แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO” หรื อ “บริ ษทั ”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน
2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรมหรื อวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็ นอันตราย
(HAZARDOUS) และไม่เป็ นอันตราย (NON-HAZARDOUS) ด้วยวิธีการที่ทนั สมัย และถูกหลัก โดยคํานึ งถึงการปกป้ อง
และรักษาสิ่ งแวดล้อมของประเทศเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินกิจการ
ศูนย์บาํ บัดกากอุตสาหกรรมของบริ ษทั ตั้งอยู่ที่ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นโครงการที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อ
รองรับกากอุตสาหกรรมที่มีมากในปั จจุบนั โดยได้รับมติเห็นชอบ ในรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environment Impact
Assessment หรื อ “EIA”) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544
และได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ ลําดับที่ 101 , ลําดับที่ 105 ประเภท “ปรับคุณภาพของเสี ยรวมคัดแยก, ฝั งกลบสิ่ ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลกั ษณะและคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความตาม
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็ นรายที่ สองจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่ อวันที่ 11
มีนาคม 2545 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ลําดับที่ 106 ประเภท “ผลิตเชื้อเพลิงผสมจากนํ้ามันใช้แล้ว ซ่ อมและล้าง
ถังเคมีดว้ ยตัวทําละลาย” เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2547 ตามลําดับ และได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 8 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 5 ธันวาคม 2553
โครงการศูนย์บาํ บัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ในปั จจุบนั มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้ น 917 ไร่ โดยเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั เอง 917 ไร่ ทั้งนี้ บริ ษทั มีธุรกิจหลักคือการให้บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบ และบริ ษทั ยังมีธุรกิจ
รองคือบําบัดกากอุตสาหกรรมโดยผ่านเตาเผาที่โรงงานปูนซี เมนต์ซ่ ึ งดําเนินการโดย บริ ษทั คู่สัญญาแห่งหนึ่ง
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย

บริ ษทั มีเป้ าหมายในการให้บริ การบําบัดและกําจัดของเสี ยอย่างครบวงจร ทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็ นอันตราย
(HAZARDOUS) และแบบไม่เป็ นอันตราย (NON-HAZARDOUS) ธุรกิจการนํากากของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle), ซื้ อ
ขายและหล่อวัสดุโลหะทุกชนิด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ

จากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้
กากอุตสาหกรรมกลายเป็ นปั ญหาสําคัญที่ จะต้องได้รับการจัดการอย่างเร่ งด่วนและถูกวิธี การขยายกําลังการผลิ ตของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการอยูแ่ ล้วประกอบกับการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และและขนาด
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ย่อมที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนจากทั้งภายในและต่างประเทศซึ่ งเป็ นปั จจัยหนุ นให้กิจกรรมต่าง ๆ
ของภาคอุตสาหกรรม กลายเป็ นแหล่งกําเนิดของเสี ยที่สาํ คัญ และเพิ่มปริ มาณอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
ดังนั้น บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี ( 1999 ) จํากัด ต่อมาเปลี่ยนเป็ น บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี ( 1999 ) จํากัด (มหาชน) จึงได้จดั ตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 เพื่อดําเนิ น
โครงการจัด ตั้ง ศูน ย์บ ริ ก ารบํา บัด กากอุ ต สาหกรรมขึ้ น โดยระหว่า งการยื่น ขอมติ เ ห็ น ชอบ ในรายงานผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม (EIA) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จึงได้จดั ตั้ง บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544 เพื่อที่จะเริ่ มการติดต่อหาลูกค้าและทําการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการสร้างฐานลูกค้าและเป็ นการ
รองรับการดําเนินการของบริ ษทั ในอนาคต โดยบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจากโรงงาน
ปูนซี เมนต์หลายแห่งภายในประเทศ เพื่อที่จะรับกากอุตสาหกรรมจากลูกค้าเพื่อที่จะนําไปเผาที่โรงงานปูนซี เมนต์ เนื่องจาก
ณ ขณะนั้นบริ ษทั ยังไม่สามารถทําการฝังกลบได้
ต่อมาบริ ษทั ได้รับมติเห็นชอบ ตามรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( EIA ) จากสํานักงานนโยบายสิ่ งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 และ 105 ประเภท “ ปรับคุณภาพ
ของเสี ยรวม คัดแยก และฝั งกลบสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ” ที่ มีลกั ษณะและคุ ณสมบัติตามที่ กาํ หนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความตามในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็ นรายแรกจากกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรมเมื่ อ วันที่ 11 มี น าคม 2545 จึ ง ได้มี ก ารเริ่ ม การก่ อ สร้ า งศูน ย์บ ริ ก ารบํา บัด กาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้วขึ้น และได้รับใบอนุญาต 106 ประเภท “ผลิตเชื้อเพลิงผสมจากนํ้ามันใช้แล้ว ซ่อมและล้างถัง
เคมีดว้ ยตัวทําละลาย” เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2547 บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนิ นงานโครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่จงั หวัด
สระแก้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 เป็ นต้นมา และได้มีการเพิ่มทุนเป็ นระยะๆ จาก 1 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท, 200 ล้าน
บาท, 450 ล้านบาท, 600 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท 1,837 ล้านบาท และ 1,470 ล้านบาท ในปี 2544 , 2545, 2546, 2547
และ 2550 , 2553 และ 2558 ตามลําดับ เพื่อลงทุนในกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด เป็ นจํานวน 100% ของทุนชําระแล้ว และในปั จจุบนั บริ ษทั
เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 10 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้นาํ หุ ้นของบริ ษทั เข้าซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547
ในเดือนมีนาคม 2550 ได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท
เป็ น 1,000 ล้า นบาท โดยตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้รั บ หุ ้นของบริ ษ ัท ในส่ ว นเพิ่ ม ทุ น เข้าซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ขณะเดียวกัน บริ ษทั ได้ลงทุนใน บริ ษทั โปรซี มีเลีย อีดบั เบิลยูอาร์
จํากัด ในสัดส่ วน 100 % ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่ งชําระแล้ว 50.75 ล้านบาท โดยทําธุรกิจการจัดการและรี ไซเคิล
รวมทั้งคัดแยกสกัดโลหะมีค่าจากวัสดุและเศษซากอิเลคโทรนิ คส์ (Electronic – Waste) และโครงการขยะพลาสติกเป็ น
นํ้ามัน (Plastic to Fuel)
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ในเดือน สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด เป็ นจํานวน
80 % ของทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่ งชําระแล้ว 3 ล้านบาท โดยทําธุ รกิจกําจัดและนํากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุปนเปื้ อน
ปรอท (Mercury Recovery)
ในเดื อน พฤศจิ กายน 2550 บริ ษทั ได้ซ้ื อกิจการ บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด เป็ นจํานวน
100 % ของทุ นชําระแล้ว 100 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มทุ นอีก 50 ล้านบาท รวมเป็ น 150 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใน
โรงงานแห่งที่สอง โดยทําธุรกิจหล่อหลอมอลูมิเนียมสําเร็ จรู ป, นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap)
และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
ในปี 2553 บริ ษทั มีการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดราคาพาร์ จากราคาพาร์ หุ้นละ 1.0 บาท เหลือ 0.70 บาทต่อ
หุ น้ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700,000,000 บาท เป็ น 1,837,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม และ
ผูถ้ ือหุ น้ ในวงจํากัด เป็ นจํานวน 750,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.7 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นมูลค่า 525,000,000 บาท และออก
หุ น้ สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญจํานวน 875,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.7 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ น
มูลค่า 612,500,000 บาท โดยหลังจากที่ได้มีการใช้สิทธิ เพิ่มทุน บริ ษทั มีทุนชําระแล้ว 1,225,000,000 บาท โดยการออกหุ น้
สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 525,000,000 บาท นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานและให้
ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสื อลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
ในเดือน เมษายน ปี 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีคาํ สั่งให้บริ ษทั ประกอบกิจการโรงงานได้ตามปกติ โดยซึ่ ง
เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปิดการดําเนิ นการไปนาน จึงจําเป็ นต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งบ่อบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ การแก้ไข
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และสามารถเปิ ดให้บริ การรับบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมได้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 กันยายน 2555 เป็ นต้น
ไป
ทั้งนี้ ในเดือน มิถุนายน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ข้ ึนเครื่ องหมาย SP กับ PRO เนื่องจากบริ ษทั
ไม่สามารถส่ งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ในปี 2556 บริ ษทั ได้มีการขยายเวลาการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั (เดิมที่ออกในปี
2553) โดยขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2556
ในปี 2557 มีการเปลี่ยนโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ เนื่องด้วย Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE., Ltd.
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งถือหุ ้นจํานวน 315,928,900 หุ ้น และ 92,300,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 18.05 และ 5.27
ตามลําดับของทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ได้จาํ หน่ายหุ น้ สามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจํานวน 1
ราย ราคาหุ น้ ละ 0.13 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น การจําหน่ายหุ น้ ดังกล่าวทําให้
Enviro-Hub Holdings Ltd. และ Scenic Overseas PTE., Ltd. ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป
ในปี 2558 บริ ษทั มีการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,837,500,000 บาท เป็ น 1,225,000,000 บาท โดยการตัดหุ น้ จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายออก และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 245,000,000 บาท โดยออกและเสนอขายเป็ นหุ ้น
สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม จํานวน 350,000,000 หุ น้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.70 บาท ดังนั้น จึงทําให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ใหม่เท่ากับ 1,470,000,000 บาท
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1.3

