

74,495

485

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ส่วนงาน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม2561
ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คดั แยก

-

-

32,916
320,932
534,789

-

50,030
200,597

-

12,142

5,550

(175,774)
86,995

(662)
1,147
485

11,624
(65,218)
33,401

-

-

485
-

(20,641)

33,401
320,932
514,148
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ความสามารถในการทากาไร
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
ในปี 2562 ,2561 และ 2560 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ จานวน 202.39 ล้านบาท 175.77 ล้านบาท
และ 176.18 ล้านบาท ตามลาดับ คิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 65.24 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2562 ร้อยละ
70.13 ในปี 2561 และ ร้อยละ 68.49 ในปี 2560
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ ในปี 2562 ลดลงจากปี ก่อน จานวน 26.62 ล้านบาท ลดลงคิ ด
เป็ นอัตราร้อยละ 15.14 เนื่ องมาจากบริ ษทั มีตน้ ทุนคงที่ ซึ่ งไม่ได้ผนั แปรไปตามรายได้ เช่น เงินเดือนค่าแรง และสวัสดิการ
พนักงานอีกทั้งการปรับเงินเดื อนและค่าตอบแทนพนักงานตามภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม รามทั้งค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ค่า
เช่ าเครื่ องจักร ค่ าจ้างและค่ าบริ การรายเดื อนต่ างๆ ที่ จดั เป็ นต้นทุ นบริ การ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ยังมี นโยบายการปรั บปรุ ง
โรงงานตามแผนการบริ หารเพื่อเพิ่มระบบการจัดการด้านคุณภาพของการให้บริ การในอนาคต
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
ในปี 2562 , 2561 และ 2560 บริ ษทั มีตน้ ทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 13.45 ล้านบาท 12.25 ล้านบาท และ 13.52
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.34 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2562 ร้อยละ 4.89 ในปี 2561
และ ร้อยละ 5.25 ในปี 2560
ในปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ ายลดลงจากปี 2561 จานวน 1.20 ล้านบาท ซึ่ งสอดคล้องกับในปี 2561
บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การเพิ่มขึ้ นเช่ นกัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงนโยบายบริ หารงาน C&Q&D ( Low
cost & High Quality & Quick Delivery ) เพื่อคงคุณภาพของงานบริ การต่อไป
บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการบริ หารการตลาดเพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการตลาดมีประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น เช่น
การกาหนดผลตอบแทนจากยอดขายที่เหมาะสมกับยอดขาย ทาให้อตั ราต้นทุนในการจัดจาหน่ายลดลงจากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 , 2561 และ 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 51.51 ล้านบาท 43.02 ล้านบาท และ 37.79 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.60 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2562 ร้อยละ 17.17 ในปี 2561 และ
ร้อยละ14.69 ในปี 2560
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2562 มีอตั ราการปรับตัวสู งขึ้นกว่าปี ก่อนอันเนื่ องมาจากมีการเพิ่มช่อง
ทางการขาย และมีการจัดบุคลากรแบ่ งแยกตามสายงานให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้ นเพื่ อให้สอดคล้องกับแผนการบริ หารงานใน
อนาคต อีกทั้งการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งในปี 2562 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดีและค่าที่ปรึ กษา จากคดีต่างๆที่บริ ษทั ถูกฟ้องร้อง
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ในปี 2562 ,2561 และ 2560 บริ ษทั มี ค่ าใช้จ่า ยอื่ น จานวน 34.22 ล้า นบาท 9.77 ล้า นบาท และ 15.69 ล้า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 11.03 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี 2562 ร้อยละ 3.90 ในปี 2561 และ ร้อย
ละ 6.10 ในปี 2560
ค่าใช้จ่ายอื่น ในปี 2562 มีรายการหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ดังนี้
1) ค่ าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายขยะและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งหลุมฝั งกลบจานวน 13.27 ล้านบาท
(ผลกระทบ – ทาให้ค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ สู งขึ้ น) มาจากการที่ บริ ษทั อยู่ในระหว่างการปรับปรุ งหลุมฝั งกลบกาก
อุตสาหกรรมไม่อนั ตราย โดยกาลังดาเนินการขนย้ายขยะที่ฝังอยูน่ อกบริ เวณหลุมฝังกลบ L6 ทั้งหมดไปทาการฝังกลบภายใน
บริ เวณหลุมฝังกลบที่ได้รับอนุญาตไว้ ตามหนังสื อที่ได้รับจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ทาให้มีการประมาณ
การค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือและบันทึกไว้เป็ นหนี้สินด้วย
2) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจานวน 17.10 ล้านบาท (ผลกระทบ – ทาให้ค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ สู งขึ้น)
มาจากการการประเมินและตรวจนับทรัพย์สินในรายการต้นทุนหลุมฝังกลบ งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องจักร
ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้อื่นจากการขายวัสดุที่ไม่อนั ตรายที่คดั แยกไปขายให้กบั ผูท้ ี่มารับซื้ อเศษ
วัสดุซ่ ึ งตามนโยบายการบัญชี ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถือปฏิ บตั ิ ในการรับรู ้รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คดั แยก
ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติ ก เศษกระดาษและอื่นๆ บันทึ กเป็ นรายได้เมื่อมีการส่ งมอบให้ผซู ้ ้ื อและบริ ษทั ได้รับชาระเงิน
แล้ว หรื อบันทึ กเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ได้รับการเคลียร์ เงิ นทดรองจากโรงงานแล้ว และที่ ผ่านมาได้นาเงิ นจากการขายเศษ
วัสดุที่คดั แยกนี้ นามาเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ จ่ายไปเพื่อการดาเนิ นงานธุ รกิ จ การตลาด ขนส่ ง ค่ารับรอง และอื่นๆของฝ่ าย
โรงงานและสานักงานใหญ่ เป็ นจานวน 8.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่มีใบเสร็ จรับเงิ นเป็ นเอกสารประกอบการ
บันทึ กบัญ ชี และไม่ ส ามารถจะถื อเป็ นค่ าใช้จ่า ยในการคานวณทางภาษี ไ ด้ ซึ่ งบริ ษ ทั ได้นาค่ า ใช้จ่ายนี้ มาบวกกลับตาม
ประมวลรัษฎากรแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งระบบการเคลียร์ เงินทดรองพร้อมกับ
กาหนดระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ การขายเศษวัสดุ ที่โรงงานให้มีความเข้มงวดกว่าเดิ ม โดยตั้งแต่เดื อน กรกฎาคม 2561 ได้มีการ
ทบทวนและปรั บปรุ งระบบการเคลียร์ เงิ นทดรองจ่ายและกาหนดระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ การขายเศษวัสดุ ที่โรงงานให้มีความ
เข้มงวดกว่าเดิม รวมทั้งมีแผนการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยรวม เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเรื่ องดังกล่าว
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเมื่อมีการขายเศษวัสดุแล้วจะต้องนามาบันทึกบัญชีและยื่นภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2562,2561 และ 2560 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงิ น จานวน 0.17 ล้านบาท 0.18 ล้านบาท และ 3.19 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.05 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 1.24 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ บริ ษทั สามารถ
บริ หารการเงินในกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และค่าปรับต่างๆ
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ภาษีเงินได้
บริ ษทั มีกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งชาระ จานวน 8.67 ล้านบาท
หักด้วยบริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนระยะเวลาบัญชีปีปั จจุบนั จานวน 4.35 ล้านบาท คิดเป็ นภาษีนิติบุคคล
จานวน 0.87 ล้านบาท คงเหลือภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งชาระเป็ นจานวน 7.80 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย ยังมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนั จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับปี
กาไรสาหรับปี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ จานวน 115.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 27.10 ของรายได้รวม มีกาไรเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ซึ่ งมีจานวน 81.68 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 244.54 โดยกาไรตามงบ
การเงิน มีจานวน 115.08 ล้านบาท ปรับปรุ งรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติ ประกอบด้วย
หัก รายได้อื่นจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน จานวน 106.71 ล้านบาท บวก ค่าใช้จ่ายอื่นประกอบด้วย ขาดทุน
จากการด้อยค่าทรัพย์สิน จานวน 17.10 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งหลุมฝังกลบจานวน 10.00 ล้าน
บาท บริ ษทั จะกาไรจากการดาเนินงานธุรกิจปกติ จานวน 35.47 ล้านบาท
14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ ของบริษทั
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่ารวม 643.77 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีจานวน
514.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.63 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 25.21
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีค่าประมาณร้อยละ 29.76 เป็ นอัตราผลตอบแทน
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าร้อยละ 9.87 อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ที่มีอยู่
ไปใช้การดาเนินงานได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีค่าประมาณร้อยละ 19.88 ซึ่ งเป็ น
อัตราบวกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่ งมีค่าประมาณร้อยละ 6.66 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนี้แสดงให้เห็น
ว่า บริ ษทั ยังคงมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์รวมที่กิจการมีอยู่ และเมื่อเทียบกับปี ก่อนแล้วยังคงมีอตั ราที่เพิ่มขึ้น
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ตารางแสดงรายการสินทรัพย์ของบริษัท ปี 2560 – 2562
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

