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รายงานความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ผ่านพ้นช่วงระยะเวลา
ดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้แล้ว และกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
(Resume Stage) บริษัทขอเรียนรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ดังนี้
1)

ลักษณะและสถานะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทมีธุรกิจหลักที่ชัดเจน คือ การให้บริการด้านการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็น
อันตรายและไม่เป็นอันตรายด้วยการฝังกลบ บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยมีสถานทีบ่ าบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่สาหรับ
การฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L1 – L4) และพื้นที่สาหรับการฝังกลบ
กากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8) และมีพื้นที่เป็นแนวเขตกั้นชน
ระหว่างโรงงานกับชุมชน พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,256 ไร่ ซึ่งทาให้สามารถรองรับการให้บริการกากของเสียได้อีก
เป็นจานวนมาก ในส่วนสายงานธุรกิจย่อยที่บริษัทขยายผลจากธุรกิจหลักนั้น ประกอบด้วย การให้บริการผสม
กากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending), ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
(Solid Blending), ซ่ อ มและล้ า งถั ง เคมี ด้ ว ยตั ว ท าละลาย ตลอดจนคั ด แยกกากเพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่
(Recycle)
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออก
และชาระแล้ว ประกอบธุรกิจหลอมอลูมิเนียมจากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) ขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