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษทั ได้ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยจํานวน 4 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เวสท์ เอ็กเชนจ์ จํากัด, บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล, บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) และ บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมท
เทิล จํากัด โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจดังนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กเชนจ์ จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย)
จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
- รับกําจัดสิ่ งปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- ปัจจุบนั หยุดดําเนินธุรกิจ
- ซื้อขายและหล่อหลอมเศษอลูมิเนียมทองเหลือง ทองแดง และ
โลหะ
- ผลิตและให้บริ การแปรรู ปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็ นพลังงานนํ้ามัน
และเชื้อเพลิงต่าง ๆ และขายปลีกเศษพลาสติก และนํ้ามัน
- ปัจจุบนั หยุดการดําเนินธุรกิจ
ยังไม่ดาํ เนินพาณิ ชยกิจ
-

รับหลอมเศษอลูมิเนี่ยม และขายเป็ นแท่งอลูลมิเนียม

% การถือหุน้
100%
100%

80%
100%

โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้
PRO

100%
บริษัท เวสท์ เอ็กซ์ เชนจ์
จํากัด

100%
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด

80%
บริษัท เบกีมานน์ เมอร์ ควิ รี
เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด

100%
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด
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1.3.1

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม

ข้อมูลบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั ดังนี้
1. ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
Waste Exchange Company Limited
ทุนจดทะเบียน
:
10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน)
ทุนชําระแล้ว
:
10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน)
สัดส่ วนการลงทุน
:
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ถือหุน้ 100%
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ประกอบกิจการขนส่ ง ขนถ่ายขยะ สิ่ งปฏิกลู และสิ่ งของเหลือใช้ทุกชนิด
ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ, ประกอบกิจการรับกําจัดขยะ สิ่ งปฏิกลู
และสิ่ งของเหลือใช้ทุกชนิดทุกวิธี
เลขทะเบียนบริ ษทั
:
0105544022223
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
:
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
ที่ต้ งั โครงการ (สาขา 1 )
:
เลขที่ 54 ถนนทางหลวง 36 ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2. ชื่อบริ ษทั

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:

ที่ต้ งั โครงการ (สาขา 1)

:

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
Professional Waste Technology International Company Limited
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ 100%
ประกอบกิจการซื้ อและขายเศษอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด,ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียม
ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด, แปรรู ปขยะพลาสติกให้
เป็ นพลังงานหรื อนํ้ามันเชื้อเพลิงและจําหน่าย
0105550064421
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
545,545/1-2 หมู่ 2 ซ.รุ่ งโรจน์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
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3. ชื่อบริ ษทั

