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เลขที ่ PW-043/CS 2563                                      

       วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

 
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

             ตามทีบ่ริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์  เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ผ่านพ้นช่วง

ระยะเวลาด าเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้แล้ว และได้รับการขยายระยะเวลาในการด าเนินการให้มี

คุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ขอแจ้งความคืบหน้าใน

การด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย ดังนี้ 

1) ลักษณะและสถานะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

บริษัทมีธุรกิจหลักที่ชัดเจน คือ การให้บริการด้านการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม แบบที่เป็น
อันตรายและไม่เป็นอันตราย ตลอดจนการให้บริการจัดเก็บ รวบรวมและขนส่ง กากของเสีย เพ่ือน าไป
บ าบัดที่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสระแก้ว ที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนี้มีพ้ืนที่
ส าหรับการฝังกลบแบบอันตราย และพ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบแบบไม่เป็นอันตราย โดยมีพ้ืนที่ว่างท าเป็น
แนวเขตกั้นระหว่างโรงงานกับชุมชน รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 951 ไร่ ซึ่งท าให้สามารถรองรับการ
ให้บริการกากของเสียได้อีกเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้บริการผสมกากเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผสมวัตถุดิบทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต์ อีกทั้งมีการให้บริการซ่อม และล้างถังด้วยตัวท าละลาย ซึ่งเป็นการให้บริการเพ่ิมเติม
จากการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมด้วยการฝังกลบ 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้ 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1- 2 / 2563 
( งวด 6 เดือน ) 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

กากอุตสาหกรรม - 
อนัตราย 

120.57 45.26 106.27 38.73 154.41 36.36 62.05 55.88 

กากอุตสาหกรรม - 
ไมอ่นัตราย 

36.02 13.52 48.54 17.69 49.97 11.77 10.56 9.51 

รายไดค้่าขนส่งกาก
อุตสาหกรรม 

41.45 15.56 45.37 16.54 54.67 12.88 19.99 18.00 

รายไดจ้ากการขาย
อลมูเินียม  

57.20 21.48 50.03 18.23 51.20 12.06 15.65 14.09 

รายไดอ้ื่น 11.13 4.18 24.18 8.81 114.37 26.93 2.80 2.52 

รวม 266.37 100.00 274.39 100.00 424.62 100.00 111.05 100.00 

 

โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ก าหนดแนวทางและแผนด าเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. เพ่ิมและขยายประเภทการให้บริการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน หรือสินค้าอื่นท่ีสามารถจ าหน่ายได้ 

2. มุ่งเน้นการตลาด เพ่ือเพ่ิมฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ  
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ เพ่ือรักษาฐานกลุ่มลูกค้ารายเดิม 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของบริษัท 
5. มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 

 เมื่อพิจารณาผลการด าเนินการของกลุ่มบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท พบว่ามีผล
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2560 - 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (งวด 6 เดือน) เป็นจ านวนเงิน 20.01 ล้าน
บาท  33.40 ล้านบาท  115.08 ล้านบาท และ (4.24) ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนฐานะทางการเงินของบริษัท
ฯ พบว่ามีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงสิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 488.92 ล้านบาท 
514.15 ล้านบาท  643.77 ล้านบาท และ 620.00 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 
306.89 ล้านบาท  339.49 ล้านบาท 452.96 ล้านบาท และ 448.54 ล้านบาท ตามล าดับ และมีหนี้สินรวม 
ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 182.04 ล้านบาท 174.66 ล้านบาท 190.82 
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ล้านบาท และ 171.47 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 
และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 0.59 เท่า 0.51 เท่า 0.42 เท่า และ 0.38 เท่า ตามล าดับ กลุ่มบริษัทจึง
ยังคงด าเนินการตามแผนการด าเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทมรีายได้ลดลง แต่
ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่ จึงส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน เนื่องจากได้รับผลจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการเริ่มใช้มาตรฐาน TFRS 9 เรื่องที่เกี่ยวกับการด้อยค่าของ
ลูกหนี้การค้า 

2) ความคืบหน้าของบริษัทในการด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามที่ได้เคยแจ้ง 

แผนการล้างขาดทุนสะสม  

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนแผนการปรับโครงสร้างทุนเพ่ือล้างบัญชีขาดทุนสะสม โดย

ยังคงค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในด้านการบริหารกิจการและการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน  

รวมถึงให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดท าแผนการปรับโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

