แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1
8
20
23
25
26
27
29
45
52
63
66
75
82

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

104

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

105
109
110
112
113

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“PRO” หรือ “บริษัท”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 6
กันยายน 2542 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบาบัดกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย (HAZARDOUS)
และไม่เป็นอันตราย (NON-HAZARDOUS) ) โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการบาบัดและกาจัด
กากอุตสาหกรรม และบริษัทได้รับ ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)
และ ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) และ OHSAS
18001:2007 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบประเมินความปลอดภัยพนักงาน โดยคานึงถึงการปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินกิจการ
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น โดย
ได้รับมติเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ “EIA”) จากสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทปรับคุณภาพของเสีย
รวมคัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ประเภทผลิต
เชื้อเพลิงผสมจากน้ามันใช้แล้ว ซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวทาละลาย มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1173 ไร่ โดยมีธุรกิจหลักคือการ
ให้บริการบาบัดกากอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบ
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด (บริษัทย่อย) ทาธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสาเร็จรูป, นา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็นองค์กรชั้นนาในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร รวมถึงการนากากของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ ( Recycle ) การจัดหาและจาหน่ายสินค้าจากการหล่อหลอมขี้เตาอลูมิเนียมและเศษอลูมิเนียม และ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจ ( Mission )
1. เป็นบริษัทที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพที่ให้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

3. มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักลงทุน รับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
กากอุตสาหกรรมกลายเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี และจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2563 ทาให้ผู้ประกอบการมองเห็นความสาคัญในการบาบัดขยะอุตสาหกรรม
ให้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกัน โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมและขยะ ถึงแม้ว่าการขยายกาลังการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลดต่าลง แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ดังที่กล่าวมาหนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมมีการ
บาบัดกากอุตสาหกรรมและขยะในโรงงานอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( 1999 ) จากัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2542 เพื่อดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยระหว่างการยื่นขอมติเห็นชอบ ใน
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้จัดตั้ง บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด ขึ้นด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544 เพื่อที่จะเริ่มการติดต่อหาลูกค้าและทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ
สร้างฐานลูกค้าและเป็นการรองรับการดาเนินการของบริษัท ในอนาคต โดยบริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากโรงงานปูนซีเมนต์หลายแห่งภายในประเทศ เพื่อที่จะรับกากอุตสาหกรรมจากลูกค้าเพื่อที่จะ
นาไปเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์ เนื่องจาก ณ ขณะนั้นบริษัท ยังไม่สามารถทาการฝังกลบได้
ต่อมาบริษัท ได้รับมติเห็นชอบ ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) จากสานักงานนโยบายสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ 101 และ 105 ประเภท “ ปรับ
คุณภาพของเสียรวมคัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ” ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นรายแรกจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 จึงได้มีการเริ่มการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้วขึ้น และได้รับใบอนุญาต 106 ประเภท “ผลิตเชื้อเพลิงผสมจากน้ามันใช้แล้ว ซ่อมและล้างถัง
เคมีด้วยตัวทาละลาย” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 บริษัท ได้เริ่มดาเนินงานโครงการกาจัดกากอุตสาหกรรมที่จังหวัด
สระแก้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 เป็นต้นมา และได้มีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จาก 1 ล้านบาท เป็น 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 เพื่อลงทุนในกิจการของบริษัท
บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( 1999 ) จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2547 และได้นาหุ้นของบริษัท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2550 ได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท
เป็ น 1,000 ล้ า นบาท โดยตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยได้ รับหุ้ นของบริษั ท ในส่ ว นเพิ่ ม ทุน เข้าซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ขณะเดียวกัน บริษัท ได้ลงทุนใน บริษัท โปรซีมีเลีย อีดับเบิลยู
อาร์ จากัด ในสัดส่วน 100 % ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่งชาระแล้ว 50.75 ล้านบาท โดยทาธุรกิจการจัดการ
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และรีไซเคิลรวมทั้งคัดแยกสกัดโลหะมีค่าจากวัสดุและเศษซากอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic – Waste) และโครงการขยะ
พลาสติกเป็นน้ามัน (Plastic to Fuel)
ในเดือน สิงหาคม 2550 บริษัท ได้ลงทุนในบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด เป็นจานวน
80 % ของทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่งชาระแล้ว 3 ล้านบาท โดยทาธุรกิจกาจัดและนากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุปนเปื้อน
ปรอท (Mercury Recovery)
ในเดือน พฤศจิกายน 2550 บริษัท ได้ซื้อกิจการ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด เป็นจานวน
100 % ของทุนชาระแล้ว 100 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 150 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตใน
โรงงานแห่งที่สอง โดยทาธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสาเร็จรูป, นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap)
และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
ในปี 2553 บริษัท มีการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดราคาพาร์ จากราคาพาร์หุ้นละ 1.0 บาท เหลือ 0.70 บาท
ต่อหุ้น และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700,000,000 บาท เป็น 1,837,500,000 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น
เดิม และผู้ถือหุ้นในวงจากัด เป็นจานวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 525,000,000
บาท และออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจานวน 875,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.7 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 612,500,000 บาท โดยหลังจากที่ได้มีการใช้สิทธิเพิ่มทุน บริษัท มีทุนชาระแล้ว 1,225,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 525,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับคาสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานและให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
ในเดื อน เมษายน ปี 2555 กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม มี คาสั่ ง ให้ บ ริษั ท ประกอบกิจ การโรงงานได้ ต ามปกติ
เนื่องจากบริษัทได้หยุดดาเนินการไปนาน จึงจาเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสีย ซึ่งบริษัทได้ทาการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และสามารถเปิดให้บริการรับบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2555 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ในเดือน มิถุนายน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้น เครื่องหมาย SP กับบริษัท เนื่องจาก
บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในปี 2556 บริษัท ได้มีการขยายเวลาการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (เดิมที่ออกในปี
2553) โดยขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2556
ในปี 2557 มี การเปลี่ ย นโครงสร้า งผู้ ถือหุ้ น เนื่ องด้ ว ย Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas
PTE., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจานวน 315,928,900 หุ้น และ 92,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.05
และ 5.27 ตามลาดับของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของบริษัท ได้จาหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมจานวน 1 ราย ราคาหุ้นละ 0.13 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น การจาหน่าย
หุ้นดังกล่าวทาให้ Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE., Ltd. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไป
ในปลายปี 2257 ผู้ ถือหุ้นชาวสิงค์โปร์ได้ขายหุ้นจานวน 194,193,479 หุ้น และ 250,000,000 หุ้น รวมเป็น
444,193,479 หุน้ ในราคา 0.20 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นคนใหม่
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ในปี 2558 บริษัทถูกแจ้งการปรับปรุงแนวทางดาเนินการและการดาเนินการของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 1 เนื่องจากปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ากว่าศูนย์ และบริษทั
มีการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,837,500,000 บาท เป็น 1,225,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้
ออกจาหน่ายออก และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 245,000,000 บาท โดยออกและเสนอขายเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้
ถือหุ้นเดิม จานวน 350,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.70 บาท ดังนั้น จึงทาให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนใหม่ เท่ากับ
1,470,000,000 บาท
ในปี 2559 บริษัทถูกแจ้งการปรับปรุงแนวทางดาเนินการและการดาเนินการของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 2
ในปี 2560 บริษัทถูกแจ้งการปรับปรุงแนวทางดาเนินการและการดาเนินการของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3
ในปี 2561 บริษัทสามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนหมดไปและมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ( Resume
Stage ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดาเนินการแก้ไขใน 3 ด้าน ดังนี้ คือ
1. การดาเนินการให้ผลประกอบการเป็นไปตามกฎเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอน (Resume Stage) โดยเร็ว
2. การศึกษาและวางแผนแนวทางในการล้างขาดทุนสะสมให้เป็นศูนย์ เพื่อให้มีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด
และบริษัทสามารถบริหารกิจการและมีเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การดาเนินการแก้ไขในส่วนของผลกาไรสุทธิเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติการกลับมาซื้อขายปกติโดยเร็ว
ต่อไป
ในปี 2562 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มา
นาน เป็นการชั่วคราว โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ทาให้จานวนผู้ถือหุ้นจาก 1,703 ราย ลดลงเหลือ 1,254 ราย
และบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมีวาระสาคัญคือ
การปรับโครงสร้างงบการเงินของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย (Resume Stage) และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น แต่ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในการพิจารณาวาระที่ 3 ทาให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 4 - 7 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้า งทุนของบริษัทเนื่องจากเป็น
วาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้
ในปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทาให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 จากวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2563 ได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการชุดปัจจุบั นกลับเข้ามาบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องอีกสมัย
หนึ่ง
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทได้ถือหุ้นบริษัทย่อยจานวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เวสท์ เอ็กเชนจ์ จากัด , บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด, บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที -เอเชีย) จากัด,และ บริษัท เจ ที เอส
อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจดังนี้
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์ เอ็กเชนจ์ จากัด

-

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

-

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บี
เอ็มที-เอเชีย) จากัด

-

ลักษณะธุรกิจ
% การถือหุ้น
100%
รับกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
และอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
100%
ซื้อขายและหล่อหลอมเศษอลูมิเนียมทองเหลือง
ทองแดง และโลหะ
ผลิตและให้บริการแปรรูปวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วเป็น
พลังงานน้ามัน และเชื้อเพลิงต่าง ๆ และขายปลีกเศษ
พลาสติก และน้ามัน
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
และอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
80%
ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริ่มดาเนินงานเชิงพาณิชย์

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมท - รับหลอมเศษอลูมิเนียม และขายเป็นแท่งอลูมิเนียม
เทิล จากัด

100%

PRO
บริษัท เวสท์ เอ็กซ์ เชนจ์ จำกัด
จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30
สิ งหำคม 2562 และอยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิ งหำคม 2562
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

บริษัท เบกีมำนน์ เมอร์ คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด

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

1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
บริษัท มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ข้อมูลของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อบริษัท

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

ที่ตั้งโครงการ (สาขา 1 )

:

2. ชื่อบริษัท

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
Waste Exchange Company Limited
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และอยู่ระหว่างการชาระ
บัญชี)
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ้น 100%
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายขยะ สิ่งปฏิกูล และสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด
ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ, ประกอบกิจการรับกาจัดขยะ สิง่ ปฏิกูล
และสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิดทุกวิธี
0105544022223
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่ 54 ถนนทางหลวง 36 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
Professional Waste Technology International Company Limited
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และอยู่ระหว่างการชาระ
บัญชี)
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ้น 100%
ประกอบกิจการซื้อและขายเศษอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด,ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียม
ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด, แปรรูปขยะพลาสติกให้
เป็นพลังงานหรือน้ามันเชื้อเพลิงและจาหน่าย
0105550064421
191 ซอยลาดพร้าววังหิน ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ (สาขา 1)

:

545,545/1-2 หมู่ 2 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

3. ชื่อบริษัท

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน

:
:
:

บริษัท 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)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ้น 80 %
ประกอบกิจการให้บริการดาเนินการกาจัด/บาบัดขยะพิษ
หรือของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนสารปรอทและทาการสกัดสารปรอทเพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่
0105546092377
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ไม่มี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

ที่ตั้งโครงการ (สาขา)

:

4. ชื่อบริษัท

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
JTS Aluminium and Metal Company Limited
150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ถือหุ้น 100 %
ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียมสาเร็จรูป, นากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม
(AL Dross)
0105533145612
28 หมู่ 10 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3819-4041-3 โทรสาร 0-3819-4044

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี –
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการบาบัดและกาจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่
เป็นอันตราย (HAZARDOUS) และไม่เป็นอันตราย (NON-HAZARDOUS) โดยบริษัท จะรับของเสียอุตสาหกรรมจาก
โรงงานลูกค้าและดาเนินการขนส่ง เพื่อที่จะมาบาบัดที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย มีดังนี้
1. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่งมีทนุ จดทะเบียน 150 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 150 ล้าน
บาท โดยบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ทาธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียม
สาเร็จรูป, นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ทาการหล่อหลอมอลูมิเนียม ส่งให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ใน
ประเทศไทย ประมาณ 2-3 ราย ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้ารายย่อย ปัจจุบนั มีโรงงานผลิต ตัง้ อยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
2. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 3 ล้าน
บาท โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 80 บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เท็ค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ทาธุรกิจกาจัดและนากลับมาใช้
ใหม่ของวัสดุปนเปื้อนปรอท (Mercury Recovery) ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดาเนินงานเชิงพาณิชย์
โครงสร้างรายได้
บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดาเนินงาน แบ่งเป็นรายได้ของศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว และรายได้จากบริษัทย่อยอื่น ดังนี้
รายได้
กากอุตสาหกรรม - อันตราย

2561
ล้านบาท

2562

ร้อยละ

2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

106.27

38.73

154.41

48.74

115.77

53.81

กากอุตสาหกรรม - ไม่อันตราย

48.54

17.69

49.97

15.77

16.63

7.75

รายได้ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม

45.37

16.54

54.67

17.26

36.90

17.20

รายได้จากการขายอลูมิเนียม

50.03

18.23

51.20

16.16

40.00

18.65

รายได้อื่น

24.18

8.81

6.54

2.07

5.25

2.59

274.39

100.00

316.79

100

214.55

100

รวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจการบาบัดและกาจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
บริษัท ดาเนินการให้บริการรับบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วและกากของเสียอุตสาหกรรมแบบที่
เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ซึ่งบริษัท จะทาการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าหรือแหล่งกาเนิดกากอื่นๆ
แล้วทาการขนส่งเพื่อนาไปบาบัดและกาจัด ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่สาหรับการฝังกลบแบบสุขาภิบาล (Sanitary
landfill) และแบบปลอดภัย (Secure landfill) รวมทั้งหมด 233 ไร่ (เฉพาะหลุมฝังกลบ) ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการ
ได้ประมาณ 25-35 ปี และในปี 2547 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 503 ไร่ รอบที่ดินเดิม เพื่อรองรับเป็นหลุมฝัง กลบ
เพิ่มเติมในอนาคต และเป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) สาหรับป้องกันมิให้ชุมชนขยายตัวเข้าใกล้พื้นที่โครงการ และ
บริษัทยังมีธุรกิจ ผสมกากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ ซ่อมและล้าง
ถังด้วยตัวทาละลาย เป็นธุรกิจเพิ่มเติมจากกิจกรรมบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมด้วยการฝังกลบ
บริษัทมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน
ลูกค้า เพื่ อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมถึงการกาหนดวิธีการบาบัดและกาจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งที่เป็น
อันตรายและไม่เป็นอันตราย เพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัทมีระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เพื่อเป็นการเปลี่ยนสภาพกากอุตสาหกรรมอันตรายให้มี
ความเป็ นอั น ตรายหรือเป็นพิษ น้อยลงด้ วยวิธี การปรับเสถียรให้ มี สภาพความเป็นด่า งของกากของเสียอุ ต สาหกรรม
ประมาณ (pH 9-11.5) หรือทาให้เป็นก้อนแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อห่อหุ้มกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันการ
ชะล้าง ทาให้กากอุตสาหกรรมอยู่ในสภาพคงตัวก่อนนาไปฝังกลบอย่างปลอดภัย กากอุตสาหกรรมต่างชนิดกันจะมีวิธีการ
ที่เหมาะสมในการปรับเสถียรต่างกัน ดังนั้นก่อนการปรับเสถียรกากอุตสาหกรรมชนิดใดๆ ต้องทาการทดลองบาบัด
เบื้องต้น ในห้องทดลองก่อนเสมอ เพื่อออกสูตรการบาบัด (Recipe) ที่เหมาะสมถูกต้อง
การทดลองบาบัดกากอุตสาหกรรมเบื้องต้น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โดยตะกอนที่ผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องนามาทดสอบคุณสมบัติการถูกชะล้าง (Leaching Test) ภายในสภาวะ
มาตรฐานก่อนนาไปฝังกลบ สารละลายที่ผ่านการชะล้างของเสียแล้ว จะต้องมีสารปนเปื้อนต่ากว่ามาตรฐานตามที่ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 กาหนดไว้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ผังการให้บริการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
กรรมวิธีการบาบัดและกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ตามประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม ดังนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

1. การบาบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย
โดยเริ่มจากการนาตัวอย่างของเสียที่บริษัทได้รับจากลูกค้ามาวิเคราะห์เบื้องต้น (Pre-Acceptance Test) ใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อทาการกาหนดราคาค่าบริการแก่ลูกค้าต่อไป เมื่อมีการรับกากอุตสาหกรรมจากลูกค้าจริง
บริษัทจะนากากอุตสาหกรรมที่ได้รับในแต่ละเที่ยวขนส่งไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Fingerprint Test) กับตัวอย่างของเสีย
ที่บริษัทได้รับจริง หากกากที่ได้รับตรงกับกากที่บริษัทวิเคราะห์เบื้องต้น บริษัทจะจัดเตรียมกรรมวิธีการบาบัด (Recipe)
ให้ เ หมาะสม จากนั้ น ของเสี ย อั น ตรายจะเข้ า สู่ ร ะบบปรั บ เสถี ย รหรื อ การท าให้ เ ป็ น ก้ อ นแข็ ง ( Stabilization and
Solidification) โดยใช้ ปูนซีเมนต์, ปูนขาวและสารเคมีอื่นๆ ตามที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กาหนด เป็นส่วนประกอบหลัก
เมื่ อการปรับ เสถีย รกากเสร็จ สิ้ น ลง กากอุ ต สาหกรรมที่ ผ่ า นการปรับ เสถีย รแล้ ว จะถูกเก็บ ตั ว อย่ า งเพื่ อน าส่ ง ไปยั ง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อทาการวิเคราะห์หาคุณภาพการปรับเสถียรว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่และกากที่ปรับเสถียรหรือ
ทาเป็นก้อนแข็งแล้วนั้นจะถูกนาไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยภัย (Secured Landfill) เช่น หลุมฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย (Secured Landfill) L1 และ หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) L3 ตัวอย่างกากอุตสาหกรรม
แบบที่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กากตะกอนที่ เป็นอันตราย และภาชนะปนเปื้อน ต่างๆ เป็น
รหัสกาจัด : 073

การทาเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending : รหัสกาจัด 042)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

การผสมกากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending : รหัสกาจัด 042)
เป็นการนากากที่มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ เช่น น้ามันใช้แล้ว สารระเหย ตัวทาละลาย เศษผ้าปนเปื้อน มาทา
การคัดแยกเอาส่วนที่สามารถผสมเป็นกากเชื้อเพลิงทดแทนได้ มาทาการผสมให้เข้ากันแล้ วส่งไปทาการกาจัดด้วยวิธีการ
เผาในเตาเผาความร้อนสูง

การทาวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Solid blending : รหัสกาจัด 044)
เป็นการคัดเลือกนาเอากากของเสียอุตสาหกรรม เช่น กากตะกอน หรือกากขี้เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ที่มี
ส่วนประกอบจาพวกค่าออกไซด์ของ Si, Al, Fe,. Ca รวมกันหรือตัวใดตัวหนึ่ง. ไม่น้อยกว่า 20% มาทาการผสมรวมเข้า
ด้วยกัน แล้วดาเนินการขนส่งไปให้เตาเผาของโรงงานผู้ผลิตปูนซีเมนต์ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

การนากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธี ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทาละลาย (รหัส : 049)
เป็นการนาเอาภาชนะที่ใช้แล้วจาพวก ถังขนาด 200 ลิตร 1,000 ลิตร เป็นต้น ที่มีการชารุดเสียหายหรือมีการ
ปนเปื้อนจากการใช้งานมาทาการซ่อมแซมและล้างทาความสะอาดด้วยตัวทาละลายชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม

2.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

2. การบาบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย
กากของเสียอุตสาหกรรมประเภทนี้ (รหัส : 071) จะมีการปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่นั้นก็ต้องผ่านการวิเคราะห์
แบบ Pre-Acceptance Test และ Fingerprint Test เช่นเดียวกับกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตรายโดยห้องปฏิบตั ิการ
วิ เคราะห์ ต้ องให้ การรับ รองว่ า กากอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วไม่ เป็ น อั น ตรายและถูกส่ ง เข้า ฝั ง กลบสุ ขาภิบ าล ( Sanitary
Landfill) ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ กากตะกอนจากน้าเสีย เศษพลาสติก และเศษยาง

3. การบาบัดน้าเสียทางเคมีและทางชีวภาพ
เป็นการบาบัดน้าเสียจากหลุมฝังกลบ (Leachate) ของบริษัท เท่านัน้ บริษทั มีนโยบายไม่รับน้าเสียจากลูกค้า
ภายนอกเข้ามาบาบัดภายในศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา
กลิ่นเหม็น
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ระบบขนส่ง
บริษัท ได้จัดเตรียมทั้งรถขนส่งที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะของบริษัท และรถขนส่งรับจ้าง ที่ผ่านมาตรฐานเพื่อ
จัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากลูกค้า ซึ่งเป็นรถบรรทุกติดระบบไฮโดรลิค ,รถยนต์ของบริษัท ส่วนหนึ่ง และรถที่ทาสัญญา
ว่าจ้างระยะยาวจากผู้ประกอบการขนส่งอีกส่วนหนึ่ง เพื่อรับขนส่งกากอุตสาหกรรมให้แก่บริษัท ในการคัดเลือกบริษัท
ขนส่งจากภายนอกนั้น บริษัทใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดาเนินการสูงสุด เพื่อให้
เกิดความสมดุลในการบริหารขนส่ง
บริษัท ได้เน้นถึงความปลอดภัยระหว่างการขนส่งเป็นสิ่งสาคัญ บริษัท จึงได้มีการจัดอบรมในเรื่องขั้นตอนและ
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง และพนักงานขับรถจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท 4
สาหรับการขับรถขนส่งสารเคมีอีกด้วย

ทีมฉุกเฉิน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัท ได้มีการจัดตั้งบุคลากรจากแผนกต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ โดยทีมฉุกเฉินจะมีความพร้อม เพื่อออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ใน
การกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุที่มีการกระจายของสารเคมี (Chemical Spill) นอกจากนั้นบริษัท ยังมีเครือข่ายที่
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมการกู้ภัย โดยบริษัท จะสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขต
ห่างไกลโครงการของบริษัท ได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลาดับที่ 101 และ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบอนุ ญ าตล าดั บ ที่ 101 ที่ ไ ด้ รับ จากกรมส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมและความเห็ น ชอบในรายงานผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากสานักงานนโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นใบอนุญาตความเห็นชอบที่ไม่มีข้อจากัดเรื่องระยะเวลาและไม่ต้องต่อ
อายุ แต่มีเงื่อนไขที่สาคัญ 2 ประการ คือ
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1. โครงการจะต้องตั้งอยู่ที่ทาการของโครงการในปัจจุบัน (จังหวัดสระแก้ว)
2. ปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัท ได้รายงานไว้ในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะของธุรกิจและสายการให้บริการ
ธุรกิจหลักของบริษัทดาเนินการให้บริการด้านการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม แบบที่เป็นอันตรายและไม่
เป็นอันตราย ตลอดจนการให้บริการจัดเก็บ รวบรวมและขนส่งกากของเสียเพื่อนาไปบาบัด และศูนย์บริหารจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่สาหรับการฝังกลบแบบอันตราย และไม่เป็น
อันตราย รวมทั้งสิ้น 1173 ไร่ ซึ่งสามารถรับรองการให้บริการได้อีกเป็นจานวนมาก โดยขอจาแนกการให้บริการดังต่อไปนี้
• ระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เป็นการทาลายฤทธิ์กากของเสียที่เป็นพิษ ด้วยวิธีปรับสภาพ
ความเป็นกรดด่าง และผ่านกระบวนการทางเคมีให้กลายสภาพเป็นของแข็ง ก่อนจะนาไป ฝังกลบ อย่างปลอดภัยต่อไป
• ระบบฝังกลบ แบบ ปลอดภัย (Secure Landfill System) หลุมฝังกลบ สาหรับฝังกลบกากของเสียที่เป็น
อันตราย ที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียร และทาให้อยู่ในรูปของแข็ง โครงสร้างหลุมฝังกลบได้รับการออกแบบ และปูหลุม
ด้วยมาตรฐานสากล ระบบปูพื้นหลุมฝังกลบทั้งด้านล่างและด้านข้างของหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย มีชั้นดินเหนียวบดอัด
ชนิดพิเศษ และชั้นวัสดุกันซึม ประเภทต่างๆ ทั้งหมด 8 ชั้นก่อนจะนากากของเสียอันตรายไปฝังกลบต่อไป
• ระบบฝังกลบแบบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill System) เป็นหลุมฝังกลบ สาหรับรองรับกากของเสีย ที่ไม่
เป็นอันตราย โดยออกแบบโครงสร้างการปูหลุมด้วยดินเหนียวบดอัดพิเศษ และปูด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่างๆ 4 ชั้น ก่อน
จะนากากของเสียที่ไม่อันตรายไปฝังกลบ
• ระบบแปรรูป กากของเสี ย (3R System) น ากลั บ มาใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ จ ากกากของเสี ย โดยน ามาผ่ า น
กระบวนการตามกรรมวิธีที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของกากอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบ
ทดแทนโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory Analysis) บริษัทมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติกากของเสียจากโรงงานลูกค้า โดยเก็บ ตัวอย่างกากของเสียมาเพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อหาคุณสมบัติและวิธีการบาบัดและกาจัดมลพิษที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาชีว อนามัยและความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ
ธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสาเร็จรูป
การด าเนิ น ธุ รกิจ โดยบริษั ท ในเครือ บริษั ท เจที เอส อลู มิ เนี ย ม แอนด์ เมทเทิ ล จ ากัด ด าเนิ น ธุ รกิจ ภายใต้
ใบอนุญาต อย่างถูกต้องของกรมโรงงาน โดยนาเศษอลูมิเนียมและขี้เถ้าอลูมิเนียมนากลับมาหลอมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่
ได้รับมาตรฐานเพื่อส่งให้แก่ลูกค้าในประเทศต่อไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ
เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยมีโครงการเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของประเทศ EEC ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นโครงการนาร่องเพื่อส่งเสริมให้ประเทศเป็น
พื้นที่ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการลงทุนซึ่งส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอีกเป็นจานวนมากในภาคตะวันออก อีกทั้ง
นโยบายของภาครัฐในการกากับดูแลให้มีมาตรการการควบคุมการบาบัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง จากปัจจัยโดยรวมอุตสาหกรรมธุรกิจบาบัดกากของเสีย อุตสาหกรรม สาหรับปี 2564 คาดว่าจะมีความเติบโตขึ้น
เนื่องจากทางภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น
สาหรับบริษัทเป็นผู้ให้บริการรับบาบัดของเสียอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยมีพื้นที่ของโครงการ
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ พื้นที่โดยรวมทั้ง หมด 1173 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้งาน ณ.ปัจจุบันใช้ไป 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด
เท่านั้น ฉะนั้น ศักยภาพในการรองรับกากของเสียให้บริการได้ไปอีกไม่ต่ากว่า 29 ปี อีกทั้งบริษัทมีแผนและนโยบายในการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท มีกาลังการผลิตและปริมาณการผลิตในปี 2563 ดังนี้
หน่วย (ตัน)
กากอุตสาหกรรมแบบที่
เป็นอันตราย*
กากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่
เป็นอันตราย**

กาลังการผลิต ต่อปี
82,500 ตัน

ปริมาณการให้บริการ
55,673 ตัน

อัตราการให้บริการ (%)***
74.25 %

330,000 ตัน

19,305 ตัน

25.75 %

หมายเหตุ :
* คานวณจากความสามารถในการให้บริการสูงสุดของอาคารปรับเสถียรในปัจจุบัน (1 อาคาร) คือ 250 ตัน/วัน (กาลังการผลิตคิดวันทางานเท่ากับ 260 วันต่อปี
ทางาน วันละ 8 ชั่วโมง) และมีอาคารปรับเสถียรสารองไว้อีก 1 อาคาร ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว และมีกาลังการบาบัดปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่โครงการเพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะสามารถจะให้บริการได้ เท่ากับ 500 ตัน/วัน ซึ่งเท่ากับกาลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA
** คานวณจากความสามารถในการให้บริการสูงสุดของบริษัท เช่น ปริมาณรถบรรทุก การชั่งน้าหนัก การตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งเท่ากับกาลังการ
ผลิตที่รายงานไว้ใน EIA โดยกาลังการผลิตรวมต่อวันประมาณ 1,000 ตัน และวันทางานเท่ากับ 260 วันต่อปี
*** คานวณจากปริมาณการให้บริการกากอุตสาหกรรมแต่และประเภท หารด้วยปริมาณการให้บริการของกากอุตสาหกรรมรวมทั้งหมด

ที่ดิน
ศูนย์บาบัดกากอุตสาหกรรมของบริษัท ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 1173 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่4 บ้านหนองมะอึ ตาบลโนน
หมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลักษณะทั่วไปของที่ดินมีดังนี้
- ไม่มีชุมชนหลักอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
- อยู่ห่างจากถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) 6.5 กิโลเมตร
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- อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 44 – 52 เมตร และห่างจากชายทะเลฝั่งตะวันออก 150 กิโลเมตร
- ไม่ปรากฏน้าท่วมในพื้นที่โครงการในรอบ 100 ปี
- สภาพพื้นที่ทั้งหมดตรงกับข้อกาหนดของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและข้อกาหนดของ U.S.
Environmental Protection Agency (“EPA”)
วัตถุดิบ
ในการบาบัดกากอุตสาหกรรมประเภทฝังกลบจะใช้วัตถุดิบที่สาคัญ ได้แก่ แผ่นวัสดุปูพื้น (HDPE Sheet) และ
ดินเหนียวสังเคราะห์ (geosynthetic clay liner) , geotextile , geonet และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปรับเสถียรภาพและ
ทาให้เป็นก้อนแข็ง ซึ่งใช้เฉพาะกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย เคมีภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ , ปูนขาว และสารเคมี
ต่ า ง ๆ เช่ น โซเดี ย มซิลไฟด์ (Na2S), โซเดี ย มไฮโปคลอไรด์ (NaOCI), เฟอร์รัส ซั ล เฟต (Fe2SO4) และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) วัตถุดิบทุกประเภทสามารถจัดซื้อได้จากผู้จาหน่ายในประเทศซึ่งมีจานวนหลายราย
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อ
เป้าหมายของบริษัท จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีกรรมการเป็นประธาน เพื่อทาหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัท โดยมีรายละเอียดของความเสี่ยง
และมาตรการในการจัดการของบริษัท ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ การให้บริการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจะต้องได้รับมติเห็นชอบในรายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสานักนโยบายสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หากการให้บริการไม่ผ่านมาตรฐานที่ราชการกาหนดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน บริษัทจะถูกร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย กรณีรุนแรงที่สุด คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ดังนั้นบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีมาตรการเพื่อ
ลดความเสี่ยงด้วยการให้ความสาคัญทุกขั้นตอนในการดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการขนส่ง การบาบัด และกาจัดกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่
กฎหมายกาหนด ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟ การจัดตั้งทีมฉุกเฉินให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุที่มีการกระจายของสารเคมี
บริษัทได้ดาเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยการให้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการบาบัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง
รวมถึงให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งบริษัทมีนโยบายดาเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทได้กาหนดพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีน้าท่วมในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา และกาหนดพื้นที่บริเวณรอบ
โครงการระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย และห่างไกลแหล่งชุมชน
และได้จ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละเดือน ตามปริมาณขยะที่เข้ามากาจัดในโรงงานตันละ
10 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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3.2 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
เนื่องจากการให้บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายโดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการรับมอบกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าไปถึงศูนย์บาบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว การขนส่งเป็น
ส่วนสาคัญในการให้บริการ หากการขนส่งประสบอุบัติเหตุ และมีการกระจายของสารเคมี (Chemical Spill) จะทาให้
การดาเนินงานของบริษัทหยุดชะงักได้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้มีการประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยกรมธรรม์ได้ครอบคลุมความคุ้มครองความเสียหายชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินต่าง ๆ ต่อ
บุ ค คลภายนอกที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง การคุ้ ม ครองและดู แ ลฟื้ น ฟู ค วามเสี ย หาย ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติจนมีสภาพใกล้เคียงดังเดิมโดยมีมูลค่าความคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทในแต่ละคราวที่เกิด
เหตุ โดยฝ่ายบริหารประเมินว่ามูลค่าความคุ้มครองดังกล่าวสามารถครอบคลุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม และบริษัทได้มีการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางในรถขนส่ง เพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถ ความเร็ว ระยะเวลาในการขนส่งได้ตลอดเวลา และเพิ่มความปลอดภัย ตลอดเส้นทางขนส่ง พนักงานขับรถ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมของบริษัทต้องได้รับใบขับรถประเภท 4 สาหรับการขนส่งวัสดุอันตราย นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถขนส่ง มีการซ้อมแผนโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เห็นถึงความสาคัญของขั้นตอน
การเคลื่อนย้ายและขนส่งกากอุตสาหกรรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ให้
ความสาคัญในการคัดเลือกและใช้บริการจากบริษัทรับเหมาขนส่งจากภายนอกเป็นหลัก โดยไม่ได้พึ่งพิงผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ โดยทาการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณสมบัติน่าเชื่อถือในด้านประสิทธิภาพ กาหนดเงื่อนไข
ข้อตกลงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและหน่วยราชการ ตั้งแต่บริษัทเปิดดาเนินการจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่เคย
ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีการกระจายของสารเคมีระหว่างขนส่ง
3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
ปัจจุบันผู้ดาเนินธุรกิจบาบัดกากอุตสาหกรรมมี 3 ราย คือ บริษัท และบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จากัด(มหาชน) หรือ GENCO และ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) หรือ BWG นับว่ามีผู้ให้บริการ
น้อยรายในธุรกิจนี้ ทาให้มีการแข่งขันสูง และ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมาก
ปริมาณกากอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นตาม ภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการกาจัดกากอุตสาหกรรมให้ถูกวิธี เพื่อเป็นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความยั่งยืน อาจทาให้มีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้าสู่ธุรกิจกาจัด
อุตสาหกรรมมากขึ้น จานวนผู้แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ก็จะมีมากขึ้น การนาเสนอราคาและการให้บริการในราคาที่
เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ของการตลาดอย่างหนึ่ง รวมทั้งให้ทีมฝ่ายการตลาดเน้นการทาตลาดแบบเชิงรุกมากขึ้น มีเป้าหมาย
หาลูกค้ารายใหม่ๆในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสมาใช้บริการของบริษัท อนึ่ง บริษัทยังให้ความสาคัญในการ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ในการดารงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจบาบัดกาก
อุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ของโครงการผืนใหญ่ มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต่าจึงสามารถปรับลดราคาเพื่อแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ ทาให้บริษัทสามารถดารงธุรกิจต่อไปได้และผลประกอบการยังมีกาไรภายใต้การแข่งขันทางด้านราคาที่ต่าลง
บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล โดยยืนยันจากการได้รับ การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ
เช่น ISO 9001 : 2015 ISO14001 : 2015 และ OHSAS 18001 : 2007 เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพิจารณาให้
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ความมั่นใจในการส่งกากอุตสาหกรรมของลูกค้า นอกจากนี้การเข้าสู่อุตสาหกรรมบาบัดกากอุตสาหกรรมนั้น จาเป็นต้อง
ได้รับการรับรองจาก EIA ซึ่งเป็นข้อจากัดที่สาคัญสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่
3.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ
การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกวิธี ตามกฎข้อบังคับของทางราชการ มีต้นทุนในการดาเนินงานที่ต่ากว่า
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในที่สาธารณะมีมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อนโยบายการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และต่อรายได้ของบริษัทที่มีกระบวนการบาบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี บริษัทได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการตรวจสอบข้อกาหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และเคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย ทาให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านการทาผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
การบาบัดกากอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะให้ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
3.5 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ความเสี่ยงจากลูกค้าที่อาจเก็บหนี้ไม่ได้ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงที่ทาไว้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบาย
ในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างรัดกุม โดยติดตามสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินเพื่อกาหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ดี ในกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาในการ
เก็บหนี้ไม่ได้จากลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบฐานะการเงิน บริษัทมีมาตรการในการติ ดตามหนี้อย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่ส่งพนักงานการเงินเข้าพูดคุยถึงปัญหาของลูกค้า ส่งจดหมายทวงถาม ไปจนถึงการดาเนินมาตรการทาง
กฎหมาย พร้ อ มทั้ ง บริ ษั ท มี น โยบายในการตั้ ง ส ารองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ก ารค้ า รายนั้ น ๆ โดยดู จ าก
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต รวมถึงการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้างชาระและทาหลักประกันของลูกหนี้
การค้ารายนั้น(ถ้ามี)
3.6 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจฝังกลบเป็นธุรกิจการบาบัดของเสียแบบเดิมและมีความเสี่ยงเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่ จึงมีการ
ต่อยอดธุรกิจในการบาบัดด้วยวิธีการสร้างเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการบาบัดขยะและ
เพิ่มความยั่งยืนของธุรกิจและยืดอายุของหลุมฝังกลบ
3.7 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องของจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงาน การแจ้งเบาะแส และการรับเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ ช่องทาง และกระบวนการจัดการ รวมถึงการติดตามข่าวสารของบริษัทและการ
ตอบสนองต่อข่าวสาร และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม่าเสมอเพื่อติดตามและรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
3.8 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
บริษัทมีการพัฒนาระบบงานกากับการลงทุนเพื่อใช้ในการกากับด้านการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของ
บริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทาแนวปฏิบัติด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกส่วนงานมีแนวทางการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และมี
การติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าตามบัญชี ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าทางบัญชี
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงทีด่ ิน
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
202.46
ไม่มี
(706 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา )
2. ที่ดินและส่วนปรับปรุงทีด่ ินทีเ่ ป็น บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4.18
ไม่มี
ที่ตั้งของหลุมฝังกลบประเภท
กากอุตสาหกรรมอันตราย
3. หลุมฝังกลบ
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
34.81
ไม่มี
4. อาคารและระบบบาบัดน้าเสีย
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
119.26
ไม่มี
5. ระบบสาธารณูปโภค
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
59.70
ไม่มี
6. กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
7.85
ไม่มี
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
17.15
ไม่มี
8. เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
1.59
ไม่มี
และเฟอร์นิเจอร์
9. ยานพาหนะ
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
1.85
ไม่มี
10. งานระหว่างก่อสร้างและ
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
7.62
ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
11.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
31.84
ไม่มี
รวม
488.31
4.1.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย คือ โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการ
บริหารจัดการในธุรกิจกาจัดขยะ โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการจัดทาเงินเดือนของบริษัทย่อย และอัพเกรดระบบงานบัญชี
และการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึง่ มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 1,345,374 บาท