31-ธ.ค.-62
บาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-61
บาท
ร้ อยละ

31-ธ.ค.-60
บาท
ร้ อยละ

33,953,297
45,204,795
38,321,954
16,958,917
8,315,509

5.27
7.02
5.95
2.63
1.29

31,070,064
202,982
40,119,510
12,019,640
8,475,723

6.04
0.04
7.80
2.34
1.65

26,688,608
201,186
29,786,692
9,952,324
7,458,231

5.46
0.04
6.09
2.04
1.52

0.84
3.98
22.69

2,489,642
14,621,696
91,198,379

0.51
2.99
18.65

10.70
3.11
62.42
0.08
1.00
77.31
100.00

53,000,000
15,976,456
323,963,549
486,626
4,297,520
397,724,151
488,922,530

10.84
3.27
66.26
0.10
0.88
81.35
100.00

สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

1,643,045

0.26

20,184,039
164,581,556

3.14
25.57

4,307,808
20,446,300
116,642,027

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

40,000,000
37,952,214
398,444,916
296,871
2,498,980
479,192,981
643,774,537

6.21
5.90
61.89
0.05
0.39
74.43
100.00

55,000,000
15,976,456
320,932,131
436,627
5,160,546
397,505,760
514,147,787

(1) คุณภาพของลูกหนี้
จากตารางแสดงรายการสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จะพบว่า ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2562 จานวน 38.32 ล้าน
บาท เมื่อเทียบ ณ สิ้ นปี 2561 จานวน 40.12 ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

159,891,988
159,891,988
(121,570,034)
38,321,954

161,083,567
161,083,567
(120,964,057)
40,119,510

1,093,695
154,149,586
155,243,281
(121,570,034)
33,673,247

987,958
154,059,686
155,047,644
(120,964,057)
34,083,587

หนีส้ งสัยจะสู ญสาหรับปี

1,290,903

1,176,782

1,290,903

1,176,782

โอนกลับค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ

(684,926)

(2,407,906)

(684,926)

(2,407,906)
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ตารางแสดงอายุของลูกหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561
(บาท)

ยังไม่ครบกาหนดชาระ:ค้างชาระเกินกาหนด :1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้ ตามสัญญารับสภาพหนี้ หรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
ลูกหนี้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(ค้างชาระเกินกาหนด)
รวมทั้งสิ้ น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

