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เรื่อง

รายงานความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดาเนินการแก้ไขให้เหตุ
เพิกถอนหมดไปได้แล้ว และกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บริษัท
ขอเรียนรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ดังนี้
1)

ลักษณะและสถานะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทมีธุรกิจหลักที่ชัดเจน คือ การให้บริการด้านการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็น
อันตรายและไม่เป็นอันตรายด้วยการฝังกลบ บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยมีสถานทีบ่ าบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่ใช้ในการ
ฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L1 – L4) และพื้นที่สาหรับการฝังกลบกาก
อุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8) จานวนพื้นที่ตามการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จานวน 650 ไร่ พื้นที่ทาหลุมฝังกลบ จานวน 233 ไร่ มีพื้นที่หลุมฝังกลบตามรายละเอียด
ที่แนบมาด้วย และสามารถรับกากอุตสาหกรรมแบบอันตรายได้ทั้งสิ้นตาม EIA 1,868,766 ตัน ซึ่งปัจจุบันใช้
ไปแล้ว 864,808.49 ตัน หรือ 46.28 % คงเหลือใช้ฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายอีก 1,003,957.51 ตัน
หรือ 53.72 % และสามารถรับกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย 4,110,060 ตัน ใช้ไปแล้ว 993,220.11ตัน หรือ
24.17 % คงเหลือใช้ฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 3,116,839.89 ตัน หรือ 75.83 % ตามตารางแนบ
และมีพื้นที่เป็นแนวเขตกันชนระหว่างโรงงานกับชุมชนจานวน 1,023 ไร่ โดยเป็น แนวเขตกันชน (Buffer
Zone) ประมาณ 417 ไร่ และเป็นพื้นที่ทั่วไป, ถนน, บ่อน้า ประมาณ 606 ไร่ รวมพื้นที่ของโรงงานทั้งสิ้น
1,256 ไร่
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จากตารางที่แสดงพื้นที่หลุมฝังกลบและปริมาณการรับกากอุตสาหกรรมอันตรายและไม่อันตราย จะ
เห็นว่าบริษัทยังสามารถให้บริการรับกากของเสียได้อีกเป็นจานวนมากและสามารถดาเนินธุรกิจด้านหลุมฝัง
กลบต่อไปได้อีกไม่ต่ากว่า 10 ปี นอกจากนี้ธุรกิจฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายและไม่อันตราย รหัส 073
ของบริ ษัทยั งมีการขยายธุร กิจ ในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักอีกมากมาย เช่น การให้ บริการผสมกาก
เชื้อเพลิงผสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending) รหัส 042, ผสมกากวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ (Solid Blending) รหัส 044, รับจ้างซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวทาละลาย รหัส 049 ตลอดจน
ได้รับใบอนุญาตให้คัดแยกกากเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งอยู่ในกลุ่มรหัส 101
ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออก
และชาระแล้ว ประกอบธุรกิจหลอมอลูมิเนียมจากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) ขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
รายได้ของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2562 ถึง 31 มีนาคม 2565 (ปัจจุบัน)
2562