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:

ที่ต้ งั โครงการ (สาขา)

:

4. ชื่อบริ ษทั

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

1.4

:
:

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
Bergemann Mercury Tech (BMT Asia) Company Limited
(BMT- Asia)
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ 80.00 %
ประกอบกิจการให้บริ การดําเนินการกําจัด/บําบัดขยะพิษ
หรื อของเสี ยอันตรายที่ปนเปื้ อน
สารปรอทและทําการสกัดสารปรอทเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
0105546092377
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
ไม่มี

บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด
JTS Aluminium And Metal Company Limited
150,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาทถ้วน)
150,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาทถ้วน)
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ถือหุน้ 100.00 %
ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียมสําเร็ จรู ป, นํากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม
(AL Dross)
0105533145612
28 หมู่ 10 ต.สระสี่ เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3819-4041-3 โทรสาร 0-3819-4044

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่ มี -
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2.

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ประกอบธุ รกิจให้บริ การบําบัดและกําจัดของเสี ยอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่
เป็ นอันตราย (HAZARDOUS) และไม่เป็ นอันตราย (NON-HAZARDOUS) โดยบริ ษทั จะรับของเสี ยอุตสาหกรรมจาก
โรงงานลูกค้าและดําเนินการขนส่ ง เพื่อที่จะมาบําบัดที่ศนู ย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 4 แห่ง ซึ่ งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 10 ล้านบาท โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 บริ ษทั
เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด ที่ ทาํ หน้าที่ติดต่อหาลูกค้าและทําการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะนําไปกําจัดที่ศูนย์บริ การกําจัดกาก
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วของบริ ษทั
2. บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ชําระแล้ว
200 ล้านบาท โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ทําธุรกิจการ
จัดการและรี ไซเคิลรวมทั้งคัดแยกสกัดโลหะมีค่าจากวัสดุและเศษซากอิเลคโทรนิ คส์ (Electronic – Waste หรื อ e-waste)
และทําธุรกิจแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง (Plastic to Fuel)
เนื่องจากในช่วงที่ผา่ นมาธุรกิจ e-waste ประสบปัญหาเรื่ องราคาโลหะ (e-waste) ตกตํ่า มีตน้ ทุนสู ง กอร์ ปกับมีการ
แข่งขันในธุ รกิจสู ง ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถทํากําไรจากธุ รกิจ e-waste ได้ จึงต้องหยุดดําเนิ นการในธุ รกิจ e-waste ไว้
ก่อนเพื่อลดต้นทุนดําเนินการของบริ ษทั
สําหรับธุ รกิจแปรรู ปขยะพลาสติกเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง (Plastic to Fuel) ปั จจุบนั ยังคงชะลอโครงการอยู่ เนื่ องจาก
ยังติดปั ญหาทางด้านการได้มาซึ่ งแหล่งวัตถุดิบ และยังจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการขยายกําลังการผลิต เพื่อให้
ผลผลิตถึงจุดคุม้ ทุนในการดําเนินการ
3. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ชําระแล้ว 3 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 80 บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เท็ค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด ทําธุรกิจกําจัดและนํากลับมาใช้ใหม่ของ
วัสดุปนเปื้ อนปรอท (Mercury Recovery)
จากการที่ บ ริ ษ ัท มี โ ครงการสร้ า งโรงงานกํา จัด และนํา กลับ มาใช้ใ หม่ ข องวัส ดุ ป นเปื้ อนปรอท (Mercury
Recovery) ที่นิคมฉลุง จังหวัดสงขลา โดยใช้เงินลงทุนจากการกูส้ ถาบันการเงินจํานวน 150 ล้านบาทนั้น สื บเนื่องจากที่ผา่ น
มาจนถึงปั จจุบนั เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าประกอบกับปั ญหากับตัวธุรกิจหลักของบริ ษทั บริ ษทั จึงชะลอโครงการก่อสร้าง
โรงงานกําจัดกากปรอทไว้ก่อนเป็ นการชัว่ คราว
4. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 150 ล้านบาท ชําระแล้ว 150
ล้านบาท โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ทําธุ รกิจหล่อหลอมอลูมิเนี ยม
สําเร็ จรู ป, นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
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บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ทําการหล่อหลอมอลูมิเนี ยม ส่ งให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ
ไทย ประมาณ 2-3 ราย ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกค้ารายย่อย ปัจจุบนั มีโรงงานผลิต ตั้งอยูท่ ่ี จังหวัดชลบุรี
โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการดําเนินงาน แบ่งเป็ นรายได้ของศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัด
สระแก้ว และรายได้จากบริ ษทั ย่อยอื่น ดังนี้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท และบริษัทในเครือ
สภาพผลิตภัณฑ์
2557
2558
2559
% การถือหุน้
ของบริ ษทั
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
กากอุตสาหกรรม - อันตราย
- บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ฯ
100%
50.36 39.30%
115.92 28.82%
149.68 39.36%
กากอุตสาหกรรม - ไม่อนั ตราย
- บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ฯ
100%
32.06 25.03%
59.81 14.87%
58.08 15.27%
รายได้ค่าขนส่ งกากอุตสาหกรรม
68.00 16.91%
71.68 18.85%
รายได้จากการขายอลูมิเนียม
- บจ. เจ ที เอส อลูมิเนียม
100%
21.26 16.59%
62.86 15.63%
74.25 19.53%
รายได้อื่น
24.45 19.08%
95.58 23.77%
26.58 6.99%
รวมทั้งสิ้น
128.13 100%
402.17 100%
380.27 100%
2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริ ษทั ดําเนิ นการให้บริ การบําบัดและกําจัดของเสี ยและกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตราย
ซึ่ งบริ ษ ัท จะทํา การจัด เก็บ กากอุ ต สาหกรรมจากโรงงานลูก ค้า และทํา การขนส่ ง เพื่ อ นํา ไปบํา บัด ณ ศูน ย์บ าํ บัด กาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บาํ บัดของเสี ยและกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วมีพ้นื ที่สาํ หรับการฝังกลบแบบธรรมดาและแบบเฉพาะรวม
ทั้งหมด 233 ไร่ (เฉพาะหลุมฝั งกลบ) ซึ่ งสามารถรองรับการให้บริ การได้ประมาณ 24-30 ปี และในปี 2547 บริ ษทั ได้ซ้ื อ
ที่ดินเพิ่มเติมอีก 503 ไร่ รอบที่ดินเดิม เพื่อรองรับเป็ นหลุมฝังกลบเพิ่มเติมในอนาคต และเป็ นพื้นที่กนั ชน (Buffer Zone)
สําหรับป้ องกันชุมชนขยับตัวเข้าใกล้พ้นื ที่โครงการ
บริ ษทั มี ห้องปฏิ บตั ิการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและขึ้ นทะเบี ยนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง โดย
ให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมถึง
วิธีการบําบัดและกําจัดมลพิษที่ มีอยู่ท้ งั ที่ เป็ นอันตรายหรื อไม่อนั ตราย เพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั มีระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เพื่อเป็ นการเปลี่ยนสภาพกากอุตสาหกรรมอันตรายให้
มีความเป็ นอันตรายหรื อเป็ นพิษน้อยลงด้วยวิธีปรับสภาพความเป็ นกรดด่างของกากของเสี ยให้มีค่าเป็ นด่าง (pH 10-11) และ
ทําให้แข็งตัวมากขึ้น โดยผสมกับปูนซี เมนต์ เพื่อห่อหุ ม้ กากอุตสาหกรรมป้ องกันการชะล้าง ทําให้กากอุตสาหกรรมอยูใ่ น
สภาพคงตัวก่อนนําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย กากอุตสาหกรรมต่างชนิดกันจะมีวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเสถียรต่างกัน
ดังนั้นก่อนการปรับเสถียรกากอุตสาหกรรมชนิ ดใดๆ ต้องทําการทดลองเบื้องต้น ในห้องทดลองก่อนเสมอ เพื่อออกสู ตร
การบําบัด(Recipe) ที่เหมาะสมถูกต้อง