27,218,224

28,949,034

22,848,011

22,388,249

10,878,698
450,066
886,291
2,850,074
15,065,129

10,952,998
407,116
974,671
2,191,113
14,525,898

10,600,204
450,066
886,291
2,850,074
14,786,635

11,477,860
407,116
974,671
2,191,113
15,050,760

59,383,593

59,383,593

58,225,042
155,243,281
(121,570,034)
33,673,247

58,225,042
155,047,644
(120,964,057)
34,083,587

59,383,593

59,383,593

58,225,042
159,891,988
(121,570,034)
38,321,954

58,225,042
161,083,567
(120,964,057)
40,119,510

สิ้ นปี 2562 ลูกหนี้ การค้ามีมูลค่าลดลงจากปี 2561 จานวน 1.80 ล้านบาท และลูกหนี้ การค้าที่ คา้ งชาระเกิ นกาหนด
จานวน 15.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.71 , ลูกหนี้ ตามสัญญาผ่อนชาระหรื อบริ ษทั เซ็นทรัล
เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด จานวน 59.38 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน , ลูกหนี้ ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ จานวน 27.22 ล้านบาท
ลดลง 1.73 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.98 ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน แต่มีลูกหนี้การค้าคงค้างน้อยลงจากปี ก่อน เนื่องจากฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกาหนดนโยบายการติดตามหนี้ให้ชดั เจน
เพื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ดูแลจะได้มีแนวทางในการปฏิบตั ิงานและช่วยให้การบริ หารลูกหนี้ การค้ามีประสิ ทธิ ภาพ ในปี 2562
กิจการมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 1.29 ล้านบาท สาหรับลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระและมีขอ้ บ่งชี้วา่
ลูกหนี้ รายนั้นขาดสภาพคล่อง กิจการมีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่อาจจะเกิดปั ญหาด้านความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตรวมถึงการใช้ขอ้ มูลการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ในการพิจารณาการตั้ง
สารองค่าเผื่อลูกหนี้ การค้าแต่ละรายที่มีจานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญ ในปี 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญมี จานวน 121.57 ล้าน
บาท ลูกหนี้ที่มีการตั้งสารองค่าเผื่อรายสาคัญคือ ลูกหนี้ของบริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 58.22 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.89 ของยอดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญรวม และ ลูกหนี้ การค้าบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
จานวน 59.38 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.85 ของยอดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญรวม โดยลูกหนี้ ท้ งั สองรายบริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
ยื่นฟ้องร้องในคดีแพ่งเพื่อให้จ่ายชาระหนี้ที่คา้ งชาระตามที่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 หน้า 99 ปัจจุบนั
ความคืบหน้าของคดีอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ปี 2562 อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริ ษทั มีค่าประมาณ 1.93 เท่า เมื่อเทียบกับ 1.60 เท่า ในปี
ก่อนหน้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 189 วัน เมื่อเทียบกับ 228 วันในปี ก่อนหน้า
(2) เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
ในปี 2562 บริ ษทั มีสลากออมสิ นพิเศษส่ วนที่ครบกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี จานวน 45 ล้านบาท และปี
2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีบญั ชีเงินฝากประจาธนาคารชนิดไม่เกิน 12 เดือน จานวน 0.20 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนสารอง
กรณี ตอ้ งจัดทาหนังสื อค้ าประกันทางธุรกิจที่มีจานวนไม่มาก
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในปี 2562 ฝ่ ายบริ หารมีนโยบายสารองเงินทุนไว้สาหรับจัดทาหลักประกันในการดาเนิ นธุ รกิจโดยนาไปลงทุน
ไว้ในสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั เงินสารองดังกล่าวมีมูลค่า 40 ล้านบาท การลงทุนสลากออมสิ น
พิเศษ ได้รับผลตอบแทนสู งกว่าที่นาฝากธนาคาร เนื่องจาก บริ ษทั มีสิทธิ ถูกรางวัลทุกเดือนและเมื่อฝากครบอายุรับเงินต้นคืน
พร้อมดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นอกเหนื อจากการลงทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายลงทุนในด้าน
อื่นเพิ่มเติม
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ในปี 2562 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยมี จ านวน 445 ล้า นบาทเปรี ยบเที ย บกับ ปี 2561 มี จ านวน เดี ย วกัน
ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด จานวน 7 ล้านบาท บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิลจากัด
จานวน 170 ล้านบาท บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด 200 ล้านบาท และบริ ษทั เบกี
มานน์ เมอร์ คิ วรี เทค (บี เ อ็มที -เอเชี ย ) จากัด จานวน 68 ล้า นบาท ปั จจุ บ ันเงิ นลงทุ นดังกล่ า ว 3 กิ จการที่ ปั จจุ บ ันไม่ ได้
ดาเนิ นงานเชิ งพาณิ ชย์แล้ว และได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ท้ งั จานวนแล้ว เป็ นเงิน 275 ล้านบาท และสาหรับเงิ น
ลงทุ นในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งคื อ บริ ษทั เจที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จากัด จานวน 170 ล้านบาท ปั จจุ บนั ได้เริ่ ม
ประกอบกิจการตามปกติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ทบทวนการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ของกิจการ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของธุ รกิจผลิตและหลอมอลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จาก
เศษอลูมิเนี ยม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนี ยม (AL Dross) โดยว่าจ้างบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระสองราย โดยวิธีมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ของกิ จการ ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประมาณกระแสเงินสด
อ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของธุรกิจของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติฐานสาคัญที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มีดงั นี้
1) อัต ราคิ ด ลดสะท้อ นถึ ง การประเมิ น สถานการณ์ ต ลาดในปั จ จุ บัน ของมู ล ค่ า เงิ น ตามเวลาและความเสี่ ย ง
เฉพาะเจาะจงของสิ นทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 11.90 ต่อปี
2) สมมติ ฐานของกระแสเงิ นสดจากประมาณการกาไรขั้นต้นใกล้เคี ยงกับอัตรากาไรขั้นปกติ ของบริ ษทั ย่อยจาก
ประสบการณ์ในอดีต ซึ่ งเชื่อว่าเป็ นข้อมูลที่ดีที่สุด ที่สามารถหาได้ในการประมาณการนี้
3) อัตราการเติ บโตของกิ จการจากประมาณการอัตราการเติ บโตของกิ จการจากประสบการณ์ ใ นอดี ต และการ
คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม ในร้อยละ 2.5 ต่อปี
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จากสมมติฐานข้างต้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนฯ ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมท
เทิล จากัด) เท่ากับ 2.07 บาทต่อหุ น้ ดังนั้น บริ ษทั จึงได้โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง จานวน 62.17 ล้านบาท
ในกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562
(3) สิ นค้ าคงเหลือ
ในปี 2562 จานวนสิ นค้าคงเหลือ จานวน 1.64 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 2.66 ล้านบาท ระยะเวลาขายสิ นค้า
เฉลี่ย ในปี 2562 เฉลี่ย 5 วัน ในปี 2561 และ 2560 เฉลี่ย 7 วัน และ 6 วันตามลาดับ การอัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ปี 2562 มีจานวน 68.02 เท่า และในปี 2561 และ 2560 มีจานวนการหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 51.10 และ 56.73 เท่า บริ ษทั มี
แนวทางในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยฝ่ ายบริ หารได้ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการ
ตลาดเพื่อลดปั ญหาสิ นค้าค้างสต๊อก จากความผันผวนของราคาอลูมิเนี ยมในตลาดทาให้ราคาอลูมิเนี ยมมีการปรับตัวขึ้ นลง
เป็ นปกติ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาหรับสิ นค้าบางกลุ่มกิจการได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงไว้
เพียงพอแล้ว
(4) ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็ นภาษีเงินได้ที่ถูกหักจากการรับชาระเงินค่าบริ การจากการประกอบธุ รกิจตามปกติ
ซึ่ งบริ ษทั สามารถนาไปเครดิตภาษีในปี นั้นได้ บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมยกมา 5 ปี คงเหลือ เป็ นจานวนมากทาให้ไม่มีภาษีที่
ต้องชาระ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นไปบริ ษทั มีนโยบายขอคื นเงิ นภาษีดงั กล่าวจากกรมสรรพากร ปั จจุบนั อยู่ใน
ระหว่างกระบวนการและขั้นตอนของกรมสรรพากรในการคืนเงินภาษี
(5) ทรัพย์ สินอื่น
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุ ทธิ
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 398.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61.89 ของ
สิ นทรัพย์รวม และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จานวน 77.51 ล้านบาท มีสาเหตุหลักๆ ดังนี้
1. การลงทุนงานโครงการต่างๆ ในปี 2562 บริ ษทั มีการลงทุนงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในโรงงานเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต เช่น สร้างหลุมฝังกลบกากของเสี ยอันตราย จานวน 8.54 ล้านบาท , สร้างอาคารปรับเสถียร (อาคาร
ที่2) จานวน 6.72 ล้านบาท , ระบบสาธารณู ปโภค จานวน 4.33 ล้านบาท , ระบบบาบัดน้ าเสี ยภายในโรงงาน 2.84 ล้านบาท
ลานวางกล่องบรรจุกาก จานวน 0.86 ล้านบาท เป็ นต้น
2. โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน จากในอดีตกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคาสัง่ ให้บริ ษทั หยุดประกอบ
กิจการโรงงานและให้ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน และมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต่อมาในปี 2558
บริ ษทั ได้เปลี่ยนโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ใหม่ ซึ่ งได้บริ หารมาจนถึงปัจจุบนั และบริ ษทั มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั
จึงได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณาการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
(Value-in-use) (โดยคานวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตให้เป็ นปัจจุบนั (Discounted Cash Flow)
(“DCF”) อย่างต่อเนื่อง) ซึ่ งและอ้างอิงประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ภายใต้ขอ้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตที่ผา่ นมาเป็ นฐานตั้งต้น รวมทั้ง ทรัพย์สินดังกล่าวมีความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริ ง
ของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ประเมินตามกฏหมาย
บริ ษทั มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั บางรายการต่ากว่าและบางรายการสู งกว่ามูลค่าทาง
บัญชี จึ งมี ผลทาให้บริ ษทั โอนกลับค่ าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ จานวน 45.62 ล้านบาท หักขาดทุ นจากการด้อยค่าฯ
(11.30 ล้านบาท) คงเหลือสุ ทธิ จานวน 34.31 ล้านบาท ในกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด)ได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์
ซึ่ งผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระคานวณมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 106.20 ล้านบาท ตาม
รายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย (โดยการวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost
Approach)) มีผลทาให้มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการต่ากว่าและบางรายการสู งกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงมีผลทาให้
บริ ษทั ย่อยโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ จานวน 55.30 ล้านบาท ในกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562
ฝ่ ายบริ หารมีนโยบายสารองเงินทุนไว้สาหรับจัดทาหลักประกันในการดาเนินธุรกิจโดยนาไปลงทุนไว้ในสลาก
ออมสิ นพิเศษของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปัจจุบนั เงินสารองดังกล่าวมีมูลค่า 85 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กาก
อุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