รายได้
ล้านบาท

กากอุตสาหกรรม - อันตราย

2563
ร้อยละ

ล้านบาท

2564
ร้อยละ

ล้านบาท

3M/2564
ร้อยละ

ล้านบาท

3M/2565

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

154.41

48.74

115.77

53.96

115.39

37.86

27.14

45.26

39.04

40.33

กากอุตสาหกรรม - ไม่อันตราย

49.97

15.77

16.63

7.75

15.60

5.11

2.85

4.76

5.76

5.96

รายได้ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม

54.67

17.26

36.90

17.20

42.88

14.06

8.38

13.98

11.32

11.70

รายได้จากการขายอลูมิเนียม

51.20

16.16

40.00

18.64

108.60

35.62

20.82

34.27

38.15

39.41

รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คัดแยก

4.75

1.50

3.47

1.62

8.90

2.92

0.53

0.88

1.64

1.69

รายได้อื่น

1.79

0.57

1.78

0.83

13.51

4.43

0.25

0.42

0.89

0.92

รวม

316.79

100.00

214.55

100.00

304.88 100.00

59.98 100.00

96.80

100.00

ต้นทุนขาย/บริการ

202.39

63.89

155.71

72.58

175.43

57.54

35.21

58.71

48.82

50.44

กาไรสุทธิ

115.10

36.33

-0.90

-0.42

113.85

37.34

9.05

15.08

38.17

39.43

ตั้ ง แต่ ปี 2558 เป็ น ต้ น มา บริ ษั ท ได้ ก าหนดแนวทางและแผนด าเนิ น งานในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. เพิ่มและขยายประเภทการให้ บริการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน หรือสินค้าอื่นที่สามารถคัดแยกนามาจาหน่ายได้
2. มุ่งเน้นการตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้ารายเดิม
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของบริษัท
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5. มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
7. ขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งการเรียนรู้
เรื่องการบาบัดกากอุตสาหกรรมและขยะต่าง ๆ ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษา
เรียนรู้และเสริมรายได้ให้กับบริษัทและชุมชน เป็นต้น
8. ปรับปรุงและพัฒนาหลุมฝังกลบให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม
และชุมชน
9. ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการกาจัดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในประเทศไทย ตลอดจนการ
ปลูกต้นไม้เพื่อชดเชยคาร์บอนเครดิต และขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
เมื่อพิจ ารณาผลการดาเนิ น การของกลุ่ มบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีผ ล
ประกอบการสามเดือนแรกของปี 2565 ดังนี้ รายได้รวม มีจานวน 96.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.38
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสามเดือนแรกของปี 2565 มาจากรายได้จากการขายอลูมิเนียม
ของ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งมียอดรายได้จากการขายอลูมิเนียม
เป็นจานวน 38.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 83.24 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สะท้อนถึงการเพิ่ม ขึ้ นทั้ ง
ปริมาณความต้องการอลูมิเนี ย ม (Demand) และราคาอลู มิเนียม (Pricing) ที่สูงขึ้น และรายได้จากการ
ให้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมซึ่งมียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ในขณะที่ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการช่วงสามเดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ 48.82 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ส่งผล
ให้ผลกาไรสุทธิของบริษัทมียอดรวมอยู่ที่ 38.17 ล้านบาท ของช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ซึ่งเป็นกาไรที่
ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกาไรสุทธิ 9.05 ล้านบาท ในช่วงสามเดือนแรกของปี
2564
ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความเคลื่อนไหวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562
ถึงสิ้นปี 2564 ที่ 643.77 ล้านบาท 642.87 ล้านบาท และ 763.40 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับสินทรัพย์ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 มียอดรวมอยู่ที่ 800.67 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2562 ถึงปี 2564 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 452.96
ล้านบาท 450.50 ล้านบาท 565.04 ล้านบาท และ 603.77 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี
2562 ถึงปี 2564 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 190.82 ล้านบาท 192.37 ล้านบาท 198.35 ล้าน
บาท และ 196.90 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และหนี้สินรวมดังกล่าวสะท้อนอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน ณ สิ้นปี 2562 ถึงปี 2564 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 0.42 เท่า 0.43 เท่า 0.35 เท่า และ
0.33 เท่า ตามลาดับ
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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 10 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
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
2. ระบบควบคุมภายใน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการตระหนักถึงความสาคัญใน
เรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศ บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์ สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ความคืบหน้าของการปรับปรุง ใน
ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
ในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”)
เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามกรอบ COSO (The Committee of
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Sponsoring Organization) เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน ที่
บริษัทกาหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทารายงานการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ แต่มีบางรายการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบริษัท
ได้ดาเนินการเรียบร้อยทั้งหมด เหลือแต่ประเด็นการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (“ใบอนุญาต”) (ที่บริษัทดาเนินการตามปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา) อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่ตอ่ ใบอนุญาตฯ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัทได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนหมากเค็ง (“อบต.”)
ว่า ไม่มีอานาจต่อใบอนุญาตฯให้แก่บริษัทแต่อย่างใดและ อบต.ได้ทาหนังสือหารือเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัทไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 บริษัทได้ส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อ
พิจารณาทบทวนประเด็นการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้แสดงความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบนั้น ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาแล้วได้แสดงความเห็น ว่า ประเด็นดังกล่าว ไม่
เป็นประเด็นสาคัญจากการตรวจสอบ (audit finding) และบริษัท ได้ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย โดยแบบประเมินนี้จะระบุถึง
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมของบริษัท และความเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน
ทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย และการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 อบต.ส่งหนังสือ ถึงบริษัทแจ้งว่า ทางกรมอนามัยมีความเห็นว่าการ
ดาเนินกิจการให้บริการรับจัดการของเสียอันตรายของบริษัทอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จึง
ไม่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตรั บ ท าการเก็ บ ขนหรื อ ก าจั ด ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย ตามมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่บริษัทต้องแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 18
วรรคสี่ แห่ งพระราชบั ญญั ติเ ดี ย วกัน นี้ บริษั ทจึงไม่ ต้อ งขอใบอนุญ าตฯ จาก อบต. อีก ต่อไป และฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในได้ทบทวนประเด็นดังกล่าวแล้วว่าไม่เป็นสาระสาคัญ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยว่าจ้างผู้
ตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการ
ของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถรองรับและสนับสนุนแผนการดาเนินงานของบริษัทเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนต่อไปในระยะยาว และเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้ บริษัทมีคุณสมบัติที่จะสามารถนาหุ้ น สามั ญ
กลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดพืน้ ทีท่ าหลุมฝังกลบอันตราย และไม่อนั ตรายตาม EIA
รายละเอียดปริมาณการรับกากอุตสาหกรรมทีอ่ นั ตรายและไม่อนั ตราย เปรียบเทียบกับปริมาณทีเ่ ปิ ดหลุมแล้ว
และทีป่ ิ ดปลุมไปแล้ว