โดยตะกอนที่ผา่ นการปรับเสถียรแล้วต้อง นํามาทดสอบสมบัติการถูกชะล้าง (leaching test) ภายใต้สภาวะ
มาตรฐานก่อนนําไปฝังกลบ สารละลายที่ผา่ นการชะล้างของเสี ยแล้ว จะต้องมีสารปนเปื้ อนตํ่ากว่าปริ มาณที่กาํ หนดไว้
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กรรมวิธีการบําบัดของเสี ยและกากอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ตามประเภทของกากอุตสาหกรรม ดังนี้

1. การบําบัดของเสี ยอุตสาหกรรมแบบที่เป็ นอันตราย
จะเริ่ ม จากการนํา ตัว อย่า งของเสี ย ที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ จาก
ลูกค้ามาวิเคราะห์เบื้ องต้น (Pre-Acceptance Test) ใน
ห้องปฏิบตั ิการทดลอง เพื่อทําการกําหนดราคาค่าบริ การ
แก่ลูกค้าต่อไป เมื่อมีการรับกากอุตสาหกรรมจากลูกค้า
จริ ง บริ ษทั จะนํากากอุตสาหกรรมที่ได้รับในแต่ละเที่ยว
ขนส่ งไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ (Fingerprint Test) กับ
ตัวอย่างของเสี ยที่บริ ษทั ได้รับจริ ง หากกากที่ได้รับตรง
กับกากที่ บริ ษทั วิเคราะห์เบื้ องต้น บริ ษทั จะจัดเตรี ยม
กรรมวิธีการบําบัด (Recipe) ให้เหมาะสม จากนั้นของ
เสี ยอันตรายจะเข้าสู่ ระบบปรับเสถียรและการทําให้เป็ น
ของแข็ง (Stabilization and Solidification) โดยใช้
ปู น ซี เ ม น ต์ , ปู น ข า ว แ ล ะ ส า ร เ ค มี อื่ น ๆ ต า ม ที่
ห้องปฏิ บตั ิ การทดลองกําหนด เป็ นส่ วนประกอบหลัก
เมื่อการปรับเสถียรภาพเสร็ จสิ้ นลง กากอุตสาหกรรมที่
ผ่านการปรับเสถียรแล้ว จะถูกนําไปฝั งกลบในหลุมฝั ง
กลบนิ ร ภัย (Secured Landfill)
ตัวอย่างกาก
อุ ต สาหกรรมแบบที่ เ ป็ นอัน ตราย ได้แ ก่ เ ศษชิ้ น ส่ ว น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กากตะกอนสี และภาชนะ
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2. การบําบัดของเสี ยอุตสาหกรรมแบบที่ ไม่เป็ นอันตราย จะปนเปื้ อนสารเคมี ก็ตอ้ งผ่านการวิเคราะห์แบบ PreAcceptance Test และ Fingerprint Test เช่นเดียวกับกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็ นอันตราย โดยห้องปฏิบตั ิการทดลอง
ต้องให้การรับรองว่า กากอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่เป็ นอันตรายและถูกส่ งเข้าฝังกลบสุ ขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็ นอันตราย ได้แก่ กากตะกอนจากนํ้าเสี ย เศษพลาสติก และเศษยาง