263,852,512
233,645
-

21,842,404
-

160,801,880
7,936,822
-

310,001,323
126,000
7,901,278
-

106,630,423
7,210
146,375
-

82,632,928
2,140,008
538,436
1,105,329
(695,588)

5,388,427
353,231
232,010
(1,182)

10,745,697
(2,140,008)
1,500,000
(1,350,000)

32,902,955
23,052,479
(17,321,814)
-

994,798,549
25,811,001
(2,046,770)

264,086,157

21,842,404

168,738,702

318,028,601

106,784,008

85,721,113

5,972,486

8,755,689

38,633,620

1,018,562,780

(24,895,480)
9,570,282
248,760,959

21,842,404

8,539,571
177,278,273

128,000
3,585,734
321,742,335

333,000
3,921,453
111,038,461

1,848,376
4,695,284
(4,214,029)
88,050,744

469,202
67,017
(987,271)
5,521,434

287,430
(363,500)
8,679,619

28,087,294
(20,809,059)
(710,636)
45,201,219

(24,895,480)
40,723,584
(6,275,436)
1,028,115,448
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื่ องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

8,516,715
616,778
-

112,737,912
6,467,633
-

151,100,449
9,004,408
-

56,711,604
3,624,947
-

46,504,945
1,976,757
7,246,791
(568,639)

2,707,964
780,794
(1,072)

6,858,518
(1,967,757)
1,084,567
(1,118,976)

-

385,138,107
28,825,918
(1,688,687)

-

9,133,493
892,994
10,026,487

119,205,545
6,526,966
125,732,511

160,104,857
9,458,024
169,562,881

60,336,551
3,920,985
64,257,536

55,150,854
6,799,956
(3,801,533)
58,149,257

3,487,686
837,432
(843,899)
3,481,219

4,856,352
1,144,499
(362,064)
5,638,787

-

412,275,338
29,580,856
(5,007,516)
436,848,679
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื่ องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเผื่อการด้อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

94,319,961
-

7,476,766
-

29,517,380
-

88,257,216
-

22,729,640
-

12,460,728
(110,453)

267,377
(107)

231,025
(231,022)

30,436,800
-

285,696,893
(341,582)

94,319,961

7,476,766

29,517,380

88,257,216

22,729,640

12,350,275

267,270

3

30,436,800

285,355,311

(8,313,173)
(28,300,480)
57,706,308

(755,710)
6,721,056

4,703,811
34,221,191

(50,531,167)
37,726,049

(12,782,397)
9,947,243

8,029,025
(295,838)
(8,423,908)
11,659,554

383,206
(105,033)
(122,101)
432,342

679,201
(3)
679,201

3,301,109
33,737,909

(8,313,173)
17,096,352
(400,871)
(100,915,766)
192,821,853

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

169,766,196
169,766,196

5,232,145
5,232,145

20,015,777
20,015,777

69,666,528
69,666,528

23,717,817
23,717,817

18,219,984
18,219,984

2,217,530
2,217,530

3,899,334
3,899,334

8,196,820
8,196,820

320,932,131
320,932,131

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

191,054,651
191,054,651

5,094,861
5,094,861

17,324,570
17,324,570

114,453,405
114,453,405

36,833,682
36,833,682

18,241,933
18,241,933

1,616,873
1,616,873

2,361,631
2,361,631

11,463,310
11,463,310

398,444,916
398,444,916
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กาก
อุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
จัดประเภทรายการ
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

227,831,576
233,645
-

21,842,404
-

160,801,880
7,936,821
-

180,883,175
126,000
7,901,278
-

94,325,275
7,210
146,375
-

43,081,886
2,140,008
519,405
727,032
(39,400)

3,726,361
344,425
220,450
-

6,582,389
(2,140,008)
1,500,000
-

2,364,932
22,763,845
(16,931,956)
-

741,439,878
25,494,530
(39,400)

228,065,221
(24,895,480)
9,570,282
212,740,023

21,842,404
21,842,404

168,738,701
8,539,571
177,278,272

188,910,453
128,000
3,566,634
192,605,087

94,478,860
333,000
3,921,453
98,733,313

46,428,931
1,209,779
4,695,284
(3,242,589)
49,091,405

4,291,236
412,680
67,017
(398,348)
4,372,585

5,942,381
287,430
(363,500)
5,866,311

8,196,821
28,068,194
(20,789,959)
(710,636)
14,764,420

766,895,008
(24,895,480)
40,009,365
(4,715,073)
777,293,820
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กาก
อุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