แล้ว จะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงาน ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงาน

และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก ในอดีต (ผู้บริหารชุดเดิม) ได้

รับค าพิพากษาของศาลจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทและกรมป่าไม้ โดยศาลมีการพิจารณา

ถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 เรื่องถนนทางเข้า-ออก โรงงาน ได้ไปบุกรุกพ้ืนที่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ แตท่ี่ผ่านมามิได้มีการบังคับคดี จนถึงปัจจุบัน 

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิดประกาศที่หน้าทางเข้าของบริษัท  

โดยหมายบังคับคดีให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบริวารพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากเขตป่า

สงวนแห่งชาติ  ในระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ซึ่งเส้นทางหลักจากถนนใหญ่วิ่งเข้ามาประมาณ  7  

กิโลเมตรเป็นถนนของ ส.ป.ก.  ซึ่งใช้ได้ตามปกติ  และเชื่อมต่อกับถนนของกรมป่าไม้ก้ าก่ึงกับเขต ส.ป.ก.   

   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท าการขุดร่องถนนเพ่ือกั้นเขตแดน โดยใช้

รถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่องถนนใหญ่ทางเข้าออกโรงงาน ท าให้บริษัทไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่งกาก

อุตสาหกรรมเข้าไปบ าบัดในโรงงานได้  ในคดีดังกล่าวผู้บริหารชุดปัจจุบัน  (เข้ามาบริหารเมื่อปี 2558 ถึง

ปัจจุบัน) ไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อน  และเส้นทางถนนดังกล่าวได้ระบุอยู่ใน EIA ตั้งแต่ปี 2545 จึงมิได้

เตรียมหาเส้นทางใหม่ หรือแนวทางอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2549 เรื่องดังกล่าวไม่มีข้อมูลเปิดเผยหรือปรากฏใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือในรายงานผู้สอบบัญชี หรือรายงานข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น หรือในรายงาน
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ประเมินค่าทรัพย์สินรวมทั้งรายงานทางคดีดังกล่าว  

ผลกระทบจากการถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกของบริษัท  

1. บริษัทไม่สามารถน ากากอุตสาหกรรมเข้าไปบ าบัดในโรงงานได้ 
2. ท าให้บริษัทสูญเสียรายได้ 
3. ท าให้คู่ค้าของบริษัท (รถขนส่ง ผู้รับเหมาช่วง คนงานรายวัน) ได้รับผลกระทบทางรายได้ 
4. พนักงานรายวันที่มีหน้าที่ขนกาก (เหมาช่วง) ขาดรายได้ 
5. ท าให้บริษัท มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูงขึ้นในการบ าบัดกากและบ าบัดน้ าเสีย ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นและ

ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม และการส่งกากไปบ าบัดต่อยังบริษัทอ่ืนที่สามารถรับกากไปบ าบัดต่อ
ได ้

6. ท าให้ลูกค้าชะลอการส่งกากมาบ าบัด และบริษัทสูญเสียโอกาสในการรับลูกค้ารายใหม่ 
7. ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบในภาพลักษณ์ของบริษัทต่อสาธารณชน 

แนวทางแก้ไขของบริษัทจากการถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกของบริษัท คือ 

1. บริษัทยังคงด าเนินธุรกิจตามปกติจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพ่ือ
ส่งกากไปบ าบัดตามที่ทางพันธมิตรฯ ได้รับใบอนุญาตบ าบัดกากจากกรมโรงงาน 

2. ทางบริษัทได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของกรมป่าไม้เป็นเส้นทางคมนาคม และ
ขณะเดียวกันได้ส ารวจและสร้างเส้นทางใหม่ส าหรับขนกากเข้าโรงงาน 

3. บริษัทได้ท าหนังสือชี้แจงต่อลูกค้า คู่ค้าของบริษัท (Supplier) ให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะ ๆ  

4. บริษัทยังจ่ายค่าจ้างให้พนักงานของบริษัท และให้ผลประโยชน์ต่างๆ เป็นปกติ 
5. ฝ่ายบริหารคาดว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือน  สิงหาคม 

2563 

ระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศของคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจึงได้มีการเริ่ม
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและให้สามารถ
ดูแลรักษาทรัพยส์ินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ความคืบหน้า
ของการปรับปรุงในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

ทางฝ่ายบริหารของบริษัทไดย้ืนยันระบบการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง และ
มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและอนุมัติ ใน