หลุมที่

ข้อมูลตำม EIA
ระยะเวลำกำรใช้งำน

หมำย พืน้ ที่ให้ ปริมำณกำกที่ รวมปริมำณ ปริมำณคงเหลือ
เหตุ บริกำร รับได้ตำม EIA ที่ใช้ไปทัง้ หมด
(ตัน)
(ไร่)
(ตัน)
(ตัน)

หลุมฝั งกลบอันตรำย HazarDous Waste
L1
ระยะเวลาสูงสุด 11 ปี
B
L2 คิดจากการให้บริการเต็มกาลัง A
L3
การผลิต 500 ตันต่อวัน
A
L4
D
รวม

17.2
20.72
18.1
24.51

384,181.00
497,990.00
383,188.00
603,407.00

360,226.19
294,507.43
210,074.88
0.00

23,954.81
203,482.57
173,113.13
603,407.00

80.53

1,868,766.00

864,808.49

1,003,957.51

อัตรำ %

100.00

หลุมฝั งกลบไม่อันตรำย Non Hazardous Waste
L5
ระยะเวลาสูงสุด 11 ปี
B
25.08
L6 คิดจากการให้บริการเต็มกาลัง A
46.81
L7
การผลิต 1,000 ตันต่อวัน
C
20.93
L8
A
59.47
รวม

152.29

อัตรำ %
รวมทัง้ สิน้
หมำยเหตุ
A อยู่ระหว่างการให้บริการ
B ไม่สามารถรับกากได้แล้ว รอปิ ดคลุมถาวร
C หลุมในอนาคตยังไม่ได้เปิ ดดาเนินการ
D อยู่ระหว่างก่อสร้าง

232.82

46.28

53.72

630,427.00
1,258,366.00
493,772.00
1,727,495.00

562,283.64
394,815.14
0.00
36,121.33

68,143.36
863,550.86
493,772.00
1,691,373.67

4,110,060.00

993,220.11

3,116,839.89

100.00

24.17

75.83

5,978,826.00

1,858,028.61

4,120,797.40

