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เลขที ่ PW-056/CS 2563                                      

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 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 คัดแยก รวบรวมและขนส่งกากของเสีย เพ่ือน าไป
บ าบัดที่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสระแก้ว ที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนี้มีพ้ืนที่ส าหรับการฝัง
กลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จ านวน 4 หลุมฝังกลบ (L 1 – L 4)  และพ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบกาก
อุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จ านวน  4  หลุมฝังกลบ (L 5 – L 8)  และมีพ้ืนที่เป็นแนวเขตก้ันชนระหว่าง
โรงงานกับชุมชน พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1,173 ไร่ ซึ่งท าให้สามารถรองรับการให้บริการกากของเสียได้อีกเป็นจ านวน
มาก  

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้บริการผสมกากเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผสมวัตถุดิบทดแทน

ในเตาเผาปูนซีเมนต์ อีกทั้งมีการให้บริการซ่อมและล้างถังด้วยตัวท าละลาย ซึ่งเป็นการให้บริการเพ่ิมเติมจาก

การบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมด้วยการฝังกลบและมีใบอนุญาตคัดแยกกากอุตสาหกรรมเพ่ือจ าหน่าย  

และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด บริษัทได้ลงนามสัญญาพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท เวสท์ แมเนจ

เม้นท์ สยาม จ ากัด (WMS) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ซ่ึง WMS เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบ

การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน  ด าเนินงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี

ประสบการณ์ในการให้บริการธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยทาง WMS ส่งของเสียที่เป็นอันตรายและ
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ไม่เป็นอันตรายมาบ าบัดฝังกลบที่บริษัท ส่วนบริษัทจะน าส่งน้ าเสียที่บริษัทไม่สามารถรับบ าบัดได้ หรือของเสีย

ที่ต้องส่งไปเผา ไปบ าบัดกับ WMS  ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าของบริษัท  เพ่ือทางบริษัทจะได้ให้บริการรับ

บ าบัดกากอุตสาหกรรมกับลูกค้าได้ทั้งหมด นอกจากนี้ทางบริษัทได้เพ่ิมช่องทางการตลาดโดยรับเป็นที่ปรึกษา

และประเมินมูลค่าของกากที่จะมาบ าบัดและก าจัดให้กับบริษัทที่จะเข้าประมูลงานของภาครัฐ หรือเอกชน 

ตลอดจนเข้าร่วมประมูลงานกับบางบริษัทโดยจดทะเบียนร่วมค้า (Joint Venture) กัน  หรือร่วมประมูลงาน

กันในลักษณะ Joint Venture เป็นต้น 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้ 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1- 3 / 2563 
( งวด 9 เดือน ) 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

กากอุตสาหกรรม - 
อนัตราย 

120.57 45.26 106.27 38.73 154.41 36.36 83.28 54.14 

กากอุตสาหกรรม - 
ไมอ่นัตราย 

36.02 13.52 48.54 17.69 49.97 11.77 13.17 8.56 

รายไดค้่าขนส่งกาก
อุตสาหกรรม 

41.45 15.56 45.37 16.54 54.67 12.88 27.73 18.03 

รายไดจ้ากการขาย
อลมูเินียม  

57.20 21.48 50.03 18.23 51.20 12.06 25.52 16.59 

รายไดอ้ื่น 11.13 4.18 24.18 8.81 114.37 26.93 4.12 2.68 

รวม 266.37 100.00 274.39 100.00 424.62 100.00 153.82 100.00 

 

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 
7. ขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งการ 
         เรียนรู้เรื่องการบ าบัดกากอุตสาหกรรมและขยะต่าง ๆ  
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8.  ปรับปรุงและพัฒนาหลุมฝังกลบให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด เพ่ือไม่ให้กระทบ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

9 ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการก าจัดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  

