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เรื่อง

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 โดยการดาเนินงานบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่
สาหรับการฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L1 – L4) และพื้นที่สาหรับการฝัง
กลบกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8) และมีพื้นที่เป็นแนวเขตกั้นชน
ระหว่างโรงงานกับชุมชน พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,173 ไร่ (รวมที่ดิน ภบท.5) ซึ่งทาให้สามารถรองรับการให้บริการ
กากของเสียได้อีกเป็นจานวนมาก ในส่วนสายงานธุรกิจย่อยที่บริษัทขยายผลจากธุรกิจหลักนั้น ประกอบด้วย
การให้บริการผสมกากเชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending), ผสมวัตถุดิบทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต์ (Solid Blending), ซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวทาละลาย ตลอดจนคัดแยกกากเพื่อ นา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle.)
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
1. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่ง บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออก
และชาระแล้ว ประกอบธุรกิจหลอมอลูมิเนียมจากเศษอลู มิเนียม (AL Scrap) ขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL
Dross) เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
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2. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนที่
ออกและชาระแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้
เลิกบริษัท และกาลังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการเลิกบริษัทตามกฎหมายต่อไป
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
รายได้

2561
ล้านบาท

กากอุตสาหกรรม - อันตราย

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

2563
ร้อยละ

ล้านบาท

1Q/2563
ร้อยละ

ล้านบาท

1Q/2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

106.27

38.73

154.41

48.74

115.77

53.81

34.24

54.36

27.15

45.27

กากอุตสาหกรรม - ไม่อันตราย

48.54

17.69

49.97

15.77

16.63

7.75

7.20

11.43

2.85

4.75

รายได้ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม

45.37

16.54

54.67

17.26

36.90

17.20

10.84

17.21

8.38

13.97

รายได้จากการขายอลูมิเนียม

50.03

18.23

51.20

16.16

40.00

18.65

8.61

13.67

20.82

34.71

รายได้อื่น

24.18

8.81

6.54

2.07

5.25

2.59

2.10

3.33

0.78

1.30

รวม

274.39

100.0

316.79

100.0

214.55

100.0

62.99

100.0

59.98

100.0

ต้นทุนขาย/บริการ

175.77

64.1

202.39

63.9

155.71

72.6

45.50

72.2

35.21

58.7

กาไรสุทธิ

33.40

12.2

115.10

36.3

-0.90

-0.4

-1.92

-3.0

9.05

15.1

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
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เมื่อพิจารณาผลการดาเนินการของกลุ่มบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท พบว่า บริษัทมีผล
ประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2564 ที่จานวน 59.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ทั้งนี้ การบริหารต้นทุนของบริษัทส่งผลชัดเจนในไตรมาสนี้ด้วยต้นทุนที่ลดลงร้อยละ 22.6 จากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และส่งผลให้ผลกาไรสุทธิของบริษัทมียอดรวมอยู่ที่ 9.05 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1.92 ล้านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้จาก
การขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน จานวน 12.21 ล้าน เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 141.81 เนื่องจากตลาด
ภาพรวมมีความต้องการอลูมิเนียมมากขึ้น ส่งผลให้ราคาอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทย่อยมีการจัดการ
บริหาร ควบคุม ต้นทุนในการผลิตที่ดี และมีคา่ ใช้จ่ายคงที่ที่ไม่ได้ผันแปรไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ในด้านฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 ถึงสิ้นปี 2563 ที่ 514.15 ล้านบาท
643.77 ล้านบาท และ 642.87 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับสินทรัพย์ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 มียอดรวมอยู่ที่
637.25 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 ถึงปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 339.49 ล้านบาท
452.96 ล้านบาท 450.50 ล้านบาท และ 459.55 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 ถึงปี
2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 174.66 ล้านบาท 190.82 ล้านบาท 192.37 ล้านบาท และ 177.71
ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และหนี้สินรวมดังกล่าวสะท้อนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี
2561 ถึงปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 0.51 เท่า 0.42 เท่า 0.43 เท่า และ 0.39 เท่าตามลาดับ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทใน ปี 2564
1. สถานการณ์โควิด–19 ส่งผลกระทบถึงลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตในหลายภาคธุรกิจด้วยการผลิตที่
น้อยลง การนาส่งกากอุตสาหกรรมให้บริษัทบาบัด จึงลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี
2564 ที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการอลูมิเนียมแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณ และราคาอลูมิเนียม
2. มี น าคม 2564 : บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลุ ม ฝั ง กลบ L5 ตามค าสั่ ง ส านั ก งานอุ ต สาหกรรม
จังหวัดสระแก้วแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้เปิดประกอบกิจการฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่หลุมฝังกลบ
L5 ตามปกติแล้ว
3. พฤษภาคม 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การซื้อที่ดินเพิ่มจานวนประมาณ 40 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท
2. ให้เลิกบริษัทย่อย (บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด)
3. ขยายลานวางกล่องบรรจุกากอุตสาหกรรมและลานแยกกาก ในวงเงิน 7.80 ล้านบาท
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2)

ความคืบหน้าของบริษัทในการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
แผนการล้างขาดทุนสะสม
บริษัทพิจารณา และทบทวนแผนการปรับโครงสร้างทุนเพื่อล้างบัญชีขาดทุนสะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทในด้านการบริหารกิจการและการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงแนวทางที่จะ
ส่งผลกระทบถึงผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13
พฤษภาคม 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านมา มีมติไม่อนุมัติ วาระที่ 8
การปรับโครงสร้างทุน เมื่อมีมติไม่อนุมติในวาระที่ 8 ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 9 ไปโดยปริยาย
เนื่องจากในวาระที่ 9 เป็นขั้นตอนการลดทุนต่อเนื่องจากวาระที่ 8
รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีวาระที่ 8 –9 คือ
วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 52.44 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
1,470 ล้านบาท เป็นจานวน 1,417.56 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท
จานวน 74.91 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
วาระที่ 9 ลดทุนจดทะเบียนจานวน 981.39 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 1,417.56 ล้านบาท
ลงเหลือจานวน 436.17 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุ้นลงจากเดิมจานวน 2,025.09 ล้านหุ้น ลงเหลือจานวน
623.11 ล้านหุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
ทั้งนี้ หากการคานวณหุ้ น เก่าแปลงเป็นหุ้ นใหม่ตามอัตราส่ว นดังกล่ าวปรากฏเศษเหลือจากการ
คานวณ เศษทศนิยมที่เหลือจะได้รับการชดเชยเป็นหุ้นใหม่จานวน 1 หุ้น โดยเป็นการโอนหุ้นให้ จากหุ้นใน
ส่วนของ ร.ศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ระบบควบคุมภายใน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการตระหนักถึงความสาคัญใน
เรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศ บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ความคืบหน้าของการปรับปรุ ง ใน
ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน ”) และเมื่อ
วัน ที่ 17 มิถุน ายน 2563 ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมกับฝ่ ายบริห ารของบริ ษัท (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 ปัจจุบันได้ใช้และบันทึก
รายงาน Resume Stage Q1 2564 หน้า 4