23 | P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษทั ย่อย 2 บริษัท โดยถือหุ้นใน บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
ร้อยละ 100.00 , และถือหุ้นในบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ร้อยละ 80.00 ดังนั้น บริษัทยังคง
สนับสนุนทางการเงินให้บริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่งยังคงดาเนิน
กิจการอยู่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดาเนินงาน
เชิงพาณิชย์
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูกอดีตกรรมการหรือผู้บริหารเดิม (นายสินเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์)
ฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดสระแก้ว ตามคดีหมายเลข พ.908/2561 โดยอ้างว่า นายสินเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์ ได้ซื้อที่ดิน
ภ.บ.ท .5 รวม 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 184 ไร่ มาจากผู้ครอบครองเดิมตั้งแต่ปี 2542 และนายสินเสถียร เอี่ยม
พูลทรัพย์ ในฐานะตัวการได้ยินยอมให้บ ริษัท ในฐานะตั วแทนใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทแบบเป็นการให้ เปล่า ไม่ คิ ด
ค่าตอบแทน และมีการเสียภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) แต่ต่อมาบริษัทผิดเงื่อนไขการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ จึงได้แจ้ง
ยกเลิกความยินยอมและฟ้องขับไล่ พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายจนถึงวันฟ้อง 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
และให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 100,000 บาท นับจากวันฟ้อ งเป็นต้นไปจนกว่ายุติการละเมิด (ทุนทรัพย์ตาม
หน้าฟ้อง 2,328,250 บาท) ทั้งนี้บริษัทได้แต่งทนายเพื่อต่อสู้คดีแล้ว ตามผลของคดี ดังนี้
ศาลจังหวัดสระแก้วได้พิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดคาพิพากษาดังนี้
1. ให้บริษัท และบริวารขนย้ายทรัพย์ สินและออกไปจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตาบลโนนหมากเค็ง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. ให้บริษัทปรับสภาพที่ดินให้เรียบร้อยให้ใช้การได้ดี
3. ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วัน
ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
4. ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทและบริวาร
จะขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากที่ดินพิพาท
5. ให้บริษัทจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ ใช้แทนเท่าที่ชนะคดี โดยกาหนดค่าทนายความ 20,000
บาท
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคาพิพากษาแก้คาพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโจทก์
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขออนุญาตฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 247 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่าจะอนุญาตให้โจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
หรือไม่
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6.

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

:

ประกอบธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

:
:
:
:
:
:

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
Professional Waste Technology (1999) Public Company Limited
การให้บริการบาบัดกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายและไม่เป็น
อันตราย รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล และน้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และซื้อขายและหล่อวัสดุโลหะ
0107547000231
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
02 942-9480-82
02 561-0591
www.prowaste.co.th, E-mail : info@prowaste.co.th
1,470,000,000.00 บาท
1,417,564,544.20 บาท
0.70 บาท
นายณรงค์ หลักฐาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 /หรือ
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 10356
บริษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี จากัด
เลขที่ 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 711-5300 โทรสาร 02 711-5866
E-mail : info@npssiam.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009-9000 โทรสาร 02 009-9991
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,470,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ
0.70 บาท และมีทุนชาระแล้ว 1,417,564,544.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ
0.70 บาท
7.2

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จากการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ลาดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

423,581,774

20.92

2

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

149,817,404

7.40

3

นายชนะ พวงปทุมานนท์

71,133,808

3.51

4

นายยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

67,386,492

3.33

5

นางสาวรัชนี พวงปทุมานนท์

62,978,100

3.11

6

นายกฤช พนารัตน์

60,890,000

3.01

7

นายวิชัย มงคลจินดา

55,626,800

2.75

8

นางสาวนงนภัส ลิ้มนันทรักษ์

50,000,000

2.47

9

นายแดน เหตระกูล

41,205,775

2.03

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

32,075,309

1.58

11

นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย

30,000,000

1.48

12

ผู้ถือหุ้นอื่น

980,396,744

48.41

2,025,092,206

100.00
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ข้อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมี
จานวนร้อยละ 8.64
(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังชาระภาษีและหักสารองตาม
กฎหมาย และเงินทุนสารองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเท่านั้น (จากงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริษัท) ไม่นับรวมผลประกอบการ
ของบริษัทย่อย
ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ เป็นจานวนเงิน 713 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเนื่องจาก
บริษัทมีกาไรเพิ่มขึ้นในปี 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย (เนื่องจาก
บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่) โดยคณะกรรมการบริหารอยู่ระหว่างเร่งดาเนินการปรับปรุงกิจการ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การตลาด และพิจารณาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการจากฐานธุรกิจเดิม และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทคาดว่าการดาเนินการตามแผนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มยอดขาย และส่งผลให้บริษัทมีกาไร
เพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการปรับลดผลขาดทุนสะสมที่ฝ่ายบริหารได้กาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินการเพื่อให้
กิจการสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต
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8.

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
8.1.5 คณะกรรมการบริหาร
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ ของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ

5. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

6. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายกษพล บวรศรีการ*

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

นายธนากร เจนวิทยาโรจน์**

กรรมการ/กรรมการบริหาร

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
** นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันคือ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี หรือนางสาว ตง ก๊ก
เบียน ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสุนีย์ ชัยเจนกิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กากับดูแลให้บริษัท มีการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กาหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ดาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทหรือมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็ นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นได้
4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
เป็นสาคัญ เมื่อมีการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว
6. กาหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
7. กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
8. ดาเนินการให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
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ในปี 2563 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษั ท ซึ่งมีการประชุม จานวน 11 ครั้ง
และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
5. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
6. นางสาว ตง ก๊ก เบียน
7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
8. นายกษพล บวรศรีการ*
9. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร/รองประธาน
กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิ
บาล/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ธรรมาภิบาล
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ดารง
ตาแหน่งครั้ง
แรก

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
การ
ประชุมผู้ คณะกรรมการ
ถือหุ้น
บริษัท

27/3/2561

1/1

11/11

29/10/2557

1/1

11/11

27/3/2561

1/1

11/11

12/10/2561

1/1

11/11

12/10/2561
29/10/2557
6/11/2561
10/1/2563
26/4/2561

1/1
1/1
1/1

11/11
10/11
8/11
10/11

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี
2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
2.พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
3.นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วันที่ดารง
จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
ตาแหน่งครั้งแรก จานวนครั้งการประชุม
6/11/2561
6/6
12/10/2561
6/6
12/10/2561
6/6

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการ หรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และมีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝา่ ยบริหาร และผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
2. พิจารณาการปฏิบตั ิงานอื่นทีไ่ ม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดาเนินการให้กับบริษัท
3. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบประจาปีของหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
4. พิจารณา และให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ และอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา หรือช่วยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยใช้คา่ ใช้จา่ ยของบริษัท
7. ขอข้อมูล และความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจาเป็น และเหมาะสม
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. กากับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทาให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุม
ภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทัว่ ทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงาน
และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี
2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายกษพล บวรศรีการ*
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
4/4
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
4/4
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
4/4

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สามารถปรึกษาหารือกับทีป่ รึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง เมื่อมีความจาเป็น โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
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2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกสิ้นปี
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. พิ จ ารณาสอบทาน ทบทวน ปรับ ปรุง และน าเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ ย งให้ แ ก่คณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
3. ติดตามการพัฒนาแนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็น
ผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ ให้คาแนะนา
และคาปรึกษากับผู้ที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3
ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1.ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
2.รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
3.นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนครั้งการประชุม
2/2
2/2
2/2
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. เป็ น ผู้ ส รรหา และคั ด เลื อ กบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปีของบริษทั
3. กาหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นประจาทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจา
ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก าหนดนโยบาย และหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน และผลประโยชน์ อื่ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทารายงาน
การกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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8.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3
ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวม 2 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรรมการธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
2. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
3. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

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

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกาหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
2. กากับดูแล นาเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติ
หน้ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็ น ไปตามกรอบ และหลั ก เกณฑ์ ข องนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ( Corporate
Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตาม
ข้อกาหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Anti-Corruption Policy) อย่ า งสม่าเสมอ อย่ า งน้ อยปี ละครั้ง (1) ครั้ง เพื่ อให้ น โยบายกากับดู แลกิจการ (Corporate
Governance Policy) และนโยบายต่ อต้ านการทุ จ ริตประพฤติ มิ ชอบ (Anti-Corruption Policy) รวมทั้ ง นโยบาย และ
ข้อกาหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ ของกรรมการ ผู้ บ ริหาร พนั กงาน และลู กจ้างของบริษัทให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
4. กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทาง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกากับดูแลกิจการทุกปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อม
ทั้งนาเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จาเป็น
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5. กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
6. กาหนดนโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกากับดูแลติดตามการดาเนินงาน โดยให้คณะทางานดาเนินกิจกรรม CSR จัดทา
รายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทเป็นราย
ไตรมาส
7. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกากับดูแลกิจการ เมื่อมีความจาเป็น โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8. จั ด ให้ มี การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบ าล และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกสิ้นปี
9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8.1.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 7 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรรมการบริหารดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย*
3. นางสาว ตง ก๊ก เบียน
4. นายพลพิพฒ
ั น์ ศรีสุวรรณ **
5.นายธนากร เจนวิทยาโรจน์***

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

จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งการประชุม
7/7
3/7
1/7
-

* ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และแต่งตั้งเข้ามาใหม่เมื่อ เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2563
** นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
*** นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และบทบาทที่สาคัญในการดาเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึง
ระเบียบของบริษัท และมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
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มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัท และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหาร
กิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
1 พิจารณากาหนดและทบทวนโครงสร้างขององค์กร และอานาจการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับความ
จาเป็นตามนโยบายเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2 พิจารณา และจัดทาแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดาเนินงาน
รวมถึงงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ
ของบริษัท ตามระเบียบ และอานาจที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้
4 พิจารณาดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 แนวทางในการลงทุนต่าง ๆ และการจัดซื้อทรัพย์สนิ ที่สาคัญเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยพิจารณาอนุมตั ิ
ตามอานาจอนุมัติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
4.2 งานที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้สว่ นเสีย ทางผลประโยชน์อื่นใดหรือมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
4.3 จัดทางบประมาณรายได้ และค่าใช้จา่ ย รายงานทางการเงิน (Financial Report) และรายงานเพื่อการ
บริหาร (MIS Report)
4.4 เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น ธุรกิจใหม่ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา
การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
4.5 พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานทีอ่ ยู่ภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่จะเป็นผู้
พิจารณากลัน่ กรอง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
4.6 พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ และไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท
เช่น คดีความทีบ่ ริษัทตกเป็นจาเลย เป็นต้น ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจาเป็นหรือสมควรทีจ่ ะให้เสนอเพื่อรับทราบ
4.7 รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา
และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยให้กลุ่มตรวจสอบ และกากับ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป
4.8 ปฏิบัติหน้าที่ตา่ ง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติ หรือคาสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอานาจกระทาการ
ใด ๆ แทนผู้รับมอบอานาจนัน้ ผู้รับมอบอานาจไม่สามารถมอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าวแทนตนเองได้
เว้นแต่ในการมอบอานาจนัน้ ได้ระบุไว้วา่ ให้มอบอานาจช่วงต่อไปได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท คื อ รศ.ดร.วิ ไ ลลั ก ษณ์ สกุ ล ภั ก ดี ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารงานจัด การ
เกี่ยวกับงานระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานงบประมาณ และโครงการลงทุนของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับ
ของบริษัท และตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีอานาจในการขอเสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. เสนอบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
4. ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารและ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอานาจอนุมัติให้ดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ภายในขอบเขตอานาจของตนได้ และการอนุมัติรายการ
ดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทาให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอานาจจาก
ประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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8.2

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

ปี 2563 บริษัทมีผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ

3. นางสาวการเวก โชคมณีนุช
4. นายเมธาวี แดงเพ็ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงินและบริหารสานักงาน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10
สิงหาคม 2561 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 มีมติอนุมัติและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย
- กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย

20,000 บาทต่อการประชุม
15,000 บาทต่อการประชุม
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนกรรมการที่ เ ป็นตั วเงิ น (บาท)
รายชื่อกรรมการ

1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

ตาแหน่ ง

กรรมการ กรรมการสรร กรรมการบริหาร

ประชุมผู้ถอื กรรมการบริษัท กรรมการ

กรรมการ

หุ้น ประจาปี

บริหาร

ธรรมาภิบาล ตรวจสอบ หาและกาหนด

2563

ความเสี่ยง

ค่าตอบแทน

รวม

ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง/กรรมการสรรหาและกาหนด

20,000.00 220,000.00 60,000.00

30,000.00

330,000.00

15,000.00 90,000.00

15,000.00

120,000.00

15,000.00 165,000.00 60,000.00

40,000.00

45,000.00 325,000.00

ค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ
5. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ธรรมาภิบาล
6. นางสาว ตง ก๊ก เบียน

15,000.00 165,000.00

40,000.00 90,000.00

310,000.00

15,000.00 165,000.00

30,000.00 90,000.00

300,000.00

กรรมการ/กรรมการบริหาร
-

-

-

7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000.00 150,000.00

8. นายกษพล บวรศรีการ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

15,000.00 120,000.00 80,000.00

9. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

15,000.00 150,000.00

10. นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน

-

-

-

120,000.00

285,000.00
215,000.00

15,000.00

180,000.00
15,000.00

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
125,000.00 1,225,000.00 200,000.00 85,000.00 300,000.00

รวม

-

85,000.00

15,000.00

60,000.00 2,080,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมเป็น
เงิน 22,391,510 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และอื่น ๆ
(2) ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี –
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

8.5 บุคลากร
กลุ่มบริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งหมด 167 คน โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจานวนทั้งสิ้น 43,500,810 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการอื่น ๆ
ปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อย

พนักงานปฏิบตั ิการ

132 คน

พนักงานบริหาร

35 คน

รวม

167 คน

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (บาท)

65,892,320 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9002 โดยจะมี
การจั ด อบรมให้ กับ พนั กงานของบริษั ท และบริษั ท ย่ อย เพื่ อเป็ น การพั ฒ นาทั กษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการลูกค้า และให้พนักงานมีมาตรฐานการทางานในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น
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9.
9.1

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยเชื่อว่า
การกากับดูแลกิจการที่ดีจะเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย อันจะนาพาบริษัทไปสู่ความมั่นคงของกิจการในระยะยาว ดังนั้น เมื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด บริษัทได้ดาเนิน
กิจการภายใต้ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้เริ่มทาความ
เข้าใจกับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่บริษัทและทางการกาหนด ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ด้วยการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่คุ้มครองดูแลทรัพย์สินและสิทธิของลูกค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนและวิธีการร้องเรียนของลูกค้า
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญต่อ ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการทบทวน
ระบบการควบคุมภายในใหม่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติในปัจจุบัน ภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด ได้แก่
(1)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะจัดให้มีการ
ประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังได้กาหนดนโยบายให้กรรมการ
บริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ นทุกครั้งเพื่อตอบคาถามที่ประชุม และได้กาหนดให้ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสมกับวาระที่จะมีการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าทียมกันในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่นาเสนอได้
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กาหนดให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องเป็นไปตามมาตรฐานปกติทั่วไปของการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุม การเข้าร่ว มประชุมของผู้ถือหุ้นต้องมิให้วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอันจะ
เป็นการสร้างความลาบากหรือไม่สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าร่วมประชุม อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทจะจัดทาแบบฟอร์มมอบฉันทะตามที่กฎหมายกาหนดแนบไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะประกอบการประชุมที่มีข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งจัดทาบันทึกการ
ประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษั ท ได้ ให้ ความสาคัญและดู แลสิ ทธิ ของผู้มี ส่ วนได้ เสีย ทุ กกลุ่ม ตามที่กฎหมายกาหนด และเป็ น ไปตาม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือพนักงาน เช่น
- ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจึงไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ลูกค้า
บริษัทได้ทาความเข้าใจให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
- พนักงาน บริษัทมีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มี
สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด
(4)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นไปตามวิธีการและกฎเกณฑ์
ที่กฎหมายได้กาหนด สาหรับงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนั้น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และองค์กรภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของบริษั ท http://www.prowaste.co.th หรือ นางสาว
การเวก โชคมณีนุช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 9480 – 2 ต่อ 212
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานสาหรับการ
ดาเนินงานในรอบปีเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยคานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดย
เปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีของบริษัท และรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทจะจัดส่งรายงาน
ประจาปีของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่ างมีสาระสาคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็น
อิสระเพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
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ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารและฝ่ า ย
จัดการ ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกากับดูแลกิจการตรวจสอบภายใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทยึดมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการดาเนินการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากเกิด
กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทก็มีแนวทางการพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ในกรณีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายกรณีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยได้ รับทราบถึง รายการที่ มีความขัด แย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ย วโยงกัน และได้ มี การพิจ ารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีนโยบายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะมีการ
เปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปีและรายงาน
ประจาปี
 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทกาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและการ
ดาเนินงานของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
จริยธรรมทางธุรกิจ
 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมีมาตรฐานสากลให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลัก
กากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจารวมถึงกาหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้ด้วย
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โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
 กรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหาร 1 คน
 กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน
 กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะโดย
กรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและระบบ
ควบคุมภายใน ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
1. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ
ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทาให้มีข้อจากัดในการแสดงความเห็ นที่เป็นอิสระแก่บริษัท
บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตาแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว
เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งกรรมการ ซึ่งมี
จานวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสาคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กาหนด และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็นอิสระ
3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
4. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และแสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
การรวมหรือแยกตาแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมิได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้
ถือหุ้น นอกจากนี้โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยผ่านคณะกรรการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 ค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริษั ท ได้ กาหนดค่า ตอบแทนกรรมการไว้อย่ า งชั ดเจนและโปร่ง ใส โดยค่า ตอบแทน
กรรมการอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร : บริ ษั ท ได้ ก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร โดยเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละ
ท่าน
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.2.1 กรรมการอิสระ คุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน และ กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
3 นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
4. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
หมายเหตุ *กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัท คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณา
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า กรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 บุ คคลซึ่ ง ได้ รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดั บ ลงมา เป็ น ผู้ ไ ด้ รับ การเลื อกตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
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คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง
ด้วย
9.3 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
(1)