112,737,912

-

8,516,716
616,777
-

-

9,133,493
892,994
10,026,487

-

6,467,633
-

110,069,668
5,962,706
-

52,678,200
3,335,070
-

21,607,050
1,967,757
5,897,680
(31,063)

1,374,672
733,135
-

2,948,600
(1,967,757)
1,074,915
-

-

309,932,818
24,087,916
(31,063)

119,205,545
6,526,966

116,032,374
6,416,043

56,013,270
3,631,106

125,732,511

122,448,417

59,644,376

29,441,424
6,387,820
(3,111,772)
32,717,472

2,107,807
802,918
(341,709)
2,569,016

2,055,758
1,134,847
(362,064)
2,828,541

-

333,989,671
25,792,694
(3,815,545)
355,966,820
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบ
กาก
อุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเผื่อการด้อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ

75,270,289
-

7,476,766
-

29,517,380
-

32,421,237
-

17,473,429
-

181,813
-

41,613
-

-

-

162,382,527
-

75,270,289

7,476,766

29,517,380

32,421,237

17,473,429

181,813

41,613

-

-

162,382,527

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(8,313,173)
(19,391,542)
47,565,574

(755,710)
6,721,056

4,703,811
34,221,191

(16,735,226)
15,686,011

(8,733,712)
8,739,717

8,029,025
(50,520)
8,160,318

383,206
(21,567)
403,252

679,201
679,201

3,301,109
3,301,109

(8,313,173)
17,096,352
(72,087)
(45,616,190)
125,477,429

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

152,794,932
152,794,932

5,232,145
5,232,145

20,015,776
20,015,776

40,456,842
40,456,842

20,992,161
20,992,161

16,805,694
16,805,694

2,141,816
2,141,816

3,886,623
3,886,623

8,196,821
8,196,821

270,522,810
270,522,810

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

165,174,449
165,174,449

5,094,861
5,094,861

17,324,570
17,324,570

54,470,659
54,470,659

30,349,220
30,349,220

8,213,615
8,213,615

1,400,317
1,400,317

2,358,569
2,358,569

11,463,311
11,463,311

295,849,571
295,849,571
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14.4

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 190.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนมีจานวน 174.65 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น จานวน 16.17 ล้านบาท อัตราลดลงคิดเป็ นร้อยละ 9.26 หนี้สินรวมของบริ ษทั มีรายละเอียดหลักๆดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2562 มีมูลค่า 136.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1.08 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อย
ละ 0.80 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากบริ ษทั มียอดค้างชาระเงินสมทบให้กบั กองทุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อมชุมชนโนนหมากเค็ง ตันละ 10 บาท เมื่อมีขนกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือน สิ งหาคม 2561 – 31
ธันวาคม 2562 จานวน 1.92 ล้านบาท ซึ่ งอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนฯ อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารประเมินว่าสามารถบริ หาร
จัดการธุรกิจได้จากกระแสเงินสดที่มีอยู่
ในส่ วนของ หนี้ สินไม่หมุนเวียน ในปี 2562 มีมูลค่า 54.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 15.08 ล้านบาท อัตรา
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 38.52 เกิดจากในปี 2562 บริ ษทั มีการตั้งประมาณการหนี้ สินค่าปิ ดหลุมฝังกลบเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เป็ น
ผลมาจากการขยายพื้นที่ ในการรับบริ การฝังกลบขยะอุตสาหกรรมตามแผนการขายในปี ประมาณการหนี้ สินดังกล่าวเป็ น
เพียงประมาณการค่าใช้จ่ายที่ จะเกิดในอนาคตเมื่อหลุมฝั งกลบเต็มและดาเนิ นการปิ ดหลุมตามขั้นตอนของการฝั งกลบตาม
หลักสุ ขาภิบาล
โครงสร้างเงินทุน( Capital Structure) ของกลุ่มบริ ษทั
ในปี 2562 โครงสร้างเงิ นทุนของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั มาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด สื บเนื่ องจากปั จจุบนั
บริ ษทั อยู่ในช่ วงการฟื้ นฟูกิจการ การลงทุนในกิ จการส่ วนใหญ่จะเกิ ดจากการปรับปรุ ง พัฒนา และฟื้ นฟูสภาพกิ จการให้
สามารถกลับมาให้บริ การกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารใช้หลักการบริ หารเงิ นทุน
โดยลดภาระด้านต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ตอ้ งกูย้ ืมจากภายนอก และใช้กระแสเงินสดสุ ทธิ จากเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั เริ่ มมีสภาพคล่องที่เพียงพอและยังมีกระแสเงินสด
คงเหลือจากการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในกิจการ ฝ่ ายบริ หารจึงได้มีนโยบายกันเงินสารองจากกระแสเงินที่เพิ่มขึ้นและคงเหลือ
จากผลการดาเนิ นงานในแต่ละปี โดยนาไปลงทุนในรู ปของสลากออมสิ นที่สามารถแปลงสภาพเป็ นเงินได้ได้ง่ายในกรณี ที่
ต้องใช้ฉุกเฉิ นและเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อย อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้เป็ นหลักทรัพย์ควบคู่กบั อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
ของกิ จการ เพื่อขอพิจารณาเปิ ดสิ นเชื่ อ หรื อวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี กรณี ตอ้ งการใช้กระแสเงิ นชัว่ คราวช่ วงระยะเวลาสั้นๆ ที่
กิจการขาดสภาพคล่อง
ในปี 2562 บริ ษทั มีอตั ราหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 0.42 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีจานวนเท่ากับ
0.51 เท่า โดยหนี้ สินไม่หมุนเวียนทั้งหมดไม่ใช่ หนี้ สินที่ เกิดขึ้ นจากการก่อภาระหนี้ เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนของกิ จการแต่
เป็ นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากประมาณการหนี้ สินทางบัญชี และหนี้ สินทางการค้าตามปกติธุรกิจ จะเห็นได้วา่ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจานวนลดลง ซึ่ งหมายถึงการบริ หารจัดการหนี้ สินมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผู ้
ถือหุน้ ลดลงยังแสดงถึงความมัน่ คงในฐานะทางการเงินที่มีแนวโน้วในทิศทางที่ดีข้ ึนกว่าปี ก่อน
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้การค้า ดังนี้
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

บาท
กิจการอื่น ๆ

91,744,084

93,491,051

90,100,430

90,218,880

รวม

91,744,084

93,491,051

90,100,430

90,218,880

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมของบริ ษทั ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 452.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มี
มูลค่า 339.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 113.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.42 ของปี ที่ผา่ นมา ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน
ที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วเต็มมูลค่า 1,417.56 ล้านบาท ส่ วนต่ ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ 285.00 ล้านบาท และขาดทุนสะสม
679.11 ล้านบาท
14.5