3. การบําบัดนํ้าเสี ยทางเคมีและทางชีวะภาพ เป็ นการบําบัดนํ้าเสี ยจากหลุมฝังกลบ (Leachate) ของบริ ษทั เท่านั้น
บริ ษทั มีนโยบายไม่รับนํ้าเสี ยจากลูกค้าภายนอกเข้ามาบําบัดภายในศูนย์บาํ บัดของเสี ยและกากอุตสาหกรรมจังหวัด
สระแก้ว เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากลิ่นเหม็น
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ระบบขนส่ ง
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมทั้งรถขนส่ งที่ ถูกออกแบบโดยเฉพาะของบริ ษทั และรถขนส่ งรับจ้าง ที่ผ่านมาตรฐานเพื่อ
จัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากลูกค้า ซึ่ งเป็ นรถบรรทุกติดระบบไฮโดรลิค,รถยนต์ของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ ง และรถที่ทาํ สัญญา
ว่าจ้างระยะยาวจากผูป้ ระกอบการขนส่ งอีกส่ วนหนึ่ ง เพื่อรับขนส่ งกากอุตสาหกรรมให้แก่บริ ษทั ในการคัดเลือกบริ ษทั
ขนส่ งจากภายนอกนั้น บริ ษทั ใช้วิธีคดั เลือกจากบริ ษทั ที่มีความน่าเชื่อถือและประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการสู งสุ ด เพื่อให้
เกิดความสมดุลในการบริ หารขนส่ ง
บริ ษทั ได้เน้นถึงความปลอดภัยระหว่างการขนส่ งเป็ นสิ่ งสําคัญ บริ ษทั จึงได้มีการจัดอบรมในเรื่ องขั้นตอนและ
การปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง และพนักงานขับรถจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท 4 สําหรับ
การขับรถขนส่ งสารเคมีอีกด้วย

ทีมฉุกเฉิ น
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมต่ออุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งบุคลากรจากแผนกต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยทีมฉุ กเฉิ นจะมีความพร้อม เพื่อออกปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง ใน
การกูภ้ ยั และให้ความช่วยเหลืออุบตั ิเหตุที่มีการกระจายของสารเคมี (Chemical Spill) นอกจากนั้นบริ ษทั ยังมีเครื อข่ายที่มี
พนักงานที่ผา่ นการอบรมการกูภ้ ยั โดยบริ ษทั จะสามารถขอความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นในกรณี ที่อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นในเขตห่างไกล
โครงการของบริ ษทั ได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลําดับที่ 101 และ รายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ใบอนุ ญ าตลํา ดับ ที่ 101 ที่ ไ ด้รั บ จากกรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและความเห็ น ชอบในรายงานผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมจากสํานักงานนโยบายสิ่ งแวดล้อม เป็ นใบอนุญาต/ความเห็นชอบที่ไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องระยะเวลาและไม่ตอ้ งต่อ
อายุ แต่มีเงื่อนไขที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
1. โครงการจะต้องตั้งอยูท่ ี่ทาํ การของโครงการในปัจจุบนั (จังหวัดสระแก้ว)
2. ปฏิบตั ิตามมาตรการที่บริ ษทั ได้รายงานไว้ในรายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ( BOI )
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษ จากการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยสังเขปดังต่อไปนี้
1. ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ ง ให้ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล สําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการ ที่ได้รับการส่ งเสริ มรวม มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น เมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2545 และสิ้ นสุ ดในปี 2553 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการต่ออายุและอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
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2.
3.

4.

2.2

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สําหรับเครื่ องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ตามมาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
มาตรา 35 (3) ให้ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละยีส่ ิ บ
ห้ าของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

การตลาดและการแข่ งขัน

เนื่ องจากปริ มาณสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรมที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเป็ นผลมาจากการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงปี ที่ผา่ นมา และนโยบายการกํากับดูแลจากภาครัฐ ในการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ฯ ให้
เป็ นไปอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การจากกลุ่มผูป้ ระกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม และการตอบรับ
นโยบายของภาครัฐ ในส่ วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ปั จจุบนั รัฐบาลให้ความสําคัญกับปั ญหาขยะหรื อสิ่ งปฏิกลู ฯ ที่ตอ้ ง
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน จึ งกําหนดให้เรื่ องการจัดการขยะและของเสี ยอันตรายเป็ นวาระแห่ งชาติ จึ งมอบหมายให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุ ข ฯลฯ ร่ วมกัน
กําหนดมาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่ มจากการกําหนด Roadmap ที่มีหลักสําคัญคือ
1. การลดและคัดแยกที่ ต้นทาง
2. การจัดการขยะแบบศูนย์รวม
3. กําจัดโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน และ
4. เน้นการแปรรู ปเป็ นพลังงานหรื อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ งปฏิกลู ฯ ด้วยวิธีฝังกลบที่มีใบอนุญาตฝังกลบ สิ่ งปฏิกลู ฯ ทั้งที่ไม่อนั ตรายและที่เป็ น
อันตรายซึ่ งเป็ นรายใหญ่ แ ละมี ศ กั ยภาพ ให้กับ ผูป้ ระกอบกิ จ การภาคอุ ต สาหกรรม อย่า งไรก็ต าม ผูใ้ ห้บ ริ การที่ มี
ความสามารถในการให้บริ การใกล้เคียงกันในประเทศไทย มีจาํ นวน 3 ราย ได้แก่
- บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น (“BWG”) จังหวัดสระบุรี (271 ไร่ )
- บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (“PRO”) จังหวัดสระแก้ว (917 ไร่ )
- บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (“GENCO”) ศูนย์มาบตาพุด จังหวัดระยอง ( 91.6 ไร่ ), ศูนย์
แสมดํา บางขุนเทียน กทม (300 ไร่ ) และ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี (500 ไร่ )
ทั้งนี้ ภาวการณ์แข่งขันในการให้บริ การกําจัดสิ่ งปฎิกลู ฯ ด้วยวิธีการฝังกลบสําหรับสิ่ งปฎิกลู ฯ อันตราย ไม่มีความ
รุ นแรงมากนัก เรื่ องจากมีจาํ นวนผูใ้ ห้บริ การรายใหญ่เพียง 3 ราย เมื่อเทียบกับปริ มาณสิ่ งปฏิกลู ฯ ในประเทศทั้งหมด อีกทั้ง
ผูบ้ ริ การแต่ละรายมีสถานที่ต้ งั ของศูนย์กาํ จัดสิ่ งปฏิกลู ฯ ที่กระจายออกไปในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นลูกค้าเป้ าหมาย
ของผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ให้บริ การ จึงทําให้การแข่งขันไม่สูงมากนัก
จากข้อจํากัดหลายประการทําให้ผใู้ ห้บริ การรายใหม่ไม่สามารถแข่งขันกับรายเดิมที่มีศกั ยภาพที่ดีได้ เช่น ต้องใช้
เงินลงทุนสู ง ต้องมีพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่และมีลกั ษณะเหมาะสมซึ่ งต้องได้รับการรับรองและผ่านความเห็นชอบในรายงาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIA) จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก่อนดําเนิ นกิจการ รวมทั้งต้องผ่านความเห็นชอบในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสุ ขภาพ (HIA) ซึ่ งเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 ที่ระบุ
“กําหนดให้การดําเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมที่ อาจจะก่อให้เกิ ดผลกระทบอย่างรุ นแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
สุ ขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยก่อน รวมทั้ง
ได้ให้องค์กรอิสระซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพและผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาที่ จดั
การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติหรื อด้านสุ ขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าวทํา
ให้ผลู้ งทุนมีความเสี่ ยงจากการลงทุนในที่ดินเป็ นเงินจํานวนสู ง ตลอดจนหากไม่ผา่ นการยอมรับจากชุมชน ทําให้อาจไม่ได้
รับอนุญาตให้ประกอบการได้
ผู้ให้ บริการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ว สามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ม ตามวิธีการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ฯ ดังนี้
1. ผูใ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีฝังกลบ
ปั จจุบนั มีผใู ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ งปฏิกลู ฯ ด้วยวิธีฝังกลบในประเทศหลายราย ส่ วนมากเป็ นรายย่อยที่ให้บริ การเฉพาะ
ฝังกลบสิ่ งปฏิกูลฯ ที่ไม่อนั ตราย เนื่ องจากข้อจํากัดทางด้านพื้นที่ของสถานประกอบการ กล่าวได้ว่าผูใ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ ง
ปฏิ กู ล ฯ ด้ว ยวิ ธี ฝั ง กลบที่ มี ใ บอนุ ญ าตฝั ง กลบสิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ ทั้ง ที่ ไ ม่ อ ัน ตรายและที่ เ ป็ นอัน ตรายซึ่ งมี ศ ัก ยภาพ และ
ความสามารถในการให้บริ การใกล้เคียงกันในประเทศไทย มีจาํ นวน 3 ราย ได้แก่
 บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น (“BWG”) จังหวัดสระบุรี
 บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (“PRO”) จังหวัดสระแก้ว
 บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (“GENCO”) จังหวัดระยอง
2. ผูใ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีเผาในเตาเผาเฉพาะ

บริ ษทั ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อลูกค้าในการให้บริ การในการกําจัดสิ่ งปฏิกูลด้วยวิธีดงั กล่าว
เนื่องจากสิ่ งปฏิกลู ฯ บางประเภทมีองค์ประกอบที่มีความเป็ นอันตรายสู ง ไม่สามารถกําจัด/บําบัดได้ดว้ ยวิธีการปรับ
เสถียรและฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย หรื อนํากลับไปปรับปรุ งคุณภาพเพื่อใช้เป็นเชื้ อเพลิงหรื อวัตถุดิบ
ทดแทนให้แก่เตาเผาซี เมนต์ได้ เนื่ องจากวิธีการกําจัดความเป็ นพิษของสิ่ งปฏิกูลฯ นั้นๆ จําเป็นต้องมีระบบบําบัด
มลพิษที่สามารถควบคุม และดูแลอากาศที่ปล่อยออกสู่ บรรยากาศให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่ภาครั ฐกําหนด และ
เพื่อให้การกําจัดของเสี ยที่มีความเป็ นอันตรายสู งได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
3. กลุ่มผูใ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีเผาในเตาเผาซี เมนต์

บริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อลูกค้าในการให้บริ การการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ด้วยวิธีดงั กล่าว โดยส่ ง
ต่อให้กบั ผูบ้ ริ การกําจัดสิ่ งปฏิกูลฯ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การจะกําจัดสิ่ งปฏิ กูลฯ โดยการเผาจะรั บสิ่ งปฏิ กูลฯ บางประเภทที่ ให้
พลังงานความร้อนสู งและเหมาะสมกับเตาเผานั้นๆ เช่น เศษยาง ตะกอนนํ้ามัน สารละลาย เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นําพลังงานที่ได้จากการเผาไปใช้ภายในโรงงาน
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4. กลุ่มผูใ้ ห้บริ การกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการรี ไซเคิล (Recycle)
การรี ไซเคิลเป็ นวิธีการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ฯ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจวิธีหนึ่ งเนื่องจากเป็ นการนําสิ่ งปฏิกลู ฯ
มาทําให้เกิดประโยชน์ได้ใหม่ อย่างไรก็ตาม การนําสิ่ งปฏิกลู ฯ มารี ไซเคิลยังมีขอ้ จํากัดอยูม่ ากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ กําจัด
สิ่ งปฏิ กูลฯ ด้วยวิธีการฝั งกลบ เนื่ องจากสิ่ งปฏิ กูลฯ บางประเภทเท่านั้น ที่ จะสามารถนํามา รี ไซเคิล เช่ น ตัวทําละลาย
นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันหล่อลื่น เศษเหล็ก เศษโลหะอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ เคมีภณ
ั ฑ์บางชนิ ด เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
ไม่ได้ให้บริ การการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ด้วยวิธีน้ ี
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั มีกาํ ลังการผลิตและปริ มาณการผลิตในปี 2559 ดังนี้

หน่วย (ตัน)
กากอุตสาหกรรมแบบที่เป็ น
อันตราย*
กากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่
เป็ นอันตราย**