การกากับดูแลการดาเนินงาน

บริษัทกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทย่อย ทาหน้าที่บริหารงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย โดยที่บริษัทมี ส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ และสามารถกากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รวมถึงการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริษัท รวมถึงดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมา
จัดทางบการเงินรวมได้ทันกาหนดด้วย
(2)

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
-ไม่มี –

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้
ดาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทราบและให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
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บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงานตรวจสอบ
งบการเงินประจาปี ) ให้กับ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด สาหรับปี 2563 ดังนี้
บริษัท
บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ค่าสอบบัญชี (บาท)
3,525,000.00

บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด

840,000.00

บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

135,000.00

รวมค่าสอบบัญชี

4,500,000.00

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยธุ รกิจหลักของบริ ษทั เป็ นธุ รกิ จที่ มีส่วนร่ วมใน
การรั กษาสิ่ งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ด้วยการให้บริ การกาจัด กากอุตสาหกรรมด้วยความถู กต้อ ง
ปลอดภัยและคานึงถึงการปกป้องสิ่ งแวดล้อม โดยศูนย์บริ หารการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ให้บริ การ
อย่างครบวงจรในการกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตราย รวมทั้งการดูแลจัดการน้ า
เสี ยภายในโรงงานจากหลุมฝั งกลบขยะอันตรายและไม่อนั ตรายโดยติ ดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ย เคมีและชี วภาพ เพื่อดูแล
รั ก ษาสภาพแวดล้อ มภายในโรงงาน โดยด าเนิ น การขออนุ ญ าตอย่ า งถู ก ต้อ งจากกระทรวงอุ ต สาหกรรม จึ ง เป็ น
หลักประกันและสร้างความมัน่ ใจได้ว่า บริ ษทั พร้อมที่ จะมีส่วนร่ วมในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชี พ โดย
มุ่งเน้นการดาเนิ นธุรกิจอย่างมัง่ คัง่ และเคียงข้างชุมชนและสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนโดยมีนโยบายของบริ ษทั ที่มีต่อสังคม
และชุมชนมีดงั นี้
1) การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
2) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่กีดกั้นเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ไม่จ้างแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว
ที่ผิดกฎหมาย
3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดูแลและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มี
ความปลอดภัย
4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ยึดมั่นความเป็นธรรม
ทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการทาสัญญา จัดให้มีช่องทาง
การเสนอแนะและรับข้อร้องเรียน
5) การพัฒนาชุมชน และสังคม บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ของ
บริษัท รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชม ผ่านกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม
(ดู รายละเอี ย ดกิจ กรรมหั ว ข้อ ” การด าเนิ นงานและกิจ กรรมเพื่ อประโยชน์ต่ อสังคม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้อม
ประจาปี 2563)
6) การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ รักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดแนวปฏิบัติและมาตรการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

7) การวิ จั ยและพัฒ นาเพื่ อ ความยั่ง ยืน บริษั ท มี น โยบายในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ศึกษา วิ จั ย และค้ น คว้ า
กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ และนาไปสู่การป้องกันมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมต่อสังคม ชุมชมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การดาเนินงานและกิจกรรมเพือ่
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ด้านเด็กและเยาวชน
มอบของขวัญวันเด็กด้วยการให้ทุนการศึกษา และมอบจักรยานให้กับเด็กที่ขาดแคลน
จานวน 50 คัน ใน 6 โรงเรียน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

มอบ Smart TV เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนและเพื่อสนับสนุนการศึกษายุคใหม่แก่โรงเรียนบ้านหหนองยาง
และโรงเรียนสารคุณ

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตรโครงการคนเก่งคนดีศรีสังคมเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และมอบทุนการศึกษา ของขวัญ และจักรยานให้เด็กนักเรียนในโครงการจานวน 5 โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง
โรงงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ด้านวัดและชุมชน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจาปีวัดในชุมชนรอบโรงงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ร่วมถวายเทียนจาพรรษาวัดในชุมชนรอบโรงงาน และร่วมกิจกรรมทาความสะอาด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

บริษัทสนับสนุนปูนซีแพคหล่อฐานวางพระ โดยมีพนักงาน ชาวบ้าน และพระภิกษุร่วมกิจกรรม

เป็นเจ้าภาพงานศพคนยากไร้และเป็นเจ้าภาพงานศพพระไร้ญาติวัดในชุมชน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

มอบวัวเพศผู้ให้ชาวบ้านในชุมชนนาไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เป็นรายได้เสริม

เป็นเจ้าภาพทาบุญเลี้ยงพระและสามเณร พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน
และปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาของสามเณร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

มอบทุนการศึกษาให้มหาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมมอบห้องความดันลบเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

บริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตโลหิตจาง

ตรวจสุ ขภาพให้ แก่ พนักงานบริ ษทั และชุมชนใกล้ เคียงเป็ นประจาทุกปี พร้ อมฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ หวัดให้ ฟรี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
จัดโครงการปลูกป่า 9,999 ต้นร่วมกับสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
เพื่อเป็นบัฟเฟอร์โซนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการตรวจติดตามเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นโยบาย กระบวนการทางานของบริษัท กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง
และการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุมดูแลเก็บรักษาเป็นอย่างดี การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติงานได้ดาเนินการตามแผนงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
บริษัทได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้ว ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ซึ่งจัดทาตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
Way Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักและหลักการย่อย มีสาระสาคัญดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
 บริษัทมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย อย่างชัดเจนครบถ้วน
 บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร และการบังคับบัญชาชัดเจนและมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทรวมถึงได้จัดทานโยนายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่สาคัญ เพื่อ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
 บริษัทมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ
2. การประเมินความเสี่ยง
 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีกรรมการบริษัทเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงของฝ่าย
ต่างๆ ร่วมประชุมประเมินความเสี่ยง และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
 บริษัทได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับ โดยพิจารณาโอกาสเกิด และผลกระทบ รวมถึงได้จัดทาแผนและมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง โดยทบทวนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. กิจกรรมควบคุม


บริษัทได้กาหนดให้ทบทวนนโยบายและแผนงานใช้ในการพิ จารณาและควบคุมการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนงบประมาณประจาปี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่ อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้



บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับอานาจอนุมัติดาเนินการสอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสอบ
ทาน การกระทบของการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใสมีความคล่องตัว



บริษัทได้กาหนดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบและผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย เสมือนกระทา
กับบุคคลภายนอก

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 บริษัทมีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจ
 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงาน
และข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
 บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การจั ด หาโปรแกรม ERP ( Microsoft Dynamics 365 ) มาใช้ ใ นส่ ว นของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดทารายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่เพียงพอ สาหรับ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลตลอดจนมีการกาหนดแผนสารองฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ทาให้ระบบหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อระบบ
 พนั ก งานจะได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งรวดเร็ ว ครบถ้ ว นผ่ า นระบบ Application Line ส่ ว นบุ ค คล ส าหรั บ
บุคคลภายนอกสามารถ รับรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่าน การพิจารณา ความถูกต้อง ครบถ้วนจา ก
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว
5. การติดตามและประเมินผล
 บริษัทได้มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจาทุกเดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้
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11.2 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและมี
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดให้ มี การพิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อเป็ น การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการทบทวนอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดข้อจากัดในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ได้รับความ
ร่วมมือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร และผู้รับการตรวจสอบทุกระดับ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทว่าเหมาะสมและ
เพียงพอ จึงได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท บัญชีกิจ พีแอนส์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด เป็นผู้ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบควบคุมภายในที่บริษัทกาหนดมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และได้แต่งตั้งบุคลากร
ในฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดาเนินการในการปรับปรุงและตรวจสอบระบบควบคุม ภายในและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ เป็นผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุน
การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในรวมทั้งประสบการณ์
ปรากฏใน “เอกสารแนบ3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”
11.3 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทา
หน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมถึงกาหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดาเนินงาน
ของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ติดตามการดาเนินงานความเสี่ยงเป็นระยะ รวมถึงติดตามผลประเมินของระดับ
ความเสี่ยงหลังการจัดการ โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน นาเสนอรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2563 บริษัทมีความเกี่ยวข้องกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน รายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงกันตาม
สัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น หากไม่มีราคาตลาดรองรับความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1. UOB Kay Hian Private Limited

ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชาติ
สิงคโปร์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 7.40

2. บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

3. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จากัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

4. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

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

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80

6. Begemann Holding B.V.

เนเธอร์แลนด์

เป็ น บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย
(บริ ษั ท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค(บี เ อ็ ม ที - เอเชี ย )
จากัด) ร้อยละ 20

บริษัทร่วม
ไทย

เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30

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

ไทย

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

9. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

7. บริษัท กิจการร่วมค้า โปรเวสต์-รุ่งเรือง จากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารสาคัญ
10. คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารสาคัญ

11. คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารสาคัญ
(ได้ลาออกแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563)

12. คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์

ไทย

เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารสาคัญ

13. ผู้บริหารสาคัญ

ไทย

บุ คคลที่ มี อานาจ และความรับผิด ชอบการวางแผน
สั่ ง การ และควบคุม กิจ กรรมต่ า งๆของกิจ การไม่ ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทาหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือไม่)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

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

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
บริษัทมีการทารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะมูลค่าของการทารายการระหว่างกัน ได้ดังนี้
ลาดับ

1

2

ชื่อบริษัท

บริษัท เวสท์
เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
("WE")

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

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท WE
ส าร อ งจ่ า ยรายจ่ า ย
เบ็ดเตล็ด

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเนื่องจาก WE
อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ห ยุ ด
ประกอบการเชิงพาณิชย์
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอดีตก่อนปี
2558 เนื่ อ งจาก WE อ ยู่
ในช่ ว งหยุ ด ประกอบการ
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ จึ ง ไ ม่ มี
ความสามารถในการจ่ า ย
ช าระหนี้ ได้ จึ ง ระงั บการ
คิ ด ดอกเบี้ ย และจ านวน
หนี้ ที่ ค้ า งได้ ตั้ ง ส ารองค่ า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม
จานวน
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอดีตก่อนปี
2558 เนื่ อ งจาก WE อ ยู่
ในช่ ว งหยุ ด ประกอบการ
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ จึ ง ไ ม่ มี
ความสามารถในการจ่ า ย
ช าระหนี้ ได้ จึ ง ระงั บการ
คิ ด ดอกเบี้ ย และจ านวน
หนี้ ที่ ค้ า งได้ ตั้ ง ส ารองค่ า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม
จานวน
รายการดั ง กล่ า วเป็นการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า จั ด ก า ก
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นตาม
รายการธุรกิจปกติ โดยได้

ปี 2563
-

ปี 2562
-

ปี 2561
-

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

-

-

-

บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บ ริ ษั ท WE ตั้ ง แ ต่ ใน
อ ดี ต โ ด ย มี ก า ร คิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
8.5

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นบริษทั
ย่อย-สุทธิ

-

-

บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บ ริ ษั ท WE ตั้ ง แ ต่ ใน
อ ดี ต โ ด ย มี ก า ร คิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
8.5

ลูกหนี้หมุนเวียน
อื่น-สุทธิ

รายได้จากการ
ให้บริการ

4,422,860.00

-

3,339,595.00

5,549,910.00 บริ ษั ท PRO มี ร ายได้
จากการให้บริการกาจัด
กากอุตสาหกรรม

68 | P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2563

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นบริษทั
ย่อย-สุทธิ

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

ปี 2562

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561

330,475.00

593,995.00

662,630.00 บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บริ ษั ท JTS เพื่ อ ช าระ
หนี้ สิ น ตามกฎหมาย
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อั ต ราร้ อ ยละ 4 เป็ น
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม
ตามอัตราของธนาคาร
พาณิชย์โดยทั่วไป

191.00

1,058,630.00

746,575.00 บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บริ ษั ท JTS เพื่ อ ช าระ
หนี้ สิ น ตามกฎหมาย
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อั ต ราร้ อ ยละ 4 เป็ น
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม
ตามอัตราของธนาคาร
พาณิชย์โดยทั่วไป

4,441,538.00

1,093,695.00

250,000.00

12,000,000.00

987,958.00 บริ ษั ท PRO ให้ เ ครดิ ต
เทอม บริ ษั ท JTS ใน
การช าระเงิ น ภายใน
30- 60 วั น นั บ จากวั น ที่
ลงในใบแจ้งหนี้
18,500,000.00 บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บริ ษั ท JTS เพื่ อ ช าระ
หนี้ สิ น ตามกฎหมาย
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อั ต ราร้ อ ยละ 4 เป็ น

ก าหน ดนโยบายราคา
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไข
การเสนอราคา และอ้างอิง
ราคาตลาด
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อให้บริ ษัท
JTS สามารถด ารงกิจการ
ต่ อ ไปได้ โ ดยปลอดภาระ
หนี้ สิ น จากคดี ค วามใน
อ ดี ต โ ด ย มี ก าร ท าตั๋ ว
สัญญาใช้เงินและกาหนด
เงื่อนไขการชาระหนี้ เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามอัตรา
ข อ ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์
โดยทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อให้บริ ษัท
JTS สามารถด ารงกิจการ
ต่ อ ไปได้ โ ดยปลอดภาระ
หนี้ สิ น จากคดี ค วามใน
อ ดี ต โ ด ย มี ก าร ท าตั๋ ว
สัญญาใช้เงินและกาหนด
เงื่อนไขการชาระหนี้ เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามอัตรา
ข อ ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์
โดยทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการค้ า และเงื่ อ นไข
การช าระเงิ น ตามปกติ ที่
บริ ษั ท เสนอขายให้ แ ก่
ลูกค้าทั่วไป
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อให้บริ ษัท
JTS สามารถด ารงกิจการ
ต่ อ ไปได้ โ ดยปลอดภาระ
หนี้ สิ น จากคดี ค วามใน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2563

3

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

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

ลูกหนี้หมุนเวียน
อื่น-สุทธิ

-

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นบริษทั
ย่อย-สุทธิ

ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย

ปี 2562

-

-

-

405,191.00

-

-

405,191.00

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม อ ดี ต โ ด ย มี ก าร ท าตั๋ ว
ตามอัตราของธนาคาร สัญญาใช้เงินและกาหนด
พาณิชย์โดยทั่วไป
เงื่อนไขการชาระหนี้ เงิน
ต้นและดอกเบี้ยตามอัตรา
ข อ ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์
โดยทั่วไป
บริษัท PRO ได้ให้ความ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ช่ ว ย เ ห ลื อ บ ริ ษั ท PI รายการให้ความช่วยเหลือ
ส าร อ งจ่ า ยรายจ่ า ย ทางการเงิ น เนื่ อ งจาก PI
เบ็ดเตล็ด
อ ยู ใ น ช่ ว ง ห ยุ ด
ประกอบการเชิงพาณิชย์
บริษัท PRO ได้ให้ความ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น รายการให้ความช่วยเหลือ
บริษัท PI ตั้งแต่ในอดีต ทางการเงินในอดีตก่อนปี
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน 2558 เ นื่ อ ง จ า ก PI อ ยู่
อัตราร้อยละ 8.5
ในช่ ว งหยุ ด ประกอบการ
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ จึ ง ไ ม่ มี
ความสามารถในการจ่ า ย
ช าระหนี้ ได้ จึ ง ระงั บการ
คิ ด ดอกเบี้ ย และจ านวน
หนี้ ที่ ค้ า งได้ ตั้ ง ส ารองค่ า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม
จานวน
บริษัท PRO ได้ให้ความ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น รายการให้ความช่วยเหลือ
บริษัท PI ตั้งแต่ในอดีต ทางการเงินในอดีตก่อนปี
โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน 2558 เ นื่ อ ง จ า ก PI อ ยู่
อัตราร้อยละ 8.5
ในช่ ว งหยุ ด ประกอบการ
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ จึ ง ไ ม่ มี
ความสามารถในการจ่ า ย
ช าระหนี้ ได้ จึ ง ระงั บการ
คิ ด ดอกเบี้ ย และจ านวน
หนี้ ที่ ค้ า งได้ ตั้ ง ส ารองค่ า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม
จานวน
405,191.00 เป็ น หนี้ สิ น ทางการค้ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ระหว่ า งบริ ษั ท PRO ที่ รายการค้า ในอดี ตก่อนปี
เกิ ด ก่ อ นปี 2558 จาก 2558 แ ล ะ เ งื่ อ น ไขก าร
การว่ า จ้ า งบริ ษั ท PI ชาระเงินตามปกติที่บริษัท
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ลาดับ

ชื่อบริษัท

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

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2563

4

บริษัท เบกีมานน์
เมอร์คิวรี เทค(บี
เอ็มที-เอเชีย)
จากัด ("BMT")

ลูกหนี้หมุนเวียน
อื่น-สุทธิ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

-

Begemann
Holding B.V.