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

รายงาน Resume Stage Y 2564 หน้า 1

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
2561

2562

2563

2564

รายได้
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

106.27

38.73

154.41

48.74

115.77

53.96

115.39

37.86

กากอุตสาหกรรม - ไม่อันตราย

48.54

17.69

49.97

15.77

16.63

7.75

15.60

5.11

รายได้ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม

45.79

16.69

54.67

17.26

36.90

17.20

42.88

14.06

รายได้จากการขายอลูมิเนียม

50.03

18.23

51.20

16.16

40.00

18.64

108.60

35.62

รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คัดแยก

12.14

4.42

4.75

1.50

3.47

1.62

8.90

2.92

รายได้อื่น

11.62

4.24

1.79

0.57

1.78

0.83

13.51

4.43

รวม

274.39

100.00

316.79

100.00

214.55

100.00

304.88

100.00

ต้นทุนขาย/บริการ

175.77

64.06

202.39

63.89

155.71

72.58

175.43

57.54

กาไรสุทธิ

33.40

12.17

115.10

36.33

-0.90

-0.42

113.85

37.34

กากอุตสาหกรรม - อันตราย

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้กาหนดแนวทางและแผนดาเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. เพิ่มและขยายประเภทการให้ บริการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน หรือสินค้าอื่นที่สามารถจาหน่ายได้
2. มุ่งเน้นการตลาด เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้ารายเดิม
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของบริษัท
5. มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
7. ขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งการเรียนรู้
เรื่องการบาบัดกากอุตสาหกรรมและขยะต่าง ๆ
8. ปรับปรุงและพัฒนาหลุมฝังกลบให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม
และชุมชน
9. ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการกาจัดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ใ นเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล
เมื่อพิจ ารณาผลการดาเนิ น การของกลุ่ มบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีผ ล
ประกอบการของปี 2564 ดังนี้ รายได้รวม มีจานวน 304.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.10 เมื่อเทียบกับปี
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ก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564 มาจากรายได้จากการขายอลูมิเนียม บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งมียอดรายได้จากการขายอลูมิเนียมเป็นจานวน 108.60 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.57 จากช่วงเดียวของปีก่อน สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณความต้องการอลูมิเนียม
(Demand) และราคาอลูมิเนียม (Pricing) ที่สูงขึน้
ในขณะที่ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทปี 2564 เท่ากับ 175.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ส่งผลให้
กาไรสุทธิของบริษัทมียอดรวมอยู่ที่ 113.85 ล้านบาท ซึ่งปรับเป็นกาไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
มีผลขาดทุนสุทธิ 0.9 ล้านบาท ในปี 2563
ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความเคลื่อนไหวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561
ถึงสิ้นปี 2563 ที่ 514.15 ล้านบาท 643.77 ล้านบาท และ 642.87 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับสินทรัพย์ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดรวมอยู่ที่ 763.40 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 ถึงปี 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 339.49
ล้านบาท 452.96 ล้านบาท 450.50 ล้านบาท และ 565.04 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี
2561 ถึงปี 2563 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 174.66 ล้านบาท 190.82 ล้านบาท 192.37 ล้าน
บาท และ 198.35 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และหนี้สินรวมดังกล่าวสะท้อนอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน ณ สิ้นปี 2561 ถึงปี 2563 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.51 เท่า 0.42 เท่า 0.43 เท่า และ
0.35 เท่าตามลาดับ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทใน ปี 2564
1. สถานการณ์โควิด–19 ส่งผลกระทบถึงลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตในหลายภาคธุรกิจด้วยการผลิตที่
น้อยลง การนาส่งกากอุตสาหกรรมให้บริษัทบาบัด จึงลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม กิจการแปรรูป
อลูมิเนียมของบริษัทกาลังขยายตัวและมีแนวโน้มที่ดี ในช่วงปี 2564 ปริมาณความต้องการอลูมิเนียมแปร
รู ป เพิ่มสู งขึ้น และรายได้ในส่ ว นนี้ข องบริ ษั ทที่ เพิ่ ม ขึ้นร้ อยละ 301 จากช่ว งเดียวกันของปี ก่ อ นหน้ า
สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณความต้องการอลูมิเนียม (Demand) และราคาอลูมิเนียม (Pricing)
2. มีนาคม 2564 : บริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขคันดินบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้หลุมฝัง
กลบ L5 ตามคาสั่งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้ว
3. พฤษภาคม 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การซื้อที่ดินเพิ่มจานวนประมาณ 40 ไร่
2. ให้เลิกบริษัทย่อย (บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด)
3. ขยายลานวางกล่องบรรจุกากอุตสาหกรรมและลานแยกกาก ในวงเงิน 7.80 ล้านบาท
4. พฤษภาคม 2564 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มีมติไม่อนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างทุน
เพื่อล้ างบั ญชี ขาดทุน สะสม ซึ่งเป็นแผนการลดทุ นจดทะเบีย นจ านวน 981.39 ล้ านบาทจากทุ น จด
ทะเบียนเดิม จานวน 1,417.56 ล้านบาท ลงเหลือจานวน 436.17 ล้านบาท และจะส่งผลให้ ยอดการ
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ขาดทุน สะสมลดลงเหลื อยอดติดลบที่ 90 ล้ านบาท (โดยประมาณ) จากยอดติดลบที่ 800 ล้ านบาท
(โดยประมาณ)
5. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คัดแยกในช่วงปี 2564 เป็นต้นมา มียอดเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนและมีแนวโน้มความต่อเนื่องที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถมองภาพการเติบโตต่อไปของรายได้
ในส่วนนี้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้แยกรายการรายได้ดังกล่าวออกจากรายได้อื่น เพื่อเพิ่มความชัดเจน
ในการแสดงความเคลื่อนไหวของรายได้ในส่วนนี้ ดังแสดงในตารางรายได้ของบริษัทด้านบน
6. ตุลาคม 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ การซื้อที่ดิน และการขายที่ดิน ดังนี้
1. การซื้อที่ดินเพิ่มจานวน 3 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 114 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 19.13 ล้านบาท
2. การขายที่ดินจานวน 4 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 220 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 39.63 ล้านบาท
ระบบควบคุมภายใน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการตระหนักถึงความสาคัญใน
เรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศ บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ความคืบหน้าของการปรับปรุง ใน
ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) และเมื่อ
วัน ที่ 17 มิถุน ายน 2563 ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมกับฝ่ายบริห ารของบริษัท (Kick-off
Meeting) โดยทีมงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ และกิจกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง (Control
Activities) และประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ของระบบการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งการ
ตรวจสอบ บริษัทและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการปรับปรุงระบบ ERP ของ
บริษัทให้ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ Microsoft 365 Dynamics ปัจจุบัน บริษัทได้ปรับมา
ใช้ระบบใหม่ในการบันทึกข้อมูลงานบัญชีการเงิน ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ความคืบ หน้ าของการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ปั จจุบัน
บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด ได้มีการรายงานการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2564 และมีการรายงานการตรวจสอบความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งติดตามการปรับปรุงแก้ไขประเด็นตามรายงานครั้งที่ 1 โดยพบว่าประเด็น
ทั้งหมดได้ถูกแก้ไขทั้งหมดแล้ว เหลือแต่ประเด็นการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่ อ
สุ ขภาพที่อยู่ ใ นระหว่า งการตรวจสอบของหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ อ ง โดยจะดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จโดยเร็ ว
นอกจากนี้ บริษัท ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย โดยแบบประเมินนี้จะระบุถึงระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมของบริษัท และความ
เพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้
รายงาน Resume Stage Y 2564 หน้า 4