 เมื่อพิจารณาผลการด าเนินการของกลุ่มบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท พบว่ามีผล
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2560 - 2562 และไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (งวด 9 เดือน) เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 
20.01 ล้านบาท  33.40 ล้านบาท  115.08 ล้านบาท และ (12.42) ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนฐานะทางการ
เงินของบริษัท พบว่ามีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงสิ้นปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 
488.92 ล้านบาท 514.15 ล้านบาท  643.77 ล้านบาท และ 619.36 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 
306.89 ล้านบาท  339.49 ล้านบาท 452.96 ล้านบาท และ 440.36 ล้านบาท ตามล าดับ และมีหนี้สินรวม 
ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 และสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 182.04 ล้านบาท 174.66 ล้านบาท 190.82 
ล้านบาท และ 179.00 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 
และสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 0.59 เท่า 0.51 เท่า 0.42 เท่า และ 0.41 เท่า ตามล าดับ  

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 

 เนื่องจากกลุ่มบริษัทยังคงด าเนินการตามแผนการด าเนินงานดังกล่าว และด้วยผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้ลดลงเนื่องจากปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่ยังคงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายคงที่ โดยเฉพาะเงินเดือนพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งบริษัทไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  
จึงส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้ 
1. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีหนังสือสั่งการตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งให้

บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนเฉพาะหลุมฝังกลบ L6 (หลุมบ าบัดกากอุตสาหกรรมแบบไม่
เป็นอันตราย) เนื่องจากการแพ้คดีฟ้องร้องเรื่องที่ดิน ภบท. โดยผู้บริหารชุดเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูล
ทรัพย์ ชนะคดีในศาลชั้นต้นเรียกคืนที่ ภบท ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทใช้มาตั้งแต่ปี 2545) โดยในภายหลัง
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์แล้วเป็นฝ่ายชนะคดี การหยุดการใช้งานหลุม L6 นี้ท าให้ก าลังการบ าบัดกาก
อุตสาหกรรมของบริษัทลดลง  โดยทางบริษัทได้ก่อสร้างหลุมฝังกลบ L8 เพ่ือทดแทนหลุมฝังกลบ L6 ซ่ึง
ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เปิดใช้งานเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2563   พร้อมกับได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลุมฝังกลบ L6 ตามค าสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอค าสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้บริษัท
สามารถเปิดประกอบกิจการโรงงานใช้หลุมฝังกลบ L6 ต่อไปได ้

2. เมื่อเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และการเริ่มใช้มาตรฐาน TFRS9 เรื่องท่ีเกี่ยวกับการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและTFRS ฉบับอ่ืน ๆ  
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3. เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 บริษัทถูกปิดเส้นทางเข้า-ออกเส้นเดิมของโรงงานของบริษัทที่จังหวัด

สระแก้วโดยกรมป่าไม้ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ คดีถึงที่สุดในปี 2551 โดยผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่

เคยทราบมาก่อน ท าให้บริษัทต้องหาเส้นทางเข้า-ออกเส้นใหม่แทน  

4.  ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงานต่อจากผู้บริหารชุดเดิมซึ่งออกไป ท า

ให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด แต่

เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากค าพิพากษาของศาลจังหวัดสระแก้ว เรื่องถนนทางเข้า-ออก โรงงาน 

ได้ไปบุกรุกพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทและกรมป่าไม้ โดยศาลมีการ

พิจารณาถึงท่ีสุดแล้ว ตั้งแตว่ันที่ 27 มีนาคม 2551 แต่ที่ผ่านมามิได้มีการบังคับคดีจนถึงปัจจุบัน โดยถนน

เส้นนี้ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 เรื่องดังกล่าวไม่มีข้อมูลเปิดเผยหรือปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือในรายงานผู้สอบบัญชี หรือรายงานข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น หรือในรายงานประเมินค่าทรัพย์สินรวมทั้ง

รายงานทางคดี  ผู้บริหารชุดปัจจุบัน (เข้ามาบริหารเมื่อปี 2558 ถึงปัจจุบัน) จึงไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มา

ก่อน  ประกอบกับเส้นทางถนนดังกล่าวได้ระบุอยู่ใน EIA มาตั้งแต่ต้น  บริษัทจึงมิได้เตรียมหาเส้นทางใหม่ 

หรือแนวทางแก้ไขอ่ืน ๆ ไว้ 

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิดประกาศที่หน้าทางเข้าของบริษัท  

ให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบริวารพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ใน

ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ซึ่งเชื่อมต่อกันกับเขตกรมป่าไม้ก้ ากึ่งกับเขต ส.ป.ก.   โดยเส้นทาง

หลักจากถนนใหญ่วิ่งเข้ามาประมาณ  7  กิโลเมตรเป็นถนนของ ส.ป.ก.  ยังใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้

ตามปกติ  มาหยุดที่ทางเข้าบริษัทอีก 1.5 กิโลเมตร เป็นเขตกรมป่าไม้  

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท าการขุดร่องถนนเพ่ือกั้นเขตแดน โดยใช้รถแบค

โฮขุด 2 จุดเป็นร่องถนนใหญ่ทางเข้าออกโรงงาน ท าให้บริษัทไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรม

เข้าไปบ าบัดในโรงงานได้ ผลกระทบจากการถูกปิดเส้นทางเข้า-ออก ท าให้ไม่สามารถน ากากอุตสาหกรรม

เข้าไปบ าบัดในโรงงานได้  จึงท าให้บริษัท คู่ค้าของบริษัทและพนักงานรายวันสูญเสียรายได้ รวมถึงบริษัท

สูญเสียโอกาสในการรับลูกค้ารายใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการท าถนน และซ่อมแซมเส้นทาง

เข้า-ออกเส้นใหม่ของโรงงานที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ดินส่วนบุคคลโดยได้ขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าว

แล้วและบางส่วนเป็นเส้นทางสาธารณะที่ไม่ผ่านชุมชน โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทางสาธารณะ

จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถด าเนินการขนกาก

อุตสาหกรรมเข้ามาบ าบัดที่โรงงานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ตามที่ได้มีการ

แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
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2) ความคืบหน้าของบริษัทในการด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามที่ได้เคยแจ้ง 

แผนการล้างขาดทุนสะสม  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 บริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือลดผลขาดทุนสะสมพร้อมจ่ายเงิน

ปันผล และน าบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  แต่เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 โดยได้

คะแนนเสียงเห็นด้วย 74.35 % ขาดไป 0.65 % จึงท าให้บริษัทไม่สามารถลดผลขาดทุนได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

ผู้บริหารยังมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและน าบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซื้อ-ขายหุ้นได้ บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนแผนการปรับโครงสร้างทุน

เพ่ือล้างบัญชีขาดทุนสะสม โดยยังคงค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในด้านการบริหารกิจการและการบริหาร

สภาพคล่องทางการเงิน  รวมถึงให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดท าแผนการปรับ

โครงสร้างทุนที่เหมาะสมแล้ว จะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นใหมต่่อไป 

ระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศของคณะกรรมการบริษัท   บริษัทจึงได้มีการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและให้สามารถ
ดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ความคืบหน้า
ของการปรับปรุงในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัท   (Kick-off 
Meeting)  โดยขณะนี้ทีมงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างตรวจสอบประเมินในเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ และกิจกรรมควบคุมที่
เกี่ยวข้อง (Control Activities)  และประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญของระบบการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ใน
ระหว่างการตรวจสอบ บริษัทและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง
ระบบ ERP และระบบ IT ของบริษัทให้ได้มาตรฐานมากขึ้น บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการว่าจ้างผู้ พัฒนาและ
ปรับปรุง ERP และ IT ให้ด าเนินดังกล่าว โดยบริษัทคาดว่าผู้ตรวจสอบภายในจะกลับเข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้อีกครั้งในเดือนธันวาคม 2563 

บริษัทจะปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษัทเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทมี
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ความพร้อมในการน าหุ้นสามัญของบริษัทให้มีคุณสมบัติที่สามารถกลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage) ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ  

       ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าในการด าเนินการเพ่ิมเติมอย่างไร บริษัทจะเรียนแจ้งให้ทราบในโอกาส

ต่อไป 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  

 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                   ( รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี ) 
                                                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