สิทธิการใช้ความ
ชานาญทาง
เทคนิค-สุทธิ

-

-

-

-

-

-

-

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ดู แ ลและจั ด การงาน
ด้ า น ข า ย แ ล ะ
บริหารงานขาย
บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท BMT
ส าร อ งจ่ า ยรายจ่ า ย
เบ็ดเตล็ด

เสน อ ขายให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ทั่วไป

บริษัท PRO ได้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
บ ริ ษั ท BMT ตั้ ง แ ต่ ใน
อ ดี ต โ ด ย มี ก า ร คิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
8.5

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอดีตก่อนปี
2558 เนื่ อ งจาก BMT อยู่
ในช่ ว งหยุ ด ประกอบการ
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ จึ ง ไ ม่ มี
ความสามารถในการจ่ า ย
ช าระหนี้ ได้ จึ ง ระงั บการ
คิ ด ดอกเบี้ ย และจ านวน
หนี้ ที่ ค้ า งได้ ตั้ ง ส ารองค่ า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม
จานวน
รายการดั ง กล่ า วเป็นการ
ทาสัญญาสิทธิในอดีตก่อน
ปี 2558 โดยตามสั ญ ญา
บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
ถ่ า ยทอดความรู้ ค วาม
ชานาญทางเทคนิคในการ
บ าบั ด ของเสี ย จากสาร

ปี 2561

-

-

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นบริษทั
ย่อย-สุทธิ

5

ปี 2562

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

-

-

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการให้ความช่วยเหลือ
ท างการเงิ น เนื่ อ งจาก
BMT อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ห ยุ ด
ประกอบการเชิงพาณิชย์
บริษัท PRO ได้ให้ความ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น รายการให้ความช่วยเหลือ
บ ริ ษั ท BMT ตั้ ง แ ต่ ใน ทางการเงินในอดีตก่อนปี
อ ดี ต โ ด ย มี ก า ร คิ ด 2558 เนื่ อ งจาก BMT อยู่
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ในช่ ว งหยุ ด ประกอบการ
8.5
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ จึ ง ไ ม่ มี
ความสามารถในการจ่ า ย
ช าระหนี้ ได้ จึ ง ระงั บการ
คิ ด ดอกเบี้ ย และจ านวน
หนี้ ที่ ค้ า งได้ ตั้ ง ส ารองค่ า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม
จานวน

บ ริ ษั ท BMT ไ ด้ ท า
สัญญาและจ่ายค่าสิทธิ
ความชานาญทาง
เทคนิ ค ในการบ าบั ด
ของเสียจากสารปรอท
กับ Begemann Holding
B.V.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2563

6

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

7

บริษัท เอแอล
โซลูชั่น จากัด

8

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันกับผู้บริหารคน
สาคัญ

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

124,500.00

ปี 2562

106,100.00

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ปี 2561

57,300.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
ด้ า นการฝากเอกสาร
ทางบัญชีและอื่นๆ โดย
ช าระค่ ารับบริการเป็น
รายปี อั ต ราเดี ย วกั บ
บุคคลภายนอก

รายได้จากการ
ขายอลูมิเนียม

-

-

102,450.00 บริษัท JTS มีรายได้จาก
การขายสินค้าประเภท
อลู มิ เ นี ย มอิ น กอต ซึ่ ง
ถือเป็นรายได้ตามธุรกิจ
ปกติ

ค่าจ้างหลอม
อลูมิเนียม

-

-

938,450.00 บริ ษัท JTS มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นการว่ า จ้ า งหลอม
อลูมิเนียมกรณีวัตถุดิบ
ชนิ ด นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ยั ง
ขาดความช านาญด้ าน
เทคนิ ค โดยลั ก ษณะ
การว่ า จ้ า งขึ้ น อยู่ กั บ
ปริ ม าณที่ ส่ ง ไปว่ า จ้ า ง
หลอม
540,000.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
คือค่าเช่าสานักงานเพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น
ประกอบการสานักงาน

ค่าเช่าสานักงาน
และค่าเช่าที่ดนิ

780,000.00

780,000.00

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปรอท นโยบายราคา
ตามที่ ได้ ร ะบุ ไว้ ในสัญญา
แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น
โครงการดังกล่าวถูกระงับ
ไป ปัจจุบันยังไม่สามารถ
หาข้ อ สรุ ป ของการเริ่ ม
โครงการได้ บริษัทจึงได้ตั้ง
ส า ร อ ง ค่ า เ ผื่ อ ด้ อ ยค่ า
โครงการดั ง กล่ า วเ ต็ ม
จานวน
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามปกติเนื่องจากปริมาณ
เอกสารมีจานวนมากพื้นที่
ในการจัด เก็บไม่เพียงพอ
โดยนโยบายราคาตามที่ได้
ระบุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไขการใช้
บริ ก าร อั ต ร าเ ดี ย ว กั บ
บุคคลภายนอก
รายการดั ง กล่ า วเป็นการ
ขายอลู มิ เ นี ย มอิ น กอตที่
เกิดขึ้นตามรายการธุรกิจ
ป ก ติ โ ด ย ไ ด้ ก า ห น ด
นโยบายราคาตามที่ระบุไว้
ในเงื่อนไขการเสนอราคา
และอ้างอิงราคาตลาด
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
รายการที่ เ กิ ด จากบริ ษัท
JTS ได้ส่งวัตถุดิบไปว่าจ้าง
ห ล อ ม เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
โดยนโยบายราคาตามที่ได้
ระบุ ไ ว้ ใ นเอกสารก าร
ว่ า จ้ า ง และอ้ า งอิง ราคา
ตลาด
รายการดั ง กล่ า วเป็ น ค่ า
เช่ า ส านั ก งานที่ ใ ช้ เ ป็ น
สถานประกอบการ ซึ่งเป็น
รายจ่ า ยที่ เ ป็ น ประโยชน์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

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

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปี 2563

เงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น

9

บริษัท เอส.วี.พี.
บุ๊คคีฟปิ้ง จากัด

ซื้อทรัพย์สนิ

10

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
เอ็ม มาร์ท

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
สานักงาน

11

บริษท เอส.วี.พี.
แอคเค้านท์ติ้ง
กรุ๊ป จากัด

จัดทาคู่มอื ระบบ
ปฏิบัติงานซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง
สานักงาน

-

-

3,250.00

-

ปี 2562

-

675.00

200,000.00

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561

-

-

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ใหญ่ โดยเป็ นอัตราตก ต่ อ บริ ษั ท การก าหนด
ลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง นโยบายราคาตามที่ระบุไว้
ราคาตลาด
ในสัญญา โดยเป็นอัตรา
ตกลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง
ราคาตลาด
609,972.00 PRO มี ก า ร ว่ า จ้ า ง ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
บุ ค คลาก ร ที่ มี ค วาม รายการที่ เ กิ ด จากการ
เกี่ยวโยงกับผู้บริหารคน ว่าจ้างบุคคลากรตามปกติ
ส าคั ญ เข้ า ท างานใน โดยก าร ก าหน ดอั ต รา
ต าแหน่ ง พนั ก งานของ ค่ า จ้ า งและค่ า ตอบแทน
บริษัท
ต า ม ฐ า น ข อ ง แ ต่ ล ะ
ตาแหน่งงาน
19,800.00 บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อ
เกี่ ย วกั บ รายการซื้ อ ท รั พ ย์ สิ น เ พื่ อ เ ป็ น
ทรัพย์สิน เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ ต่ อ บริ ษัท การ
เป็นเครื่องใช้สานักงาน กาหนดราคา เป็นอัตราตก
ของบริ ษั ท โดยเป็ น ลงร่วมกันและอ้างอิงราคา
อัตราตกลงร่วมกันและ ตลาด
อ้างอิงราคาตลาด
-

บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ รายการซื้ อ
เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น เ พื่ อ
น า ม า ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ
อุ ปกรณ์ ส านั กงานของ
บริษัท โดยเป็นอัตราตก
ลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง
ราคาตลาด
- บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ ค่ า จั ด ท าคู่ มื อ
ปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท
โดยเป็ น อั ต ราตกลง
ร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด

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

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ค่ า จ้ า ง ใ ห้ จั ด ท า คู่ มื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ เ ป็ น
ประโยชน์ แ ละแนวทาง
ปฏิ บั ติ ต่ อ บริ ษั ท การ
กาหนดราคา เป็นอัตราตก
ลงร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
ลาดับ

12

ชื่อบริษัท

คุณธนากร เจน
วิทยาโรจน์

ลักษณะรายการ

ซื้อยานพาหนะ

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

ปี 2563
-

ปี 2562
240,000.00

คาอธิบายรายการ
ระหว่างกัน

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
- บริษัท PRO มีค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ รายการซื้ อ
ทรัพย์สิน เพื่อนามาใช้
เป็ น ยานพาหนะของ
บริษัท โดยเป็นอัตราตก
ลงร่ ว มกั น และอ้ า งอิ ง
ราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็นค่าซื้อ
ท รั พ ย์ สิ น เ พื่ อ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ บริ ษัท การ
กาหนดราคา เป็นอัตราตก
ลงร่วมกันและอ้างอิงราคา
ตลาด

บริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ 6.
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่าเป็นรายการจาเป็นตามธุรกิจทั่วไปและเป็นราคาที่เหมาะสม
12.3 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทในกลุ่ม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับในกรณีรายการระหว่างกันที่มีมูลค่า เกินกว่า
สองล้านบาท บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่าง
กันเป็นไปอย่างยุติธรรม ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดังกล่าว
การเปิดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1 สรุปฐานะการเงินและผลดาเนินงาน
ความเห็นของผู้สอบบัญชีปี 2563
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข / มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
(บริ ษั ท ) ตามล าดั บ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม และงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ณ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
และเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิ จ การของบริ ษั ท โปรเฟสชั่ น แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย และของเฉพาะบริษั ท
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563 ผลการดาเนินงานรวมและ
ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ตามข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดเหล่ า นี้ ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

75 | P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

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

1.56
4.60
1.42
1.22
0.28
3.14
3.79
0.40
16.41

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

5.27
5.95
2.63
1.29
0.26
7.02
3.14
25.56

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

6.04
7.80
2.34
1.65
0.83
0.04
3.98
22.68

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

4.67
0.01
4.95
71.01
0.68
0.21

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

6.21
5.90
61.89
0.05

55,000,000
15,976,456
320,932,131
436,627

10.70
3.11
62.42
0.09

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

1.56
0.50
83.59
100.00

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

0.39
74.44
100.00

5,160,546
397,505,760
514,147,787

1.00
77.32
100.00

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

1.52
13.84
2.08
2.90
1.62

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

0.19
14.26
1.89
3.10
1.73

93,491,051
11,330,565
19,914,510
10,775,475

18.18
2.20
3.87
2.10

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

0.13
0.01
0.31
22.41

132,759
136,404,204

0.02
21.19

135,511,601

26.35

31-ธ.ค.-61
บาท
ร้อยละ
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รายการ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับการปิด
และปรับปรุงหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
คดีความและค่าปรับฯ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนต่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-61
บาท
ร้อยละ

3,275,546

0.51

-

-

-

-

12,951,135

2.02

10,226,757

1.59

6,890,166

1.34

21,717,724

3.37

34,141,057

5.30

22,020,182

4.28

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

1.61
7.51
29.92

10,046,083
54,224,138
190,818,101

1.56
8.45
29.64

10,233,509
39,143,857
174,655,458

1.99
7.61
33.96

1,470,000,000
1,417,564,544
(285,000,000)
(681,534,637)
451,029,907
(528,603)
450,501,304
642,870,457

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

1,470,000,000 228.34
1,417,564,544 220.20
(285,000,000) (44.27)
(679,107,528) (105.49)
453,457,016
70.44
(500,580)
(0.08)
452,956,436
70.36
643,774,537 100.00

1,470,000,000 285.91
1,417,564,544 275.71
(285,000,000) (55.43)
(792,599,118) (154.15)
339,965,426
66.13
(473,097)
(0.09)
339,492,329
66.04
514,147,787 100.00

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คัดแยก
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-61
บาท
ร้อยละ

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

1864.
78.91
1.62
0.83
100.00

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

16.16
81.77
1.50
0.57
100.00

50,030,275
200,596,822
12,142,409
1,786,169
264,555,675

18.91
75.82
4.59
0.68
100.00

155,711,190
10,734,522
48,489,195
2,874,951
217,809,858

72.58
5.00
22.60
1.34
101.52

202,392,461
13,452,185
51,506,305
15,645,601
282,996,552

63.89
4.25
16.26
4.94
89.34

175,774,086
12,252,121
43,022,336
8,103,239
239,151,782

66.44
4.63
16.26
3.07
90.40
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รายการ
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ
(3,264,233)
(1.52)
289,960
0.13
(350,430)
(0.16)
4,651,835
2.17

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ
33,797,091
10.66
428,493
0.13
(165,804)
(0.05)
89,523,980
28.26
(705,977)
(0.22)

-

-

-

-

(2,196,381)

(1.02)

-

-

(26,227)
(895,476)
(895,476)
(1,379,282)
(2,274,758)

(0.01)
(0.421)
(0.41)
(0.64)
(1.05)

122,877,783
(7,799,167)
115,078,616
(1,614,509)
113,464,107

38.78
(2.46)
36.32
(0.51)
35.81

31-ธ.ค.-61
บาท
ร้อยละ
25,403,893
9.60
507,112
0.19
(178,366)
(0.07)
341,581
0.13
745,990
0.28
6,171,218
2.33
409,399
0.16

33,400,827
33,400,827
(796,020)
32,604,807

12.62
12.62
(0.30)
12.32

งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ปรับรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดบัญชีอปุ กรณ์
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินการปรับปรุงหลุมฝังกลบ
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟอ้ งร้อง
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ปี 2563

งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561

(895,476)

115,078,616

33,400,827

2,196,381
(91,856)
29,422,405
346,497
2,497,607

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
-

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
-

2,754,840
26,227
(7,406,675)
1,345,096
270,000
2,009,590

78 | P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
รายการ (หน่วย: บาท)
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
รายได้ค่าบริการค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลีย่ นแปลงในหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายทีย่ ังไม่ถึงกาหนดชาระ
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความฯ
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
จ่ายชาระประมาณการหนี้สินจากคดีความ
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ปี 2563

งบการเงินรวม
ปี 2562

(289.960)
350,430
32,535,106

(428,493)
165,804
7,799,167
77,573,291

ปี 2561
(409,299)
(507,112)
178,366
55,485,330

6,531,148
126,542
(93,639)
7,799,976
(2,600,000)
(876,116)

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)

(2,740,781)
1,241,425
(1,458,541)
(749,968)
(19,636,151)
(4,259,794)
15,819,207

(1,746,967)
831,093
(103,395)
386,367
(680,600)
(1,015,666)
(7,689,631)
69,443,029

1,183,092
5,686,836
2,232,738
676,248
(138,840)
(1,915,901)
(5,865,919)
42,839,216

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

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

175,144
8,000,000
(10,001,796)
(23,009,527)
218,693
(24,617,486)

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

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

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

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

1,300,024
7,212,819

2,801,475

2,801,474
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

13.2 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.73

1.20

0.86

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.42

0.86

0.53

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.11

0.51

0.30

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

1.34

1.93

1.60

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) *

273

189

228

89.71

68.02

51.72

4

5

7

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

1.72

2.19

1.89

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

212

167

193

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)

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

65

27

42

25.60

34.76

29.87

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)

(0.26)

39.66

13.33

2.53

1.64

5.26

(2,902.36)

56.44

128.26

อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

(0.41)

27.10

12.17

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

(0.20)

29.04

10.33

(0.14)

19.88

6.66

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

(0.19)

29.76

9.87

0.33

0.54

0.53

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)

0.43

0.42

0.51

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

(1.56)

742.10

187.26

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)

(0.23)

(0.99)

(2.56)

0.00

0.00

0.00

อัตรากาไรอื่น (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้อยละ)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

หมายเหตุ * มีลูกหนี้การค้าเกินกาหนดที่ค้างนาน 2 ราย คือ ลูกหนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และ บริษัทเซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด รวม 117,608,635 บาท ได้
ตั้งค่าเผื่อสงสัยจะสูญไว้เต็มจานวนแล้ว หากไม่รวมลูกหนี้ 2 รายดังกล่าว ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน) ของปี 2563 2562 และ2561 จะเท่ากับ 69 วัน 51 วัน และ 57 วัน ตามลาดับ
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา
ภาพรวมทั่วไป
การบริหารการจัดการโดยผู้บริหารชุดใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันได้ฟื้นฟูให้กิจการสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้
ตามปกติ โดยตั้งเป้าหมายให้บริษัทกลับมาดาเนินธุรกิจได้ตามปกติและมีสถานะเป็นบริษัทที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีรายได้และผลการดาเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการบริการด้านการจัดการ
กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อให้การประกอบการ เป็นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณรอบข้าง มีการทดสอบระบบนิเวศน์ ทั้งทางน้า ดิน อากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีแผนการศึกษาเรื่องการจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด
ในปี 2563 รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจมีจานวน 214.55 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 316.79
ล้านบาท ซึ่งรายได้ลดลงเป็นจานวน 102.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 32.27 ของรายได้รวม โดยมีรายละเอียดของ
รายได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและให้บริการ รวม 209.29 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการจาหน่ายอลูมิเนียม
รายได้จากการรับกาจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้ค่าขนส่งและค่าบริการอื่นๆ

จานวน 39.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.11
จานวน 132.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.11
จานวน 37.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.78

2. รายได้อื่น ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จานวน 5.26 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คัดแยก

จานวน 3.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.97

รายได้จากเงินรางวัลสลากออมสิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้อื่นๆ

จานวน 0.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.06
จานวน 0.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.32
จานวน 0.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.65

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินงาน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เริ่มจากประเทศจีน และ
แพร่กระจายไปทั่วโลก อันส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก มีผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง กระทบไปถึง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งการยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก อันส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีประเทศใดที่จะหนีจากภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งบริษัท
ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการรับกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน
ของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับผลกระทบจากการหยุดการผลิตชั่วคราว หรือ การผลิตลดลง ทาให้กากอุตสาหกรรมที่จะนามากาจัด
หรือบาบัดมีปริมาณกากอุตสาหกรรมลดลงเช่นกัน
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีการติดเชื้อระลอกสองในไทย การแพร่ระบาดในรอบนี้นับว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อ
มากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มมีการฉีด “ วัคซีน ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19 หลาย
ประเทศเริ่มผ่อนมาตรการล็อกดาวน์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศที่ควบการแพร่ระบาดได้ดี อาทิ
จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น คาดว่าจะส่งผลให้เป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2564 น่าจะไปในทิศทางที่เป็นบวก
ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบการดาเนินงานของบริษัท บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากนโยบาย
ของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุน โดยขยายเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งนโยบายของภาครัฐในการกากับดูแล ให้มีมาตรการการควบคุมการกาจัด และบาบัดกาก
อุ ต สาหกรรมจากโรงงานให้ เป็นไปอย่ างถูกต้อง ดั ง นั้ น ปริม าณขยะจากโรงงานอุ ต สาหกรรมต่ าง ๆที่ เกิด ขึ้น ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศย่อมถูกกาหนดให้ต้องดาเนินการจัดการอย่างเป็นระบบตามระเบียบของกรม
โรงงาน กลุ่มธุรกิจประเภทรับกาจัดขยะและกากอุตสาหกรรมจากโรงงานที่มีพื้นที่โรงงานใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อม
ได้รับผลกระทบในทางบวกด้านปริมาณผู้ใช้บริการที่มีจานวนมาก
ผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ น้อยกว่าในปี 2562 จานวน 100.96 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 32.54 สาเหตุหลักที่รายได้จากการขายและบริการลดลงเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดโควิด-19 จากกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุสาหกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น
ผลกระทบจากการถูกปิดเส้นทางเข้า-โรงงานของบริษัท ที่มีผลต่อการดาเนินงาน
บริษัทได้ก่อสร้างถนนลู กรังตั้งแต่ปี 2542 และเมื่อปี 2545 ได้รับอนุญาตจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้นาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2547 ต่อมา
ในปี 2549 โรงงานของบริษัทถูกร้องเรียนเรื่องการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการฟ้องศาล และคดีมีคา
พิพากษาของศาลจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 พิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 แต่มิได้มีการบังคับคดีจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อต้นปี 2563 ได้มีคนร้องเรียนให้กรมป่าไม้บังคับคดีกับบริษัท โดยให้พื้นที่
ดังกล่าวกลับคืนสู่กรมป่าไม้
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิดประกาศที่หน้าทางเข้าของบริษัท โดยหมาย
บังคับคดีให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและบริวารพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในระยะทาง
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางหลักจากถนนใหญ่วิ่งเข้ามาประมาณ 7 กิโลเมตรเป็นถนนของส.ป.ก. ซึ่งใช้ได้ตามปกติ
และเชื่อมต่อกับถนนของกรมป่าไม้ก้ากึ่งกับเขต ส.ป.ก.
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้อ่านหมายบังคับคดี ให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและบริวารออก
จากพื้นที่ และทาการขุดร่องถนนเพื่อกั้นเขตแดน โดยใช้รถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่องถนนใหญ่ทางเข้าออกโรงงาน ทาให้บริษัท
ไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรมเข้าไปบาบัดในโรงงานได้ ในคดีดังกล่าวผู้บริหารชุดปัจจุบัน (เข้ามาบริหารเมื่อปี
2558 ถึงปัจจุบัน) ไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อน จึงมิได้เตรียมหาเส้นทางใหม่ หรือแนวทางอื่น ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2549 เรื่อง
ดังกล่าวไม่มีข้อมูลเปิดเผยหรือปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในรายงานผู้สอบบัญชี หรือรายงานข่าวสารต่อผู้ถือ
หุ้น หรือในรายงานประเมินค่าทรัพย์สินรวมทั้งรายงานทางคดีดังกล่าว
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทางผู้บริหารชุดปัจจุบัน (เข้ามาบริหารเมื่อปี 2558 ถึงปัจจุบัน)ได้ทาจดหมายสอบถามไป
ยังผู้อานวยการสานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เรื่องขอให้ตรวจสอบเส้นทางสัญจรสาธารณะเข้าออก
โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อความชัดเจน และเมื่อ
วันที่ 14 เมษายน 2563 ทางสานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้มีจดหมาย ที่ ทส 1633.202/1504
ตอบกลับบริษัทว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและได้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก ไปดาเนินการแล้ว ซึ่ง ส.ป.ก
ดาเนินการแล้วรวมถนนระยะทางประมาณ 7 กิ โลเมตร ยกเว้นถนนระยะทางอีก 1.5 กิโลเมตร ยังไม่ได้ดาเนินการต่อ ดังนั้น
พื้นที่ดังกล่าวจึงกลับไปอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้เช่นเดิม
ผลกระทบจากการถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกของบริษัท ถนนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร คือ
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทไม่สามารถนากากอุตสาหกรรมเข้าไปบาบัดในโรงงานได้
ทาให้บริษัทสูญเสียรายได้
ทาให้คู่ค้าของบริษัท (รถขนส่ง ผู้รับเหมาช่วง คนงานรายวัน) ได้รับผลกระทบทางรายได้
พนักงานรายวันที่มีหน้าที่ขนกาก (เหมาช่วง) ขาดรายได้
ทาให้บริษัท มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูงขึ้นในการบาบัดกากและบาบัดน้าเสีย ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นและไม่ให้กระทบ
กับสิ่งแวดล้อม
6. ทาให้ลูกค้าชะลอการส่งกากมาบาบัด และบริษัทสูญเสียโอกาสในการรับลูกค้ารายใหม่
7. ทาให้บริษัทได้รับผลกระทบในภาพลักษณ์ของบริษัทต่อสาธารณชน
แนวทางแก้ไขของบริษัทจากการถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกของบริษัท คือ
1. บริษัทยังคงดาเนินธุรกิจตามปกติจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพื่อส่งกากไปบาบัด
ตามที่ทางพันธมิตรฯ ได้รับใบอนุญาตบาบัดกากจากกรมโรงงาน
2. ทางบริษัทได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้เป็นเส้นทางคมนาคม และขณะเดียวกันได้สารวจเส้นทางใหม่
3. บริษัทให้ทนายความยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่อศาลจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล
4. บริษัทได้ทาหนังสือชี้แจงต่อลูกค้า คู่ค้าของบริษัท (Supplier) ให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ
5. ฝ่ายบริหารคาดว่าจะดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในไตรมาส 3/2563 ต่อจากนั้น
จะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบต่อไป
6. จนถึงปัจจุบันฝ่ายบริหารได้ก่อสร้างเส้นทางเข้า -ออกของบริษัทที่โรงงานสระแก้วเส้นทางใหม่ โดยมีเส้นทางผ่าน
ตาบลห้วยโจด มีระยะทางจากถนนหลักถึงโรงงานสระแก้วประมาณ 5 กิโลเมตร (แทนเส้นทางเดิม มีระยะทาง 8
กิโลเมตร) โดยในช่วงที่ 1 ผ่านที่ดินส่วนบุคคล 4 ราย และผ่านที่ดินบริษัท (มีระยะทางประมาณ 2.75 กิโลเมตร)
ผ่านถนนสาธารณะซึ่งได้รับการยินยอมให้ก่อสร้างเส้นทางเข้า -ออกจากเจ้าของที่ดิน และหน่วยงานราชการ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ก่อสร้างเส้นทางเข้า-ออกของบริษัทที่โรงงานสระแก้ว
เส้นทางใหม่ช่วงที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีระยะทาง 2.75 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายจัดสร้างถนนทั้งสิ้น 15.46 ล้าน
บาท ซึ่งได้ใช้งานขนกากอุตสาหกรรมได้ตามปกติแล้ว ส่วนเส้นทางช่วงที่ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
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สาหรับแนวทางในการดาเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจการให้บริการด้านการบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรม และการขนส่งกากของเสีย โดยเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น และการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงใช้บริการกับบริษัท ด้วยการรักษามาตรฐานคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้
บริการด้วยความเชื่อมั่นตลอดจนรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความชานาญแก่
พนักงานฝ่ายขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินว่าเมื่อแผนการดาเนินการขยายเขตพื้นที่เศรษฐกิ จเสร็จสิ้นตามนโยบาย
ของภาครัฐ บริษัทย่อมได้รับผลพลอยได้จากนโยบายนี้ โดยคาดว่า ปริมาณลูกค้าจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อเกิดขยะ
อันตรายจะมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังคงมีพื้นที่ของโรงงานในการรองรับการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศในขณะนี้ และความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเรื่องการขนส่งและการคมนาคมจะส่งผลให้บริษัทมี
แนวโน้มในการดาเนินการที่ดีในอนาคตต่อไป

ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
รายการ
รายได้จากการขายและ
ให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการ

31 ธันวาคม 2563

%

31 ธันวาคม 2562

%

เปลีย่ นแปลง

%

209,291

100.00%

310,246

100.00%

(100,955)

(32.54%)

155,711

74.40%

202,392

65.24%

(46,681)

(23.06%)

กาไรขั้นต้น

53,580

25.60%

107,854

34.76%

(54,274)

(50.32%)

รายได้อื่น*

10,196

4.87%

96,500

31.10%

(104,174)

(91.08%)

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
และในการบริหาร

59,224

28.30%

64,958

20.94%

(5,735)

(8.83%)

5,097

2.44%

16,352

5.27%

(29,125)

(85.10%)

ต้นทุนทางการเงิน

350

0.17%

166

0.05%

185

111.35%

กาไรก่อนภาษีเงินได้

(895)

(0.43%)

122,878

39.61%

(123,773) (100.73%)

0

0.00%

7,799

2.51%

(7,799) (100.00%)

(895)

(0.43%)

115,079

37.09%

(115,974) (100.78%)

ค่าใช้จ่ายอื่น**

ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

* รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คัดแยก , โอนกลับขาดทุนการด้อยค่าทรัพย์สิน , เงินรางวัลสลากออมสิน ,
ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
* * ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน , ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลุกหนี้อื่น เป็นต้น
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนตามงบการเงินรวมข้างต้น
รายได้จากการขายและให้บริการ ลดลงจากปีก่อน จานวน 100.96 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2563 บริษัท
ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่บังคับคดีได้อ่านหมายบังคับคดี ตามคาพิพากษา
ของศาลจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ทาให้บริษัทไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรมเข้าไปกาจัดและ
บาบัดในโรงงานได้ ต่อมาฝ่ายบริหารได้ก่อสร้างทางเข้า -ออกโรงงานเส้นทางใหม่ในช่วงที่ 1 และรถขนส่งสามารถเข้า -ออก
โรงงานได้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จากผลกระทบดังกล่าวทาให้รายได้จากการขายและบริการในปี 2563 ลดลง อย่างไรก็
ตามในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายด้วยการเพิ่มช่องทางการขาย ฝ่ายการตลาดมีเป้าหมายติดต่อลูกค้าราย
เดิมให้กลับมาใช้บริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีและให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการการควบคุมการบาบัดและ
กาจัดของเสียจากอุตสาหกรรมตามระเบียบของกรมโรงงาน
กาไรขั้นต้น ในปี 2563 บริษัทมีกาไรขั้นต้น จานวน 53.58 ล้านบาท ลดลงมาจากปีก่อนจานวน 54.27 ล้านบาท
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 50.32 เนื่องจากในปี 2563 รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง แต่บริษัทมีต้นทุนคงที่ เช่น
เงินเดือนค่าแรง และสวัสดิการพนักงานรวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่าและบริการรายเดือน เป็นต้น
ซึ่งไม่ได้ผันแปรไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้บริษัทมีกาไรขั้นต้นลดลง
รายได้อื่น รายได้จากการนาวัสดุที่ไม่อันตรายที่คัดแยกไปขายให้กับผู้ที่มารับซื้อเศษวัสดุ จานวน 3.47 ล้านบาท ,
รายได้จากเงินรางวัลสลากออมสิน จานวน 0.95 ล้านบาท , รายได้ค่าเช่าที่ดิน จานวน 0.28 ล้านบาท และรายได้อื่น จานวน
0.56 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายและในการบริหาร ลดลงจากปีก่อนจานวน 5.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.84 ส่วนใหญ่
มาจากค่าใช้จ่ายคงที่เกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายอื่น ในปี 2563 จานวน 2.87 ล้านบาท มีรายการหลักๆมาจาก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไม่ได้ต่อ
สัญญาเช่าอาคารสานักงานที่ตั้งอยู่ในตาบลห้วยโจด และทาการย้ายเข้าโรงงานที่ตั้งอยู่ในตาบลโนนหมากเค็ง เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในระยะยาวและให้การปฎิบัติงานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลขาดทุนจากการเลิกใช้ อาคารประกอบ
กล่อง/ซ่อมแซม ที่ตั้งอยู่อาคารสานักงานเช่า จานวน 2.16 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายประมาณการปรับปรุงหลุมฝัง
กลบแอล 6 จานวน 10 ล้านบาท
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มีจานวน 4.65 ล้านบาท มีรายการหลักๆ มาจากในปี 2562
บริษัทได้มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินประเภทกล่องใส่กากอุตสาหกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ ในปี 2563 ได้มีการโอนกลับด้อยค่า
ทรัพย์สินดังกล่าว
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
สาหรับปี 2563 กิจการมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 0.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีผลกาไร 115.08 ล้าน
บาท ลดลง 115.98 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 100.78 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบโควิด -19 และผลกระทบการ
ถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกโรงงานของบริษัท ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนในปี 2562 ผลการดาเนินงานกาไรโดยมีรายการที่สาคัญ
ที่ คือ บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้พิจารณาการคานวณมูลค่าการ
ใช้สินทรัพย์ โดยคานวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สมมติฐานจากผล
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ประกอบการในอดีตที่ผ่านมาเป็นฐานตั้งต้น จึงมีผลทาให้บริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สุทธิ จานวน 106.71
ล้านบาท , บริษัทได้ประมาณการปรับปรุงหลุมฝังกลบ 10.00 ล้านบาท ใช้ในการขนย้ายขยะที่ฝังอยู่นอกบริเวณหลุมฝังกลบ
L6 ตามคาสั่งศาลและกรมโรงงาน และขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 17.10 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
รายได้จากการขายและบริการ
หัก ต้นทุนขายและต้นุนการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
หัก ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนรายได้ค่าใช้จ่ายอื่น
บวก รายได้อนื่
หัก ค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กาไรสทธิ

ปี 2562

งบการเงินรวม
ปี 2563 เทียบ ปี 2562
ปี 2563 เทียบ ปี 2561
%
%
ปี 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

209.29
155.71

310.25
202.39

250.63
175.77

(100.96)
(46.68)

(32.54)
(23.06)

(41.34)
(20.06)

(16.49)
(11.41)

53.58

107.85

74.86

(54.27)

(50.32)

(21.27)

(28.42)

59.22

64.96

55.27

(5.74)

(8.84)

3.95

7.15

(5.64)
10.20
5.10

42.90

96.50
16.35

19.59
23.77
9.77

(48.54)
(104.17)
(29.12)

(113.15)
(91.08)
(85.10)

(25.22)
(13.57)
(4.67)

(128.80)
(57.09)
(47.80)

(0.55)
0.35

123.05
0.17

33.59
0.18

(123.59)
0.18

(100.45)
105.88

(34.12)
0.17

(101.61)
94.44

(0.90)
0.00

122.88
7.80

33.41
0.00

(123.78)
(7.80)

(100.73)
100.00

(34.30)
0.00

(102.69)
100.00

(0.90)

115.08

33.41

(115.98)

(100.78)

(34.30)

(102.69)

14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริษั ท มี รายได้ รวม 214.55 ล้ านบาท
ประกอบด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการจานวน 209.29 ล้านบาท และรายได้อื่นจานวน 5.26 ล้านบาท
รายได้
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2563 , 2562 และ 2561 จานวน 209.29 ล้านบาท 310.25
ล้านบาท และ 250.63 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 มีรายได้ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 32.54 และ
ในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.79 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมี รายได้รวม จานวน
214.55 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ จานวน 209.29 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จานวน 5.26 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.55 และร้อยละ 2.45 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการจัดการปรับคุณภาพและธุรกิจขนส่งของเสีย คัดแยกและฝังกลบสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและบริการอื่น 169.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.89 และ และรายได้จากการซื้อขายและหล่อ
วัสดุโลหะ 39.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.11
รายได้อื่น
รายได้อื่น สาหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จานวน 5.26 ล้านบาท 6.55 ล้านบาท และ 23.77 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี
2563 มีรายได้อื่น จานวน 5.26 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการนาวัสดุที่ไม่อันตรายที่คัดแยกไปขายให้กับผู้ที่มารับซื้อ
เศษวัสดุ จานวน 3.47 ล้านบาท ,รายได้จากเงินรางวัลสลากออมสิน จานวน 0.95 ล้านบาท , รายได้ค่าเช่าที่ดิน จานวน 0.28
ล้านบาท และรายได้อื่น จานวน 0.56 ล้านบาท
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีการดาเนินงานโดยแยกประเภทตามส่วนงานหลักที่
แสดงในงบการเงินรวมดังนี้
ส่วนงานบริการ
ฝังกลบ

ส่วนงานผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ์โลหะ

อื่น ๆ

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

(พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คัดแยก
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น
อื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

173,361

39,994
359

-

39,994
173,720

(4,423)

39,994
169,297

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

296
(34,634)
6,015
189
(8,998)
(2,794)

(205)
(205)

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

(2,349)
6,772
(331)
(54)
(385)

3,468
(155,711)
57,048
4,652
2,076
(64,671)
(895)

2,489
358,678

(2,794)
97,792

(205)
-

(510)
456,470

(385)
-

(895)
456,470

สินทรัพย์ส่วนงาน

600,405

109,771

480

710,656

(67,786)

642,870

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

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2562
ขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คัดแยก
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าเงิน
ลงทุน
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น
อื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ส่วนงาน
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ความสามารถในการทากาไร
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ในปี 2563 ,2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ จานวน 155.71 ล้านบาท 202.39 ล้าน
บาท และ 175.77 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.40 ของรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2563
ร้อยละ 65.24 ในปี 2562 และ ร้อยละ 70.13 ในปี 2561
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน จานวน 46.68 ล้านบาท ลดลงคิด
เป็นอัตราร้อยละ 23.06 เนื่องมาจากบริษัทมีต้นทุนคงที่ ซึ่งไม่ได้ผันแปรไปตามรายได้ เช่น เงินเดือนค่าแรง และสวัสดิการ
พนักงานอีกทั้งการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รามทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่า
เครื่องจักร ค่าจ้างและค่าบริการรายเดือนต่างๆ ที่จัดเป็นต้นทุนบริการ เป็นต้น โดยบริษัทยังมีนโยบายการปรับปรุงโรงงาน
ตามแผนการบริหารเพื่อเพิ่มระบบการจัดการด้านคุณภาพของการให้บริการในอนาคต
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ในปี 2563 , 2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 10.73 ล้านบาท 13.45 ล้านบาท และ
12.25 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.13 ของรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2563 ร้อยละ 4.33 ใน
ปี 2562 และ ร้อยละ 4.88 ในปี 2561 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารการตลาดเพื่อให้การดาเนินงานด้านการตลาดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นการกาหนดผลตอบแทนจากยอดขายที่เหมาะสมกับยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2563 , 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 48.49 ล้านบาท 51.51 ล้านบาท และ 43.02
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.17 ของรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2563 ร้อยละ 16.61 ในปี
2562 และ ร้อยละ17.16 ในปี 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีอัตราการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนอันเนื่องมาจากมีการเพิ่มช่อง
ทางการขาย และมีการจัดบุคลากรแบ่งแยกตามสายงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารงานในอนาคต
อีกทั้งการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานตามภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม อีกทั้งในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีและค่าที่ปรึกษา จากคดีต่างๆที่บริษัทถูกฟ้องร้อง
ค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2563 จานวน 2.87 ล้านบาท มีรายการหลัก ๆ มาจาก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไม่ได้ต่อสัญญาเช่า
อาคารสานักงานที่ตั้งอยู่ในตาบลห้วยโจด และทาการย้ายเข้าโรงงานที่ตั้งอยู่ในตาบลโนนหมากเค็ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะ
ยาวและให้การปฎิบัติงานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการย้ายอาคารดังกล่าวทาให้ บริษัทมีผลขาดทุนจากการ
เลิกใช้อาคารประกอบกล่องและซ่อมแซมที่ตั้งอยู่อาคารสานักงานเช่าเดิม จานวน 2.16 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2563,2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จานวน 0.35 ล้านบาท 0.17 ล้านบาท และ 0.18 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.17 ร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.07 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัท
สามารถบริหารการเงินในกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และค่าปรับต่าง ๆ
ภาษีเงินได้
บริษัทผลขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีผลขาดทุนทางภาษี จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับปี
กาไรสาหรับปี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สาหรับปี 2563 กิจการมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 0.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ซึ่งมีผลกาไร 115.08 ล้านบาท ลดลง 115.98 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 100.78 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบโค
วิด-19 และผลกระทบการถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกโรงงานของบริษัท ตามที่กล่าวมาข้างต้น
14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัท
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ารวม 642.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีจานวน
643.77 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.90 ล้านบาท อัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.14
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าประมาณร้อยละ -19 เป็นอัตราผลตอบแทน
ที่ลดลงจากปี 2562 ที่มีค่าประมาณร้อยละ 29.76
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าประมาณร้อยละ -0.14 ซึ่งเป็น
อัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีค่าประมาณร้อยละ 19.88
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการสินทรัพย์ของบริษัท ปี 2561 – 2563

รายการ

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-62
บาท
ร้อยละ

31-ธ.ค.-63
บาท
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

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

1.56
4.60
1.42
1.22

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

5.27
5.95
2.63
1.29

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

6.04
7.80
2.34
1.65

1,828,539

0.28

1,643,045

0.26

4,307,808

0.83

20,205,800

3.14

45,204,795

7.02

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

3.79
0.40
16.41

20,184,039
164,581,556

3.14
25.56

202,982
20,446,300
116,642,027

0.04
3.98
22.68

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

4.67
0.01
4.95
71.01
0.68
0.21

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

6.21
5.90
61.89
0.05

55,000,000
15,976,456
320,932,131
436,627

10.70
3.11
62.42
0.09

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

1.56
0.50
83.59
100.00

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

0.39
74.44
100.00

5,160,546
397,505,760
514,147,787

1.00
77.32
100.00

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31-ธ.ค.-61
บาท
ร้อยละ

(1) คุณภาพของลูกหนี้
จากตารางแสดงรายการสินทรัพย์ของบริษัท จะพบว่า ลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ สิน้ ปี 2563 จานวน 29.59 ล้านบาท
เมื่อเทียบ ณ สิ้นปี 2562 จานวน 38.32 ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

153,360,839
153,360,839
(123,766,414)
29,594,425

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

4,441,538
147,671,473
152,113,011
(123,940,079)
28,172,932

1,093,695
154,149,586
155,243,281
(121,570,034)
33,673,247
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

หนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,289,849

1,290,903

2,463,514

1,290,903

(93,469)

(684,926)

(93,469)

(684,926)

2,196,380

650,977

2,370,045

605,977

ตารางแสดงอายุของลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนีไ้ ด้ดังนี้
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ยังไม่ครบกาหนดชาระ:ค้างชาระเกินกาหนด :1 – 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้หรือ
บริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
ลูกหนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(ค้างชาระเกินกาหนด)
รวมทั้งสิ้น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

23,434,729

27,218,224

22,186,901

22,848,011

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

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

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

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

59,383,593

59,383,593

59,383,593

59,383,593

58,225,042

58,225,042

58,225,042

58,225,042

153,360,839
(123,766,414)
29,594,425

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

152,113,011
(123,940,079)
28,172,932

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

หมายเหตุ โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท/บริษัท มีระยะเวลา 30 – 60 วัน

สิ้นปี 2563 ลูกหนี้การค้ามีมูลค่าลดลงจากปี 2562 จานวน 8.73 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระเกินกาหนด
จานวน 12.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจานวน 2.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.24 , ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ
หรือบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด จานวน 59.38 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน , ลูกหนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระ จานวน
23.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจานวน 3.79 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.90 ในปี 2563 บริษัทลูกหนี้การค้าคง
ค้างน้อยลงจากปีก่อน เนื่องจากฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกาหนดนโยบายการติดตามหนี้ให้ชัดเจนเพื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ดูแล
จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานและช่วยให้การบริหารลูกหนี้การค้ามีประสิทธิภาพ ในปี 2563 จากที่สภาวิชาชีพบัญชีได้
กาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

2563 เป็นต้นไป เรื่องการรับรู้รายการและการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่า
และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และบริษัทได้พิจารณาจากข้อมูลลูกค้าและประวัติการชาระเงินของลูกค้า เลือกใช้วิธีการอย่าง
ง่าย(Simplified Approach) ในการประมาณการการตั้งด้อยค่าของลูกหนี้ โดยได้เก็บข้อมูลลูกหนี้คงค้างและการชาระเงิน ณ
สิ้ น ปี 2560 – 2562 ย้ อนหลั ง 3 ปี ในปี 2563 บริษั ท มี การตั้ ง ส ารองค่า เผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ จ านวน 2.29 ล้ า นบาท
และในปี 2563 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมี จานวน 123.77 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการตั้งสารองค่าเผื่อรายสาคัญคือ ลูกหนี้ของ
บริษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 58.22 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 47.04 ของยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม และ ลูกหนี้การค้าบริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด จานวน 59.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.98 ของยอดค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม โดยลูกหนี้ทั้งสองรายบริษัทได้ดาเนินการยื่นฟ้องร้องในคดีแพ่งเพื่อให้จ่ายชาระหนี้ที่ค้างชาระตามที่ได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 ปัจจุบันความคืบหน้าของคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล
ปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท มีค่ าประมาณ 1.34 เท่า เมื่อเทียบกับ 1.93 เท่า ในปีก่อนหน้า
และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 273 วัน เมื่อเทียบกับ 189 วันในปีก่อน
(2) สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
ในปี 2563 บริษัทมีสลากออมสินพิเศษส่วนที่ครบกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี จานวน 20 ล้านบาท และปี
2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีบัญชีเงินฝากประจาธนาคารชนิดไม่เกิน 12 เดือน จานวน 0.20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสารอง
กรณีต้องจัดทาหนังสือค้าประกันทางธุรกิจที่มีจานวนไม่มาก
สินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
ในปี 2563 ฝ่ายบริหารมีนโยบายสารองเงินทุนไว้สาหรับจัดทาหลักประกันในการดาเนินธุรกิจโดยนาไปลงทุนไว้
ในสลากออมสินพิเศษของบริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันเงินสารองดังกล่าวมีมูลค่า 40 ล้านบาท โดยบริษัทได้นาสลากออมสิน
จานวน 2 ฉบับ ยอดเงิน 10 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งการลงทุน
สลากออมสินพิเศษ ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่นาฝากธนาคาร เนื่องจาก บริษัทมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนและเมื่อฝากครบอายุ
รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 นอกเหนือจากการลงทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทยังไม่มีนโยบาย
ลงทุนในด้านอื่นเพิ่มเติม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในปี 2563 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยมี จ านวน 445 ล้ า นบาทเปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2562 มี จ านวน เดี ย วกัน
ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด จานวน 7 ล้านบาท บริษัทเจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิลจากัด
จานวน 170 ล้านบาท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 200 ล้านบาท และบริษัท เบกี
มานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที -เอเชีย) จากัด จานวน 68 ล้านบาท ปัจจุบันเงินลงทุนดังกล่าว 3 กิจการที่ปัจจุบันไม่ไ ด้
ดาเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว และได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ทั้งจานวนแล้ว เป็นเงิน 275 ล้านบาท และสาหรับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด จานวน 170 ล้านบาท ปัจจุบั นได้ดาเนิน
ธุรกิจปกติ
(3) สินค้าคงเหลือ
ในปี 2563 จานวนสินค้าคงเหลือ จานวน 1.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 0.19 ล้านบาท ระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ย ในปี 2563 เฉลี่ย 4 วัน ในปี 2562 และ 2561 เฉลี่ย 5 วัน และ 7 วันตามลาดับ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

คงเหลือ ปี 2563 มีจานวน 89.71 เท่า และในปี 2562 และ 2561 มีจานวนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 68.02 และ 51.72
เท่า บริษัท มีแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารได้ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
แผนการตลาดเพื่อลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก จากความผันผวนของราคาอลูมิเนียมในตลาดทาให้ราคาอลูมิ เนียมมีการปรับตัว
ขึ้นลงเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาหรับสินค้าบางกลุ่มกิจการได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ลดลงไว้เพียงพอแล้ว
(4) ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีเงินได้ที่ถูกหักจากการรับชาระเงิน ค่าบริการจากการประกอบธุรกิจตามปกติ
ซึ่งบริษัทสามารถนาไปเครดิตภาษีในปีนั้นได้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา 5 ปี คงเหลือเป็นจานวนมากทาให้ไม่มีภาษีที่ต้อง
ชาระ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปบริษัทมีนโยบายขอคืนเงินภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากร ปัจจุบัน บริษัท
ได้รับเงินคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนปี 2560 – 2561 อยู่ในระหว่างกระบวนการและ
ขั้นตอนของกรมสรรพากรในการคืนเงินภาษี
(5) ทรัพย์สินอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 456.47 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.01 ของ
สินทรัพย์รวม และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 58.03 ล้านบาท มีรายการหลักๆ ดังนี้
1. การลงทุนงานโครงการต่างๆ ในปี 2563 บริษัทมีการลงทุนงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในโรงงานเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต เช่น สร้างหลุมฝังกลบกากของเสียอันตราย จานวน 21.37 ล้านบาท , ลานวางกล่องกาก
อุตสาหกรรม จานวน 9.75 ล้านบาท , หลังคาคุมลานคัดแยก จานวน 5.28 ล้านบาท เป็นต้น
2. ก่อสร้า งเส้ นทางเข้า -ออก โรงงานสระแก้ว เส้นทางใหม่ มี ระยะทางจากถนนหลักถึง โรงงานประมาณ 5
กิโลเมตร (แทนเส้นทางเดิมมีระยะทาง 8 กิโลเมตร) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ก่อสร้างเส้นทางเข้า -ออกของ
บริษัทที่โรงงานสระแก้วเส้นทางใหม่ช่วงที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีระยะทาง 2.75 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายจัดสร้างถนน
ทั้งสิ้น 15.46 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้งานขนกากอุตสาหกรรมได้ตามปกติแล้ว ส่วนเส้นทางช่วงที่ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ
3. ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) จานวนพื้นที่ 33 ไร่ 40 ตารางวา จานวน 5.30 ล้านบาท
ฝ่ายบริหารมีนโยบายสารองเงินทุนไว้สาหรับจัดทาหลักประกันในการดาเนินธุรกิจโดยนาไปลงทุนไว้ในสลาก
ออมสินพิเศษของบริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันเงินสารองดังกล่าวมีมูลค่า 60 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรม

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนหลุมฝัง
กลบ

อาคารสิ่งปลูก
สร้างและระบบ
บาบัดน้าเสีย

ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินรวม
กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

51,278,064

5,972,486

8,755,689

38,633,620

1,848,376
4,695,284
(4,214,029)

469,202
67,017
(987,271)

287,430
(363,500)

28,087,294
(20,809,059)
(710,636)

40,723,584
(6,275,436)

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
โอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุม
โอน
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

264,086,157
(24,895,480)
9,570,282
-

21,842,404
-

168,738,702

316,869,601

106,794,008

8,539,571
-

128,000
3,585,734
-

333,000
3,921,453
-

35,592,049
-

1,018,562,780
(24,895,480)

248,760,959

21,842,404

177,278,273

320,583,335

111,048,461

35,592,049

53,607,695

5,521,434

8,679,619

45,201,219

1,028,115,448

7,871,491
5,296,000
261,928,450

21,842,404

7,212,819
14,161,029
198,652,121

1,584,586
15,708,340
(10,615,152)
327,261,109

-

1,112,039
36,704,088

3,406,749
4,091,253
(1,345,393)
59,760,304

801,131
60,917
(128,813)
6,254,669

420,100
9,099,719

59,961,503
(65,002,576)
(410,000)
39,750,146

7,871,491
71,499,949
7,212,819
(410,000)
(12,089,358)
1,102,200,349

29,880
29,868,998
140,947,339
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรม

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนหลุมฝัง
กลบ

อาคารสิ่งปลูก
สร้างและระบบ
บาบัดน้าเสีย

ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินรวม
กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

9,133,493
892,994
-

119,205,545
6,526,966
-

159,658,942
9,458,024
-

60,336,551
3,920,985
-

23,504,663
-

32,092,107
6,799,956
(3,801,553)

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

4,856,352
1,144,499
(362,064)

-

412,275,339
29,580,856
(5,007,516)

-

10,026,487
913,162
10,939,649

125,732,511
3,887,561
129,620,072

169,116,966
9,618,153
(5,959,417)
172,775,702

64,257,536
7,040,076
71,297,612

23,504,663
1,251,490
24,756,153

35,090,510
4,027,042
(1,026,283)
38,091,269

3,481,219
872,940
(102,003)
4,252,156

5,638,787
932,623
6,571,410

-

436,848,679
28,543,047
(7,087,703)
458,304,023

94,319,961
(8,313,173)
(28,300,480)

7,476,766
(755,710)

29,517,380
4,703,811
-

88,257,216
(50,531,167)

22,729,640
(12,782,397)

7,140,468
-

12,350,275
888,557
(295,838)
(8,423,908)

267,270
383,206
(105,033)
(122,101)

3

57,706,308
1,759,969
59,466,277

6,721,056
6,721,056

34,221,191
34,221,191

37,726,049
(2,497,005)
35,229,044

9,947,243
9,947,243

7,140,468
2,754,840
(5,794,869)
4,100,439

4,519,086
(2,196)
4,516,890

423,342
(4,850)
418,492

679,201
(3)

30,436,800
3,301,109
-

285,355,311
(8,313,173)
17,096,352
(400,871)
(100,915,766)

679,201
679,201

33,737,909
(1,611,806)
32,126,103

192,821,853
1,759,969
2,754,840
(2,504,051)
(7,406,675)
187,425,936
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็นที่ตั้ง
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรม

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนหลุมฝัง
กลบ

อาคารสิ่งปลูก
สร้างและระบบ
บาบัดน้าเสีย

ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินรวม
กล่องบรรจุกาก
อุตสาหกรรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

191,054,651
191,054,651

5,094,861
5,094,861

17,324,571
17,324,571

113,740,320
113,740,320

36,843,682
36,843,682

4,946,918
4,946,918

13,998,099
13,998,099

1,616,873
1,616,873

2,361,631
2,361,631

11,463,310
11,463,310

398,444,916
398,444,916

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

202,462,173
202,462,173

4,181,699
4,181,699

34,810,858
34,810,858

119,256,363
119,256,363

59,702,484
59,702,484

7,847,496
7,847,496

17,152,145
17,152,145

1,584,021
1,584,021

1,849,108
1,849,108

7,624,043
7,624,043

456,470,390
456,470,390
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรม

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคารสิ่ งปลูก
สร้างและระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณูปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

11,985,883

4,291,236

5,942,381

8,196,821

766,895,008

1,209,779
4,695,284
(3,242,589)

412,680
67,017
(398,348)

287,430
(363,500)

28,608,194
(20,789,959)
(710,636)

(24,895,480)
40,009,365
(4,715,073)

35,592,049

14,648,357

4,372,585

5,866,311

14,764,420

777,293,820

1,112,039
36,704,088

2,307,874
4,091,253
(24,424)
21,023,060

696,324
60,917
(76,244)
5,053,582

420,100
6,286,411

58,489,093
(65,002,576)
(410,000)
7,840,937

7,871,491
68,823,857
7,212,819
(410,000)
(10,715,820)
850,076,167

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
โอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุม
โอน
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

228,065,221
(24,895,480)
9,570,282
-

21,842,404
-

168,738,701

187,751,452

94,488,860

8,539,571
-

128,000
3,566,634
-

333,000
3,921,453
98,743,313

212,740,023

21,842,404

177,278,272

191,446,086

7,871,491
5,296,000
225,907,514

21,842,404

7,212,819
14,161,029
198,652,120

1,584,586
15,708,340
(10,615,152)
198,123,860

29,880
29,868,998
128,642,191

35,592,049
-
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ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรม

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคารสิ่ งปลูก
สร้างและระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณูปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

9,133,493
892,994
-

119,205,545
6,526,966
-

115,586,458
6,416,043
-

56,013,270
3,631,106
-

23,504,663
-

6,382,677
6,387,820
(3,111,722)

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

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

-

333,989,671
25,792,694
(3,815,545)

-

10,026,487
913,162
10,939,649

125,732,511
3,887,561
129,620,072

122,002,501
5,004,098
(5,959,417)
121,047,182

59,644,376
6,541,271
66,185,647

23,504,663
1,251,490
24,756,153

9,658,725
2,168,737
(15,377)
11,812,085

2,569,016
683,280
(57,428)
3,194,868

2,828,541
932,280
3,760,821

-

355,966,820
21,381,879
(6,032,222)
371,316,477

75,270,289
(8,313,173)
(19,391,542)

7,476,766
(755,710)

29,517,380
4,703,811
-

32,421,237
(16,735,226)

17,473,429
(8,733,712)

7,140,468
-

181,813
888,557
(50,520)
-

41,613
383,206
(21,567)
-

679,201
-

3,301,109
-

162,382,527
(8,313,173)
17,096,352
(72,087)
(45,616,190)

47,565,574
1,759,969
49,325,543

6,721,056
6,721,056

34,221,191
34,221,191

15,686,011
(2,497,005)
13,189,006

8,739,717
8,739,717

7,140,468
2,754,840
(5,794,869)
4,100,439

1,019,850
(2,195)
1,017,655

403,252
(4,850)
398,402

679,201
679,201

3,301,109
(1,611,806)
1,689,303

125,477,429
1,759,969
2,754,840
(7,406,675)
(2,504,050)
120,081,513

99 | P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ที่ดิน

ต้นทุนที่ดินเพื่อ
เป็ นที่ต้ งั
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรม

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคารสิ่ งปลูก
สร้างและระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
กล่องบรรจุกาก
สาธารณูปโภค
อุตสาหกรรม

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

165,174,449
165,174,449

5,094,861
5,094,861

17,324,570
17,324,570

53,757,574
53,757,574

30,349,220
30,349,220

4,946,918
4,946,918

3,969,782
3,969,782

1,400,317
1,400,317

2,358,569
2,358,569

11,463,311
11,463,311

295,849,571
295,849,571

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

176,581,971
176,581,971

4,181,699
4,181,699

34,810,857
34,810,857

63,887,672
63,887,672

53,716,827
53,716,827

7,847,496
7,847,496

8,193,320
8,193,320

1,460,312
1,460,312

1,846,389
1,846,389

6,151,634
6,151,634

358,678,177
358,678,177
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14.4

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 192.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีจานวน 190.82
ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 1.55 ล้านบาท อัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.81 หนี้สินรวมของบริษัทมีรายละเอียดหลักๆดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2563 มีมูลค่า 144.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.71 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 5.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทมียอดค้างชาระเงินสมทบให้กับกองทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนโนนหมากเค็ง ตันละ 10 บาท เมื่อมีขนกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 – 31
ธันวาคม 2563 จานวน 2.67 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนฯ และประมาณการชดเชยค่าขนส่งที่ไม่ถึงขั้นต่าตาม
สัญญา อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารประเมินว่าสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้จากกระแสเงินสดที่มีอยู่
ในส่วนของ หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2563 มีมูลค่า 48.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.15 ล้านบาท อัตราลดลงคิด
เป็นร้อยละ 11.30 เกิดจากในปี 2563 บริษัทมีการตั้งประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีคาสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะการฝังกลบในหลุมแอล 6 และให้
ดาเนินการปิดคลุมฝังกลบแอล 6 (บางส่วน) ปัจจุบันบริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคาสั่งดัง กล่าวเสร็จสิ้น เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมโรงงานอุตสสาหกรรม ที่ อก 0305/(ก.1)
318 มีคาสั่งให้บริษัทเปิดประกอบกิจการโรงงานใช้หลุมฝังกลบ L6 ต่อไปได้ นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งฉบับนี้
โครงสร้างเงินทุน( Capital Structure) ของกลุ่มบริษัท
ในปี 2563 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทและกลุ่มบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่
ในช่วงการฟื้นฟูกิจการ การลงทุนในกิจการส่วนใหญ่จะเกิดจากการปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูสภาพกิจการให้สามารถกลับมา
ให้บริการกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารใช้หลักการบริหารเงินทุนโดยลดภาระด้าน
ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ต้องกู้ยืมจากภายนอก และใช้กระแสเงินสดสุทธิจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเริ่มมีสภาพคล่องที่เพียงพอและยังมีกระแสเงิ นสดคงเหลือจากการใช้
จ่ายหมุนเวียนภายในกิจการ ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายกันเงินสารองจากกระแสเงินที่เพิ่มขึ้นและคงเหลือจากผลการดาเนินงาน
ในแต่ละปี โดยนาไปลงทุนในรูปของสลากออมสินที่สามารถแปลงสภาพเป็นเงินได้ง่ายในกรณีที่ต้องใช้ฉุกเฉินและเป็นการลงทุน
ที่มีความเสี่ยงต่า อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ควบคู่กับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของกิจการ เพื่อขอพิจารณาเปิด
สินเชื่อ หรือวงเงินเบิกเกินบัญชีกรณีต้องการใช้กระแสเงินชั่วคราวช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่กิจการขาดสภาพคล่อง
ในปี 2563 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจานวนเท่ากับ
0.42 เท่า โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมดไม่ใช่หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการก่อภาระหนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนของกิจการแต่เป็น
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากประมาณการหนี้สินทางบัญชีและหนี้สินทางการค้าตามปกติธุรกิจ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นมีจานวนใกล้เคียงกับปีก่อน แสดงถึงบริษัทมีความมั่นคงในฐานะทางการเงินในทิศทางที่ดี
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้การค้า ดังนี้
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

บาท
กิจการอื่น ๆ
รวม

89,003,303
89,003,303

91,744,084

87,334,288

90,100,430

91,744,084

87,334,288

90,100,430

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 450.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีมูลค่า
452.96 ล้านบาท ลดลงจานวน 2.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน ที่ออก
และเรียกชาระแล้วเต็มมูลค่า 1,417.56 ล้านบาท ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 285.00 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 681.53
ล้านบาท
14.5

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้:- อาคาร
- ระบบสาธารณูปโภค
- เตาหลอมอลูมิเนียม
- ถนนทางเข้า-ออกของบริษัทที่โรงงานสระแก้วเส้นทางใหม่(ช่วงที่ 2)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

52.25
0.33
1.88
14.34
1.77
70.57

52.25
0.33
14.34
1.77
68.69

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ :- ภายในหนึ่งปี
- หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

0.36
0.05

0.04
0.05
102| P a g e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
- คาสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการตกลงแล้ว
- หนังสือค้าประกันการจ้างบริหารจัดการขยะ
- สัญญาการให้บริการปรึกษาทางการเงินและปรึกษาอื่น
- สัญญาว่าจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรม
- สัญญาบริการอื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
0.41
0.09

4.13
9.11
1.44
7.31
3.37
25.36
96.34

4.13
9.11
1.44
7.31
3.30
25.29
94.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้างรถขนส่งกากอุตสาหกรรมกับบริษัทอื่นแห่งหนึ่ง (ผู้รับ
จ้าง) เพื่อจ้างให้ขนส่งกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กาหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันรายได้แก่ผู้รับจ้างอย่างน้อย 170,000 บาทต่อ
เดือน (โดยคานวณเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) ในกรณีที่ไม่ถึงตามที่กาหนด บริษัทต้องชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดให้กับผู้รับ
จ้าง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ทาสัญญาจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมกับบริษัทอื่นแห่งหนึ่ง (ผู้รับ
จ้าง) เพื่อจ้างให้ขนส่งกากอุตสาหกรรม กาหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยสัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันรายได้แก่ผู้รับจ้างอย่างน้อย 510,000 บาทต่อเดือน
(โดยคานวณเฉลี่ยในรอบ 4 เดือน สาหรับเดือนกันยายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 และเฉลี่ยในรอบ 3 เดือน
สาหรับเดือนมกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564) ในกรณีที่ไม่ถึงตามที่กาหนด บริษัทต้องชดเชยรายได้ส่วนที่ขาด
ให้กับผู้รับจ้าง
ดังนั้น จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระค่าปรับ การรับประกันรายได้ให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่ง
บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้เต็มจานวนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อเครื่องจักรกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อเครื่องจักร
เตากลั่นน้ามันจากพลาสติก จานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชาระแล้ว จานวน 80 ล้านบาท คงเหลือ
ภาระอีก 87 ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่มีความคืบหน้า
โดยภาพรวมของภาระผูกพันนอกงบดุลข้างต้นเป็นภาระผูกพันตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทใช้วิธีการบริหาร
จัดการหนี้เช่นเดียวกับการบริหารจัดหนี้ในงบดุล
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เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตัง้ *
นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ

อายุ
79

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.00%
(0 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
'- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กีฬากอล์ฟ นธก.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2558

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

- ใบประกอบโรคศิลปะ แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทย ปี 2544-2545
-ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 10 พ.ศ 2543

68

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) Intercultural Open University of the Netherlands
- ปริญญาเอก สาขาบัญชี (กิตติมศักดิ)์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
( แต่งตัง้ 29 ต.ค 2557)

- ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. (IDS.)

-

20.92%

คู่สมรส ของ นาย
ธนากร เจนวิทยาโรจน์

(423.58 ล้านหุ้น)
ณ วันที่ 30/12/2563

In Accounting /University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.)

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ (ธัญบุรี)
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
( แต่งตัง้ 27 มี.ค 2561)
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
( แต่งตัง้ 6 พ.ย 2561)

73

68

-ปริญาโท สาขา Telecommunication System Management
ที่ Naval Postgraduate School, Monterey California , USA

-ศิลปศาสตร์ดษุ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยทองสุข 2562
-ปริญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
-ปริญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2525

0.00%
(0 หุ้น)

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ง

บริษัท

2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธทิ ุนแพทย์เพื่อปวงประชา
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

2548-ปัจจุบัน

เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร MEET DOME

ตึก SC ม.ธ. ศูนย์รังสิต

2544-ปัจจุบัน

ประธานบริหาร

บริษัท ยูโทเปีย จากัด

เลขาธิการมูลนิธสิ ร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
รองประธานกรรมการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาชน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี
บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2527 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานบริษัท
ประธานบริษัท

2527 - ปัจจุบัน

ประธาน

บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
ประธาน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2560-ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
( แต่งตัง้ 6 พ.ย 2561)
นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
( แต่งตัง้ 6 พ.ย 2561)

ช่วงเวลา

'- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2555
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 2323/2545

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
(แต่งตัง้ 12 ต.ค 2561 )

รศ.ดร. วิไลลักษณ์
ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทางาน

2561-ปัจจุบัน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

บริษัท บี-ฮอร์น จากัด
บริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป

กลุ่มบริษัท Marine Thai Group

-ปริญาตรี สาขารัฐศาสตร์

2562-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสมาคมนิตศิ าสตร์
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน
กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธทิ ุนแพทย์เพื่อปวงประชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2519

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิ Executive Political Admins. (EPA)

2558-ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

2550-ปัจจุบัน

ผู้ดาเนินรายการ สาระเพื่อชีวติ และสุขภาพ FM.89.5 ทุกวันเสาร์
เวลา 18.00-19.00 น.
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
ทนายความอิสระและที่ปรึกษากฎหมาย
ทีมฟุตบอลชลบุรี

2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน

59

-ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

2561 – ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

57

-ปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA)
University Of Northern Philippine
-ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ -อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ประธาน
ประธาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จากัด
บริษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จากัด
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เอกสารแนบ 1 - ปี 2563

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตัง้ *
นางสาวตง ก๊ก เบียน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(แต่งตัง้ 29 ต.ค. 2557)
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัง้ 6 พ.ย. 2561)

นายกษพล บวรศรีการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(แต่งตัง้ 10 ม.ค 2563 ลาออก 28 ธ.ค 2563)
นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
(แต่งตัง้ 28 ธ.ค 2563)
นายเมธาวี แดงเพ็ง

อายุ
60

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

67

-ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สาขาการสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

53

69

49

รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(แต่งตัง้ 10 ม.ค.2563 )

นางสาวการเวก โชคมณีนุช
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
(แต่งตัง้ 1 มี.ค 2562)

คุณวุฒิการศึกษา

57

-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (สาขาประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-Executive Development Program (PM1) University of North Carolina (Kenan-Flagler
Business School)
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.00%
(0 หุ้น)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

0.00%
(0 หุ้น)

0.00%
(0 หุ้น)

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา

บริษัท

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

ไม่มี

2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-2558
2556-2559

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายกสมาคมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สรรพากรภาค 4
ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร

บมจ. เน็กซ พอยท์
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ. โกเบล็ก โฮลดิง้
บมจ. ดิจิตลั เทค แพลนเน็ต
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรมสรรพากร

ไม่มี

2563

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2563-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2562
2547-2562
2542-2562
2562-2563
2546 - 2562

ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ตงิ้ กรุ๊ป จากัด
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2562-2563
2544 -2562
2530-2544

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและงานทะเบียน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จากัด
บริษัทในเครือเอส.วี.พี.

2561 -ปัจจุบัน

0.00%
(0 หุ้น)

ตาแหน่ง

คู่สมรส ของ รศ.ดร. วิไล
ลักษณ์ สกุลภักดี

0.019%
(384,000 หุ้น)
ณ วันที่ 30/12/2563

ไม่มี

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

บริษัท Powerdrive Co., Ltd
บริษัท Onethingcloud Asia Co.,Ltd (OTCA)

หมายเหตุ
1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลั กทรัพย์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทา ให้สาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอา จมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับส นุนการกระทาดังกล่าว
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เอกสารแนบ 1 - ปี 2563

เอกสารแนบ 1 : 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ
เลขานุการบริษัท
(แต่งตั้งวันที่ 10 สิงหาคม 2561 )

54 - ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ เอกบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นางศรีสุดา เชียวชาญกิจมั่น
(แต่งตั้งวันที่ 7 มกราคม 2562 )

56 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษัท (%)
0.00%
(0 หุน้ )

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

0.002 %
(44,000 หุน้ )

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

10 ส.ค 2561 - ปัจจุบัน
ก.พ-เม.ย 2561
พ.ค -ส.ค 2560
เม.ย 2558-พ.ย 2559

เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายธุรการ

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
บมจ.สหการประมูล
บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป

บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ
ให้บริการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.บลิส-เทล

บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2560-ปัจจุบัน
2554-2560

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 30/12/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย
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เอกสารแนบ 1 ปี 2562

เอกสารแนบ 1 : 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษทั
PRO
รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม

นางสุนีย์
รศ.ดร.วิไลลักษณ์
นางสาว ตง ก๊ก เบียน
พลเรือเอกไพโรจน์
นายอานุภาพ
นายวิชิต
ดร.เด่นชัย
นายกษพล
นายสุเทพ
นายธนากร

ชัยเจนกิจ
สกุลภักดี

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

แก่นสาร
ธีรณิศรานนท์
นวนพรัตน์สกุล
อัครเดชเดชาชัย
บวรศรีการ*
พงษ์พิทักษ์
เจนวิทยาโรจน์ **

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

X,/
/, //
/, //
/
/
/
/, //
/
/
/, //
/ = กรรมการ

บริษทั ย่อย
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
แอนด์ เมทเทิล จากัด
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษทั เมื่อวันที่ 30
ส.ค 2562)
/
/
/
/

-

-

บริษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด

/
/
/
/

// = กรรมการบริหาร

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
** นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
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เอกสารแนบ 1 ปี 2563

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจ
ควบคุม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์
นางสาวตง ก๊ก เบียน
นายกษพล
นางสาวการเวก
นายธนากร
นายสรรเสริญ

บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 ส.ค
2562)

สกุลภักดี
บวรศรีการ*
โชคมณีนุช
เจนวิทยาโรจน์ **
วัฒนจิโรจน์กุล

บริษัทย่อย
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
เมทเทิล จากัด
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30
ส.ค 2562)
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ

ผูช้ าระบัญชี

กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ผูช้ าระบัญชี

* นายกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
** นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการและกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 2 ปี 2563
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์

อายุ 53 ปี

ตาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง
-ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศของ สานักงาน ก.ล.ต.
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Master of Science (Computer and Engineering Management), Assumption University
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (Certified Public Accountant-Thailand)
ประสบการณ์ทางานและหรือตาแหน่งที่สาคัญ
ช่วงเวลา
2563-ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

บริษัท/หน่วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

ผู้ จั ด การฝ่ า ยตรวจสอบ บริ ษั ท โปรเฟสชั่ น แนล เวสต์

ธุ ร กิ จ บริ ก ารเพื่ อ การจั ด การกาก

ภายใน

อุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและไม่

เทคโนโลยี (1999) จากัด(มหาชน)

อันตราย
2559-2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)

ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยและรั บ เหมาติ ด ตั้ ง

สายงานการเงิ น และ

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม

บัญชี
2554-2559

ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบั ญ ชี บ ริ ษั ท เอเว อร์ แ ล น ด์ จ า กั ด
และการเงิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีการผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคนส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
-ไม่มีหลักสูตรอบรมอื่น
 หลักสูตร Financial Advisors โดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 4 โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร อบรมวิชาการบัญชี ภาษีและอื่นๆ เพื่อนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชีที่เป็นทางการ(จานวน 20 ชั่วโมง) และทีไ่ ม่เป็นทางการ(จานวน 20 ชั่วโมง) ต่อปีตามข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี

เอกสารแนบ 4 ปี 2563
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างมีอิสระ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่กาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานงบการเงิน รายไตรมาส งบการเงินประจาปี นโยบายบัญชีที่สาคัญ รายการทางเงินที่มีนัยสาคัญ
และจากการพิจารณาขอบเขตแผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับฝ่าย
จัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษั ทได้จัดทา
ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงิน
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มี
บทบาทด้านการกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิ สระ เที่ยงธรรม
และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทได้
แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด (“บัญชีกิจ”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และ
เมื่อวัน ที่ 17 มิถุน ายน 2563 ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมกับฝ่ ายบริห ารของบริษั ท
(Kick-off Meeting) เพื่อดาเนินการตรวจสอบระบบการทางานเพื่อประเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบ COSO โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 ทางบัญชีกิจได้เข้ามาศึกษาและทา
ความเข้าใจการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบงานต่างๆ จนครบถ้วน จากการที่บัญชีกิจเข้ามาตรวจสอบและควบคุมระบบภายในของบริษัท
เป็นอย่างดี ทางบริษัทจึงได้วางแผนในการเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านระบบบั ญชีและระบบ
ปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการควบคุมระบบภายในที่ดีต่อไปในอนาคต โดยจะ
เปลี่ยนไปใช้ระบบ Microsoft 365 Dynamics ซึ่งคาดว่าระบบใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
2564 และจะทาการตรวจสอบระบบสารสนเทศควบคู่ไปกับการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1 ภายใน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

เดือนพฤษภาคม 2564 และตรวจสอบภายในครั้งที่ 2 พร้อมออกรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายในฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 2564
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ย วข้ องกับ ธุ ร กิจ บริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการปฏิ บั ติต าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการ
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในการ
พิจารณารายการที่เกี่ย วโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการที่ เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. ความเหมาะสมของผู้ ส อบบั ญ ชี การพิ จ ารณ าคั ด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี จากัด อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของ
บริ ษั ท รวมถึ งการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น ไปตามหลั ก มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รับ รองทั่ ว ไป จึ งเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง (1) นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ (2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ (3) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ (4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 10356 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาหรับรอบบัญชีปี 2564

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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