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เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้นาส่งงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แล้วนั้น ในปี 2564 มีผล
การดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรรวมสาหรับปีจานวน 113.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผล
ขาดทุนสุทธิ 0.89 ล้านบาท ผลการดาเนินงานมีกาไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 112.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
12,871.91 บริษัทขอสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. รายได้รวม
บริษัทมีรายได้รวม 304.88 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 214.55 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้
เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 90.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.10 โดยมีรายละเอียดของรายได้มีดังนี้
1.1 รายได้จากการขายและให้บริการ รวม 291.36 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการจาหน่ายอลูมิเนียม

จานวน 108.60 ล้านบาท

รายได้จากการรับกาจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ

จานวน 130.99 ล้านบาท

รายได้ค่าขนส่งและค่าบริการอื่นๆ

จานวน 42.87 ล้านบาท

รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสุที่คัดแยก

จานวน 8.90 ล้านบาท

1.2 รายได้อื่น ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย จานวน 13.51 ล้านบาท ประกอบด้วย
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ค้างนาน

จานวน 11.00 ล้านบาท

รายได้จากเงินรางวัลสลากออมสิน

จานวน 0.60 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่าที่ดิน

จานวน 0.29 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ

จานวน 1.62 ล้านบาท

1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร:0-29429480-2 โทรสาร:0-25610591
1184/38-39 Soi Paholyothin 32 Paholyothin Rd., Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900,Thailand E-mail:info@prowaste.co.th http://www.prowaste.co.th

MD & A year 2564 หน้า 1

2. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวม
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวม สาหรับปี 2564 จานวน 175.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
60.21 ของรายได้หลัก เทียบกับปีก่อนจานวน 155.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.19 ของรายได้หลัก
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 19.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.66
โดยต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมปี 2564 เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัท
3. กาไรขั้นต้น
ในปี 2564 บริษัทมีกาไรขั้นต้น จานวน 115.93 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 มีกาไรขั้นต้น จานวน 57.05
ล้านบาท กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 58.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 103.21 เนื่องจากบริษัท
เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด (บริษัทย่อย) ในปี 2564 มีรายได้จากการขายอลูมิเนียมเป็นจานวน
108.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 171.50 จากช่วงเดียวของปีก่อน แต่มีต้นทุนคงที่ซึ่งไม่ได้ผันแปรไปตาม
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทาให้กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
4. ต้นทุนในการจัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2564 จานวน 77.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
26.57 ของรายได้หลัก เทียบกับปีก่อนจานวน 62.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.19 ของรายได้หลัก
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 เพิ่มขึ้นจานวน 15.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
24.67
 ต้นทุนในการจัดจาหน่ายในปี 2564 จานวน 9.29 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจานวน 10.73 ล้านบาท
ลดลงจานวน 1.44 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย ลดลง 1.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ในการขายอื่นๆ ลดลงจานวน 0.24 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2564 จานวน 54.89 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจานวน 48.49 ล้านบาท
ลดลงจานวน 6.40 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ในปี 2564 จานวน 13.24 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน จานวน 2.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
10.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 359.72 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากประมาณหนี้สินและค่า
ความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน 11.70 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจานวนเงิน 20.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดของปีก่อน ผลจากกาไร
เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
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