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ได้รับรู ้:- ต้นทุนหลุมฝังกลบ
- อาคารและระบบบาบัดน้ าเสี ย
- อุปกรณ์โรงงาน
รวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้ :- ภายในหนึ่งปี
- หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

0.43
43.51
1.74
45.68

0.43
43.51
1.74
45.68

1.96
0.07
2.03

1.46
0.07
1.53
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันอื่นๆ
- คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
- หนังสื อค้ าประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะ
- สัญญาการให้บริ การปรึ กษาทางการเงินและปรึ กษาอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

1.92
9.11
0.90
11.93
59.64

1.88
9.11
0.90
11.89
59.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อเครื่ องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง เพื่อซื้ อเครื่ องจักรเตากลัน่ น้ ามัน
จากพลาสติก จานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชาระแล้ว จานวน 80 ล้านบาท คงเหลือภาระอีก 87 ล้านบาท
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีความคืบหน้า
โดยภาพรวมของภาระผูกพันนอกงบดุลข้างต้นเป็ นภาระผูกพันตามปกติธุรกิจ โดยบริ ษทั ใช้วิธีการบริ หารจัดการหนี้
เช่นเดียวกับการบริ หารจัดหนี้ในงบดุล
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมู ลทางการเงิ นที่ ส รุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการดา เนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ น
สาระสาคัญ ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

กรรมการ

…………………………………

2. นางสุ นีย ์ ชัยเจนกิจ

กรรมการ

…………………………………

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

กรรมการ

ลายมือชื่ อ

ลายมือชื่ อ
…………………………………
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เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง *
นางสุนีย ์ ชัยเจนกิจ
ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง/
(แต่งตั้ง 12 ต.ค 2561 )

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
'- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง กีฬากอล์ฟ นธก .รุ่ นที่ 1 พ.ศ 2558

0.00%

ไม่มี

'- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร นักบริ หารระดับสูง ธรรมศาตร์ เพื่อสังคม นมธ.รุ่ นที่ 1 พ.ศ 2555
ใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ 2323/2545

(0 หุน้ )

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

78

ประสบการณ์ การทางาน
ช่ วงเวลา
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

- ใบประกอบโรคศิลปะ แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทย ปี 2544-2545

66

พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
( แต่งตั้ง 6 พ.ย 2561)
นายอานุภาพ ธีรณิ ศรานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
( แต่งตั้ง 6 พ.ย 2561)

71

66

- ปริ ญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี )
(Phd. (IDS.) In Accounting
University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.)
- ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารการจัดการ (DBA)
Intercultural Open University of the Netherlands
- ปริ ญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
-ปริ ญาโท สาขา Telecommunication System Management
ที่ Naval Postgraduate School, Monterey California , USA

กรรมการมูลนิธิทนุ แพทย์เพื่อปวงประชา
ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหา

บริษทั
บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

และกาหนดค่าตอบแทน

-ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 10 พ.ศ 2543

รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
( แต่งตั้ง 29 ต.ค 2557)

ตาแหน่ ง

2548-ปัจจุบนั
2544-ปัจจุบนั

20.92%
(423.58 ล้านหุน้ )
ณ วันที่ 30/12/2562

0.00%
(0 หุน้ )

-ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยทองสุข 2562
-ปริ ญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริ หารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
-ปริ ญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2525
-ปริ ญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2519

0.00%
(0 หุน้ )

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560-ส.ค 2562
2560-ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2527 - ปัจจุบนั
2527 - ปัจจุบนั
2527 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2556-2559
2561 – ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
( แต่งตั้ง 27 มี.ค 2561)
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริ หาร
( แต่งตั้ง 6 พ.ย 2561)

57

-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.00%
(0 หุน้ )

ไม่มี

55

-ปริ ญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA)
University Of Northern Philippine
-ปริ ญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ -อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.00%
(0 หุน้ )

ไม่มี

2561-ปัจจุบนั

นางสาวตง ก๊ก เบียน
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 29 ต.ค. 2557)

58

- Bachelor of Arts (Computer Science and Economics)
Southern Illinios University (il., USA)

0.00%
(0 หุน้ )

ไม่มี

2560-30 ก.ย 2562
2560-30 ก.ย 2562
2560-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร MEET DOME

ตึก SC ม.ธ. ศูนย์รังสิต

ประธานบริ หาร
เลขาธิการมูลนิ ธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรี สงั คม
รองประธานกรรมการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาชน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร/รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานบริ ษทั
ประธานบริ ษทั
ประธานและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ปรึ กษา

บริ ษทั ยูโทเปี ย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี
บมจ.พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
ช่วยงานมูลนิ ธิทนุ แพทย์เพื่อปวงประชา
กรรมการ มูลนิ ธิ Executive Political Admins. (EPA)
กรรมการที่ปรึ กษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ช่วยงานมูลนิ ธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรี สงั คม
ดาเนิ นรายการ สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ FM.89.5
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
ทนายความอิสระและที่ปรึ กษากฎหมาย

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ผูด้ าเนิ นรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย
ประธาน
ประธาน
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

บริ ษทั บี-ฮอร์ น จากัด
บริ ษทั ในเครื อ เอส.วี.พี.กรุ๊ ป
บริ ษทั ในกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์
บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
กลุม่ บริ ษทั Marine Thai Group

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
ทีมฟุตบอลชลบุรี

บริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ทีลกั ซ์ โกลบอล บิสซิเนส จากัด
ช่อง True TNN2
บริ ษทั ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั คอมพิวเตอร์ สแควร์ จากัด
บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

104/Page

เอกสารแนบ 1 - ปี 2562

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง *

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ
* กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 6 พ.ย. 2561)
(* ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค 2562)
นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง 6 พ.ย. 2561)

57

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

65

นายเมธาวี แดงเพ็ง
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
(แต่งตั้ง 13 พ.ย.2560 )

47

นางสาวการเวก โชคมณี นุช
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี -การเงิน
(แต่งตั้ง 1 มี.ค 2562)

55

-ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริ หารรัฐกิจ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สาขาการสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ (สาขาประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ศิลปศาสตร์บณั ฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต (วท.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บณั ฑิต (รป.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษทั (%)
0.00%
(0 หุน้ )

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

0.00%
(0 หุน้ )

ประสบการณ์ การทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษทั

2561-1 ธ.ค 2562
2559-ปัจจุบนั
2554-2559

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง/กรรมการบริ หาร บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
Triple P. (1965) Co.,Ltd.
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
Taworn Energy Co.,Ltd.