กําลังการผลิต ต่อปี
82,500 ตัน

ปริ มาณการให้บริ การ
81,743.21 ตัน

อัตราการให้บริ การ (%)
59.09 %

330,000 ตัน

56,588.74 ตัน

40.91 %

หมายเหตุ : กําลังการผลิตคิดวันทํางานเท่ากับ 330 วันต่อปี ทํางาน วันละ 8 ชัว่ โมง
* คํานวณจากความสามารถในการให้บริ การสู งสุ ดของอาคารปรับเสถียรในปัจจุบนั (1 อาคาร) คือ 250 ตัน/วัน ในอนาคตเมื่อปริ มาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ โครงการ
เพิ่มขึ้น บริ ษทั มีโครงการจะเพิ่มอาคารปรับเสถียรอีก 1 อาคาร ซึ่งจะสามารถจะให้บริ การได้ เท่ากับ 500 ตัน/วัน ซึ่งเท่ากับกําลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA
** คํานวณจากความสามารถในการให้บริ การสู งสุ ดของบริ ษทั เช่น ปริ มาณรถบรรทุก การชัง่ นํ้าหนัก การตรวจสอบจากห้องปฏิบตั ิการ ฯลฯ ซึ่งเท่ากับกําลังการผลิต
ที่รายงานไว้ใน EIA

ทีด่ นิ
โครงการบําบัดกากอุตสาหกรรมของบริ ษทั ตั้งอยูบ่ นที่ดินเนื้ อที่ 917 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ หมู่4 บ้านหนองมะอึ ตําบลโนน
หมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลักษณะทัว่ ไปของที่ดินมีดงั นี้
- ไม่มีชุมชนหลักอยูใ่ นรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
- อยูห่ ่างจากถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) 6.5 กิโลเมตร
- อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล 44 – 52 เมตร และห่างจากชายทะเลฝั่งตะวันออก 150 กิโลเมตร
- ไม่ปรากฏนํ้าท่วมในพื้นที่โครงการในรอบ 100 ปี
- สภาพพื้นที่ท้ งั หมดตรงกับข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและข้อกําหนดของ U.S.
Environmental Protection Agency (“EPA”)
จากปริ มาณที่ดินดังกล่าวสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 6 ล้านตัน หากคํานวณ ณ ขีดความสามารถ
สู งสุ ดของโครงการที่ได้ศึกษาไว้ EIA (ในพี้นที่หลุมฝังกลบ 233 ไร่ ) คือ ปริ มาณกําจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย 500 ตัน/
วัน และกากอุตสาหกรรมไม่เป็ นอันตราย 1,000 ตัน/วัน โดยให้เวลาทําการ 320 วันต่อปี บริ ษทั จะใช้ที่ดินเพื่อการฝังกลบ
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ได้เท่ากับ 11 ปี (ที่มา : รายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มกราคม 2545) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ประเมินว่าปริ มาณกาก
อุตสาหกรรมที่เข้าโครงการจะมีปริ มาณเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 200,000-250,000 ตันต่อปี ซึ่ งจะใช้ที่ดินเพื่อการฝังกลบได้ 24-30
ปี สําหรับพื้นที่โครงการ EIA หากรวมกับที่ดินที่ซ้ื อเพิ่มเติมอีก 503 ไร่ ในปี 2547 โครงการอาจรองรับได้ถึง 75-90 ปี (ที่ดิน
ใหม่จะต้องทําการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมใหม่ EIA ซึ่ งคาดว่าจะได้รับการอนุ มตั ิ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ดินบริ เวณ
เดียวกัน)
วัตถุดบิ
ในการบําบัดกากอุตสาหกรรมประเภทฝังกลบจะใช้วตั ถุดิบที่สาํ คัญ ได้แก่ แผ่นวัสดุปูพ้ืน (HDPE Sheet) และ ดิน
เหนี ยวสังเคราะห์ (geosynthetic clay liner) , geotextile , geonet และเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการปรับเสถียรภาพและทําให้เป็ น
ก้อนแข็ง ซึ่ งใช้เฉพาะกากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตราย เคมีภณ
ั ฑ์เหล่านี้ ได้แก่ ปูนซี เมนต์, ปูนขาว และสารเคมีต่าง ๆ เช่น
โซเดียมซิ ลไฟด์ (Na2S), โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCI), เฟอร์ รัสซัลเฟต (Fe2SO4) และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2)
วัสถุดิบทุกประเภทสามารถจัดซื้ อได้จากผูจ้ าํ หน่ายในประเทศซึ่ งมีจาํ นวนหลายราย
2.4

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3.

ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1

ความเสี่ ยงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ ยงจากการดําเนินงานในธุรกิจบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม
1) ความเสี่ ยงจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เนื่ องจากการดําเนิ นกิ จการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมแบบที่ เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย บริ ษ ทั
จะต้องได้รับมติเห็นชอบในรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIA) จากสํานักงานนโยบายสิ่ งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่ งบริ ษ ัท อาจจะไม่ ส ามารถดํา เนิ น การต่ อ ไปได้ห าก EIA หรื อ ใบอนุ ญ าตลํา ดับ ที่ 101 ได้ถูก เพิ ก ถอนเนื่ อ งจากการ
ดําเนิ นงานไม่ผา่ นมาตรฐานของทางราชการหรื อการถูกร้องเรี ยนโดยชุมชนว่าทําให้สภาพแวดล้อมเสี ยหาย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าวจึงได้กาํ หนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวไว้ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายที่จะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ กาํ หนดไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
2. กําหนดพื้นที่โครงการตั้งแต่การจัดหาเป็ นพื้นที่อยูห่ ่ างไกลชุมชน 3 กิโลเมตร ไม่เคยมีประวัติน้ าํ ท่วมในรอบ 100
ปี ที่ผา่ นมา
3. ป้ องกันมิให้แหล่งชุมชนได้ขยับตัวเข้ามาใกล้พ้นื ที่โครงการโดยการกําหนดที่ดินบริ เวณรอบโครงการเพื่อเป็ นการ
สร้างพื้นที่กนั ชน (Buffer Zone)
2) ความเสี่ ยงจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการขนส่ ง
เนื่ องจากบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการกําจัดกากอุตสาหกรรม จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี ยหาย ตั้งแต่
ได้รับมอบกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าจนถึ งสิ้ นสุ ดการขนส่ งปลายทางที่ ศูนย์บาํ บัดกากอุตสาหกรรม จังหวัด
สระแก้ว บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงหากรถขนส่ งกากอุตสาหกรรมของบริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการขนส่ งประสบอุบตั ิเหตุ และมี
การกระจายของสารเคมี (Chemical Spill)
ทั้งนี้ บริ ษทั ประมาณว่าหากมีอุบตั ิเหตุต่อการขนส่ ง 1 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายสําหรับการบําบัดของเสี ย ณ ที่เกิดเหตุไม่
เกิน 1 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบตั ิภยั ไว้แล้ว โดยมีวงเงินประกันภัยรวมถึง 30 ล้านบาทต่อเที่ยวการขนส่ ง ซึ่ งได้
ครอบคลุมความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นทุกอย่าง (All Risks) เช่น ทรัพย์สิน บุคคลที่สาม และสถานที่ หากมีค่าเสี ยหายมากกว่า
30 ล้านบาท บริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการขนส่ งจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ดเป็ นเจ้าของรถขนส่ ง นอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้มีการติดตั้งเครื่ องบันทึกการเดินทาง (กล่องดํา) ใช้ในการบันทึกเส้นทางและความเร็ ว เพื่อตรวจสอบการทํางาน
ของพนัก งานขับ รถว่า ปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางของบริ ษ ัท เพื่ อ ป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ ห รื อไม่ และพนัก งานขับ รถขนส่ ง กาก
อุตสาหกรรมของบริ ษทั ยังต้องได้รับใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 สําหรับการขนส่ งวัสดุอนั ตรายอีกด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังได้มีการอบรมพนักงานขับรถอย่างสมํ่าเสมอตั้งแต่เปิ ดดําเนินการจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุหรื อมีการ
กระจายของสารเคมีระหว่างขนส่ ง
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3) ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้ประกอบการขนส่ ง
ในการขนส่ งกากอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้า ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่ งของการให้บริ การของบริ ษทั บริ ษทั จะใช้
รถขนส่ ง 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รถขนส่ งที่มีระบบไฮโดรลิค สําหรับยกถังบรรจุ และ รถบรรทุกสิ บล้อ นอกเหนื อจากนี้
บริ ษทั จะใช้บริ การจากบริ ษทั ขนส่ งภายนอกเป็ นหลัก ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการจัดหาผูป้ ระกอบการขนส่ งเป็ น
อย่างมาก โดยไม่ได้มีการพึ่งพิงผูป้ ระกอบการรายใดรายหนึ่ งเป็ นพิเศษ และบริ ษทั ได้ใช้บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ ง
มากกว่า 10 รายในปั จจุ บ ัน โดยบริ ษทั มี นโยบายที่ จะเลื อกใช้บริ การผูป้ ระกอบการขนส่ งที่ มีข อ้ เสนอที่ ดีและมี ความ
น่ าเชื่ อถือในด้านประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการสู งสุ ดโดยทางบริ ษทั เป็ นคนกําหนดราคากลางการขนส่ งให้แก่บริ ษทั
ขนส่ งในอัตราเท่ากันทุกบริ ษทั
4) ความเสี่ ยงจากการแข่ งขัน
ปั จจุบนั บริ ษทั มีคู่แข่งซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตการประกอบการเช่นเดียวกับบริ ษทั อยูส่ องราย ทั้งนี้ คู่แข่งของบริ ษทั
บางราย ได้มีศูนย์บาํ บัดกากอุตสาหกรรมที่อยูใ่ กล้กบั นิคมอุตสาหกรรมบางแห่ งมากกว่าศูนย์ฯ จังหวัดสระแก้วของบริ ษทั
ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั มีตน้ ทุนในการขนส่ งที่สูงกว่าคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตามจากความได้เปรี ยบในด้านขนาดของโครงการโดย
บริ ษทั มี ศูนย์ซ่ ึ งมีพ้ืนที่ ฝังกลบกากอุตสาหกรรมมากกว่าของคู่แข่ง บริ ษทั จึ งมีตน้ ทุ นโดยรวมที่ต่ าํ กว่าคู่แข่ง บริ ษทั จะ
สามารถใช้ท้ งั กลยุทธ์ดา้ นราคา และนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อทําการช่วงชิงตลาดจากคู่แข่งของบริ ษทั ได้
นอกจากนี้ เนื่ องจากปริ มาณกากอุตสาหกรรมที่ถูกส่ งเข้าระบบได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว อาจทําให้มีผสู้ นใจเข้าสู่
อุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตามปั จจัยในด้านการจัดหาที่ดินผืนใหญ่ ที่ได้รับการรับรองจาก EIA ยังเป็ นข้อจํากัดที่สาํ คัญใน
การเกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่
5) ความเสี่ ยงจากราคานํา้ มันที่อาจเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
เนื่ องจากราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอาจทําให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริ ษทั มี
นโยบายที่จะให้ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนของค่าขนส่ ง โดยบริ ษทั จะระบุเงื่อนไขในสัญญาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามราคานํ้ามันในตลาดเพื่อลดความเสี่ ยงจากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น อีกทั้งบริ ษทั มีนโยบายใช้รถขนส่ งที่ใช้พลังงานทางเลือก
ซึ่ งราคาถูกกว่านํ้ามันเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ ง ดังนั้นบริ ษทั จะสามารถรักษาระดับของอัตรากําไรขั้นต้นไว้คงเดิม
6) ความเสี่ ยงจากความไม่ เข้ มงวดของหน่ วยงานภาครัฐที่มตี ่ อโรงงานอุตสาหกรรม
ธุ รกิ จอุตสาหกรรมที่ มีกากอุตสาหกรรม จะต้องดําเนิ นการบําบัดกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง ถูกวิธี ตามกