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วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

เลขที่ PW-071 CS 2564 

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์  เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ผ่านพ้นช่วงระยะเวลา

ด าเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้แล้ว และก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย 

(Resume Stage) บริษัทขอเรียนรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย ดังนี้  

1.      ลักษณะและสถานะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

 บริษัทมีธุรกิจหลักที่ชัดเจน คือ การให้บริการด้านการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็น
อันตรายและไม่เป็นอันตรายด้วยการฝังกลบ บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยมีสถานทีบ่ าบัดและก าจัดกาก
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพ้ืนที่ส าหรับ
การฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จ านวน 4 หลุมฝังกลบ (L1 – L4)  และพ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบ
กากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จ านวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8)  และมีพ้ืนที่เป็นแนวเขตกั้นชน
ระหว่างโรงงานกับชุมชน พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1,173 ไร่ ซึ่งท าให้สามารถรองรับการให้บริการกากของเสียได้อีก
เป็นจ านวนมาก ในส่วนสายงานธุรกิจย่อยที่บริษัทขยายผลจากธุรกิจหลักนั้น ประกอบด้วย การให้บริการผสม
กากเชื้อเพลิงผสมเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending), ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 
(Solid Blending),  ซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวท าละลาย ตลอดจนคัดแยกกากเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle.)  

  ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่  

1. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออก
และช าระแล้ว  ประกอบธุรกิจหลอมอลูมิเนียมจากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) ขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL 
Dross) เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
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2. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จ ากัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนที่
ออกและช าระแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้
เลิกบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายได้จดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2564 ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนการช าระบัญชีต่อไป 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได ้
2561 2562 2563 9 เดือน/2563 9 เดือน/2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ   ล้านบาท ร้อยละ   ล้านบาท ร้อยละ   ล้านบาท ร้อยละ 

กากอุตสาหกรรม - อันตราย 106.27 38.73 154.41 48.74 115.77 53.96 83.79 54.47 85.34 38.76 

กากอุตสาหกรรม - ไม่อันตราย 48.54 17.69 49.97 15.77 16.63 7.75 13.17 8.56 11.35 5.16 

รายได้ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม 45.79 16.69 54.67 17.26 36.90 17.20 27.22 17.70 29.36 13.34 

รายได้จากการขายอลูมิเนียม 50.03 18.23 51.20 16.16 40.00 18.64 25.52 16.59 76.88 34.92 

รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุที่คัดแยก 

12.14 4.42 4.75 1.50 3.47 1.62 2.77 1.80 6.03 2.74 

การกลับรายการเจ้าหนี้การค้า 
และเจ้าหนี้อื่นที่ค้างนาน 

        9.80 4.45 

รายได้อื่น 11.62 4.24 1.79 0.57 1.78 0.83 1.35 0.88 1.38 0.62 

รวมรายได ้ 274.39 100.00 316.79 100.00 214.55 100.00 153.82 100.00 220.14 100.00 

ต้นทุนขาย/บริการ 175.77 64.06 202.39 63.89 155.71 72.58 121.21 78.80 126.01 57.24 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 33.40 12.17 115.10 36.33 (0.90) (0.42) (12.42) (8.07) 32.33 14.69 

 
โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ก าหนดแนวทางและแผนด าเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. เพ่ิมและขยายประเภทการให้บริการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมเน้นการแปรรูปเป็น

พลังงาน หรือสินค้าอื่นท่ีสามารถจ าหน่ายได้ 
2. มุ่งเน้นการตลาด เพ่ือเพ่ิมฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ 
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ เพ่ือรักษาฐานกลุ่มลูกค้ารายเดิม 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของบริษัท 
5. มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
7. ขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งการ เรียนรู้

เรื่องการบ าบัดกากอุตสาหกรรมและขยะต่าง ๆ  
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8. ปรับปรุงและพัฒนาหลุมฝังกลบให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด เพ่ือไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม
และชุมชน 

9. ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการก าจัดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในประเทศไทย 

  เมื่อพิจารณาผลการด าเนินการของกลุ่มบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับระยะเวลา 
9 เดือน บริษัทมีผลประกอบการของปี 2564 ดังนี้ รายได้รวม มีจ านวน 220.14 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
43.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.08 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และส่งผลให้ผลก าไรสุทธิของบริษัทมียอดรวมอยู่ที่ 32.33 ล้านบาท  ซ่ึงต่างจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มผีลขาดทุนสุทธิ 12.42 ล้านบาท ในปี 2563 

  ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทได้มีการกลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่คงค้าง
นาน เป็นรายได้อ่ืน จ านวน 9.80 ล้านบาท นอกจากนี้ในด้านค่าใช้จ่ายอ่ืน บริษัทได้มีการบันทึกประมาณการ
หนี้สินจากค่าปรับเพ่ิมเติมจ านวน 11.70 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดก าไรสุทธิของบริษัท ส าหรับระยะเวลา 9 
เดือน 2564 มีจ านวน 32.33 ล้านบาท 