ไม่มี

2561-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-2558
2556-2557

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายกสมาคมนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
สรรพากรภาค 4
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานการกากับและตรวจสอบภาษี

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บมจ. โกเบล็ก โฮลดิ้ง
บมจ. บี-52 แคปปิ ตอล
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร

0.019%
(384,000 หุน้ )
ณ วันที่ 30/12/2562

ไม่มี

2560- ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

0.771%
(15,620,000 หุน้ )
ณ วันที่ 30/12/2562

ไม่มี

2562-ปัจจุบนั
2545 -2562
2542 -2562

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี -การเงิน
เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัย
เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน / ทะเบียน

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บริ ษทั เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั ในเครื อเอส.วี.พี.

หมายเหตุ
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทา ให้สาคัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
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เอกสารแนบ 1 - ปี 2562

เอกสารแนบ 1 : 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่ อ - สกุล /
ตาแหน่ ง /
วันทีไ่ ด้รับแต่ งตั้ง *
นางสาวศรี ศุภางค์ เล็กใจซื่อ
เลขานุการบริ ษทั
(แต่งตั้งวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 )

นางศรี สุดา เชียวชาญกิจมัน่
(แต่งตั้งวันที่ 7 มกราคม 2562 )

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

52 - ปริ ญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ เอกบรรณารักษศาสตร์
และสารนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

54 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษทั (%)
0.00%
(0 หุน้ )

0.0021 %
(44,000 หุน้ )

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน
ช่ วงเวลา
10 ส.ค 2561 - ปั จจุบนั
ก.พ-เม.ย 2561
พ.ค -ส.ค 2560
เม.ย 2558-พ.ย 2559

2560-ปั จจุบนั
2554-2560

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

บริษทั
บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป
บมจ.สหการประมูล

ประเภทธุรกิจ
บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม
การรักษาพยาบาลและดุแลสุ ขภาพ
ให้บริ การประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์

เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ ป

ให้บริ การสปา นวดเพื่อสุ ขภาพ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บมจ.บลิส-เทล

ณ วันที่ 30/12/2562

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั (หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ) มอบหมาย
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เอกสารแนบ 1 ปี 2562

เอกสารแนบ 1 : 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารในบริษัท และบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

รายชื่ อกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม

บริษทั
PRO

บริษทั เวสท์ เอ็กซ์ เชนจ์ จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2562)

บริษทั ย่ อย
บริษทั เจ ที เอส อลูมเิ นียม บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี บริษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค
แอนด์ เมทเทิล จากัด
อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (จดทะเบียนเลิก
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
บริษทั เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2562)

นางสุนีย ์
รศ.ดร.วิไลลักษณ์
นางสาว ตง ก๊ก เบียน
พลเรื อเอกไพโรจน์
นายอานุภาพ
นายวิชิต
ดร.เด่นชัย
นายพลพิพฒั น์
นายสุเทพ

ชัยเจนกิจ
สกุลภักดี

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

แก่นสาร
ธี รณิ ศรานนท์
นวนพรัตน์สกุล
อัครเดชเดชาชัย
ศรี สุวรรณ
พงษ์พิทกั ษ์

X,/
/, //
/, //
/
/
/
/, //
/, //
/

/
/
/
-

/
/
/
-

// = กรรมการบริ หาร

/
/
/
-

/
/
/
-
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เอกสารแนบ 1 ปี 2562

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

รายชื่ อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม

บริษทั เวสท์ เอ็กซ์ เชนจ์ จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษทั เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2562 )

บริษทั ย่ อย
บริษทั เจ ที เอส อลูมเิ นียม แอนด์
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เมทเทิล จากัด
เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์ ควิ รี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

(จดทะเบียนเลิกบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2562)

รศ.ดร.วิไลลักษณ์
นางสาวตง ก๊ก เบียน
นางสุ นีย ์

สกุลภักดี
ชัยเจนกิจ

กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ

กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ

กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ

กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
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เอกสารแนบ 2 ปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
เกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และเป็ นการตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการเริ่ มปรับปรุ งระบบ
การควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สิน
และใช้ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตั้งแต่ ปี 2559 เป็ นต้นมา มา โดยได้ว่า จ้า งบริ ษ ทั ที่ ปรึ กษาด้า นการวาง
ระบบงานแห่ งหนึ่ งเข้ามาช่ วยปรับปรุ งระบบงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้ส่งมอบคู่มือและเอกสารของ
ระบบงานในแต่ละหน่วยงานให้ในปี เดียวกัน ต่อมาเมื่อบริ ษทั ฯ นาคู่มือและเอกสารของระบบงานไปใช้จริ งตั้งแต่ปี
2560 พบว่าเริ่ มมี ปัญ หาในการปฏิ บตั ิ งาน โดยคณะผูบ้ ริ หารได้ติด ตามเรื่ องดังกล่า ว และร่ วมแก้ไขปั ญ หากับ
พนักงานของบริ ษทั ฯ อยู่อย่างต่ อเนื่ องเรื่ อยมา จนกระทัง่ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จึ งตัดสิ นใจให้มีการคัดเลื อกและ
พิจารณาว่าจ้างบริ ษทั วิระ แอนด์ เอ.ซี .แอ็ดไวเซอรี่ จากัด ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ การให้คาปรึ กษาจากภายนอกที่มีความรู ้ ความ
ชานาญและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับด้านการวางระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศ
เพื่อวางแนวทางในการทบทวนและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน การจัดทาเอกสารระบบงานด้านการบัญชี
และการเงิน รวมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานผังทางเดินเอกสาร โดยเพิ่มเติมจากเดิมที่บริ ษทั ฯได้มีการจัดทาอยู่แล้ว
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตามมาตรฐานเป็ น
ที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไป ปั จ จุ บัน บริ ษัท ฯ ได้ด าเนิ น การจัด ท าคู่ มื อ ระเบี ย บปฏิ บัติ ง าน และผัง ทางเดิ น เอกสาร
กระบวนการปฏิบตั ิงานในระบบต่างๆ รวมทั้งคู่มือระเบียบอานาจอนุมตั ิ โดยในเดือนมกราคม 2563 ทางฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ได้ยืนยันระบบการควบคุมภายในที่ ได้วางไว้ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง และมีความเพียงพอในการ
ปฏิ บัติ งานได้จริ ง เพื่ อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิ จารณารั บทราบและอนุ มตั ิ ในเดื อนกุมภาพัน ธ์ 2563
หลังจากนั้นจะนาระบบการควบคุมภายในที่ ปรับปรุ งแล้วมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง ซึ่ งการดาเนิ นงานนี้ เป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษทั ฯ ได้วางไว้
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการทบทวนและปรับปรุ งระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิ จของ
องค์กร (ระบบ ERP) อีกครั้งก่อนที่จะให้ผตู ้ รวจสอบภายในอิสระเข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งนี้ บริ ษทั
ฯ จะพยายามปรับปรุ งระบบที่ ใช้อยู่ในปั จจุบนั ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้ทุกหน่วยงาน
สามารถทางานเชื่อมโยงได้อย่างมีระบบรวมถึงเข้าใช้ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะควบคุมให้มีค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุ งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริ ษทั ฯ คาดว่าจะดาเนิ นการปรับปรุ งแล้วเสร็ จภายในเดือนพฤษภาคม
2563 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบภายในแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยคาดว่าเข้ามาเริ่ มงานในเดือนมิถุนายน
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2563 โดยผูต้ รวจสอบภายในรายนี้ คื อ บริ ษทั บัญชี กิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชัน่ จากัด ซึ่ งมีความอิสระ เที่ ยง
ธรรม และมีความเชี่ ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชี พตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในที่ มีอยู่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานในเรื่ องต่างๆ และกิ จกรรมควบคุมที่ เกี่ ยวข้อง (Control Activities)
และระบบความเสี่ ยงที่ สาคัญของระบบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯซึ่ งครอบคลุมถึง (1) การตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงิ น (Financial Audit) (2) การตรวจสอบการปฏิ บัติงาน (Operational Audit) และ (3) การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานตามข้อกาหนด (Compliance Audit) เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
สร้างความเชื่ อมัน่ ได้ว่าระบบการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความเพียง
พอที่จะสนับสนุนให้บริ ษทั ฯมีความพร้อมในการนาหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้มีคุณสมบัติที่สามารถกลับมาซื้ อขาย
ได้ (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าผูต้ รวจสอบ
ภายในจะสามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในฉบับแรกได้ในสิ้ นเดือนกรกฎาคม 2563 และคาด
ว่าผูต้ รวจสอบภายในจะสามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในฉบับสุ ดท้าย ในสิ้ นเดื อนตุลาคม
2563
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยการคานวณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณา
การคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) (โดยคานวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับใน
อนาคตให้เป็ นปั จจุบนั (Discounted Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่อเนื่ อง) ซึ่ งและอ้างอิงประมาณการทาง
การเงิ นครอบคลุมระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ภายใต้ขอ้ สมมติ ฐานจากผลประกอบการใน
อดีตที่ผ่านมาเป็ นฐานตั้งต้น รวมทั้ง ทรัพย์สินดังกล่าวมีความถูกต้องและความมีอยู่จริ งของกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สินที่ประเมินตามกฏหมายมีดงั นี้
รายละเอียด
มูลค่ากิจการ

หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
วิธีการรายได้ (Income approach) (ล้านบาท)
334
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) (ร้อยละต่อปี )
9.04
อัตราการเติบโต
คงที่ตลอดโครงการ
ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี )
13 และ 40

ทั้งนี้ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั บางรายการต่ากว่าและบางรายการสู งกว่า
มูลค่าทางบัญชี จึงมีผลทาให้บริ ษทั โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ จานวน 45.62 ล้านบาท หัก
ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ (11.30 ล้านบาท) คงเหลือสุ ทธิ จานวน 34.31 ล้านบาท ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
2562
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จากัด)
บริ ษทั ย่อยได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ซึ่ งผูป้ ระเมินราคาอิสระคานวณมูลค่าที่
คาดว่ า จะได้รั บ คื น ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ จ านวน 106.20 ล้า นบาท ตามรายงานลงวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย (โดยการวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost
Approach)) มีผลทาให้มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการต่ากว่าและบางรายการสู งกว่ามูลค่าทาง
บัญชี จึ งมีผลทาให้บริ ษทั ย่อยโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ จานวน 55.30 ล้านบาท ใน
กาไรขาดทุนสาหรับปี 2562

เอกสารแนบ 4 ปี 2562
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เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายอานุภาพ ธีรณิ ศรานนท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างมีอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่กาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
1. ความถู กต้ อง ครบถ้ วน และเชื่ อถื อได้ ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ น
รายไตรมาส งบการเงิ น ประจาปี นโยบายบัญ ชี ที่ สาคัญ รายการทางเงิ น ที่ มี นัยสาคัญ และจากการพิ จ ารณา
ขอบเขตแผนการตรวจสอบ วิธี การตรวจสอบและประเด็ น ที่ ต รวจพบร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การและผู ้ส อบบัญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
2.

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทด้านการ
กากับดู แลให้การปฏิ บัติงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิ สระ เที่ ยงธรรมและมี ความเชี่ ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิ บัติงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิ สระ
สามารถทาหน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุ ลได้อย่างเต็มที่ ในปี 2562 บริ ษ ัทฯ จึ งตัดสิ น ใจให้มี การคัด เลื อ กและ
พิจารณาว่าจ้างบริ ษทั วิระ แอนด์ เอ.ซี .แอ็ดไวเซอรี่ จากัด ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ การให้คาปรึ กษาจากภายนอกที่ มีความรู ้
ความชานาญและประสบการณ์ โดยตรงเกี่ ยวกับ ด้านการวางระบบการควบคุ มภายในและระบบการรายงาน
สารสนเทศ เพื่อวางแนวทางในการทบทวนและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน การจัดทาเอกสารระบบงาน
ด้านการบัญชีและการเงิน รวมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานผังทางเดินเอกสาร โดยเพิ่มเติมจากเดิมที่บริ ษทั ฯ ได้มี
การจัดทาอยูแ่ ล้วให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ตามมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือระเบียบปฏิบตั ิงาน และผังทางเดิน
เอกสารกระบวนการปฏิบตั ิงานในระบบต่างๆ รวมทั้งคู่มือระเบียบอานาจอนุมตั ิ โดยในเดือนมกราคม 2563 ทาง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ยืนยันระบบการควบคุมภายในที่ ได้วางไว้ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง และมีความ
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณารับทราบและอนุมตั ิ หลังจากนั้นจะ
นาระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุ งแล้วมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งการดาเนิ นงานนี้ เป็ นไปตามแผนงานที่
บริ ษทั ฯ ได้วางไว้
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3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
และติดตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในการพิจารณารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ ได้พิจารณานั้น
เป็ นรายการที่ เข้าข่ายเป็ นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าที่ถือปฏิ บตั ิโดยทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2562 ของบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ โดย
พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามหลัก
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ให้แต่งตั้ง
(1) นายณรงค์ หลักฐาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรื อ (2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั
นกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4701 และ/หรื อ (3) นายชัยกฤต วรกิ จภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
ทะเบี ยนเลขที่ 7326 และ/หรื อ (4) นางสาวกมลทรรศน์ จิ ตการค้า ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 10356
แห่ งบริ ษทั เอ็น พีเอส สยาม สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีปี 2563

นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั โปรเฟสชันแนล
่
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด(มหาชน)
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED
1184/38 – 39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02- 942-9480 - 86 แฟกซ์. 02- 561-0591 - 2