  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ของปี 2564 ส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการขายอลูมิเนียม บริษัท เจ ที 
เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายอลูมิเนียม 76.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 201.21 จากช่วงเดียวของปีก่อน รายได้ที่เพ่ิมขึ้นในส่วนนี้ยังคงสะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณความ
ต้องการอลูมิเนียม (Demand) และราคาอลูมิเนียม (Pricing) ที่สูงขึ้น  

  ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทมีความเคลื่อนไหวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 
2561 ถึงสิ้นปี 2563 ที่ 514.15 ล้านบาท  643.77 ล้านบาท และ 642.87 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับ
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มียอดรวมอยู่ที่ 664.44 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 
ถึงปี 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 339.49 ล้านบาท 452.96 ล้านบาท 450.50 ล้านบาท 
และ 482.83 ล้านบาท ตามล าดับ และมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 ถึงปี 2563 และณ วันที่ 30 กันยายน 
2564 เท่ากับ 174.66 ล้านบาท 190.82 ล้านบาท 192.37 ล้านบาท และ  181.61 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม และหนี้สินรวมดังกล่าวสะท้อนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2561 ถึงปี 2563 และณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.51 เท่า 0.42 เท่า 0.43 เท่า และ 0.38 เท่าตามล าดับ 

 ทั้งนี้  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อย 
(บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด “ JTS ”) มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึง
ได้ทบทวนและบันทึกโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทย่อย (JTS) ลดลง จ านวน 67.03 
ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุน 

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทใน ปี 2564 

1. สถานการณ์โควิด–19 ส่งผลกระทบถึงลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตในหลายภาคธุรกิจด้วยการผลิตที่

น้อยลง การน าส่งกากอุตสาหกรรมให้บริษัทบ าบัดจึงลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม กิจการแปรรูป

อลูมิเนียมของบริษัทก าลังขยายตัวและมีแนวโน้มที่ดี ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ปริมาณความต้องการ
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อลูมิเนียมแปรรูปเพ่ิมสูงขึ้น และรายได้ในส่วนนี้ของบริษัทที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 301 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า สะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณความต้องการอลูมิเนียม (Demand) และราคาอลูมิเนียม 

(Pricing) 

2. มีนาคม 2564 : บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขคันดินบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้หลุมฝัง
กลบ L5 ตามค าสั่งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้ว  

3. พฤษภาคม 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ 3 เรื่อง ดังนี้  

1. การซื้อที่ดินเพ่ิมจ านวนประมาณ 40 ไร่  
2. ให้เลิกบริษัทย่อย (บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มท-ีเอเชีย) จ ากัด)  
3. ขยายลานวางกล่องบรรจุกากอุตสาหกรรมและลานแยกกาก ในวงเงิน 7.80 ล้านบาท 

4.   พฤษภาคม 2564 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีมติไม่อนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างทุนเพ่ือ
ล้างบัญชีขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นแผนการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 981.39 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
จ านวน 1,417.56 ล้านบาท ลงเหลือจ านวน 436.17 ล้านบาท และจะส่งผลให้ยอดการขาดทุนสะสมลดลง
เหลือยอดติดลบที่ 90 ล้านบาท (โดยประมาณ) จากยอดติดลบที่ 800 ล้านบาท (โดยประมาณ) 

5. การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คัดแยกในช่วงปี  2564 เป็นต้นมา มียอดเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจนและมีแนวโน้มความต่อเนื่องที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถมองภาพการเติบโตต่อไปของรายได้ใน
ส่วนนี้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้แยกรายการรายได้ดังกล่าวออกจากรายได้อ่ืน เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนใน
การแสดงความเคลื่อนไหวของรายได้ในส่วนนี้ ดังแสดงในตารางรายได้ของบริษัทด้านบน  

6.   ตุลาคม 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ การซื้อที่ดิน และการขายที่ดิน ดังนี้ 
1. การซื้อที่ดินเพ่ิมจ านวน 3 แปลง เนื้อท่ีโดยประมาณ 114 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 19.13 ล้านบาท 
2. การขายที่ดินจ านวน 4 แปลง เนื้อท่ีโดยประมาณ 220 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 39.63 ล้านบาท 

2. ระบบควบคุมภายใน 

  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศ บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ความคืบหน้าของการปรับปรุงในปัจจุบัน มี
ดังต่อไปนี้ 

 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) และเมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2563 ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัท (Kick-off Meeting) 
โดยทีมงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ และกิจกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง (Control Activities)  
และประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญของระบบการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทและผู้




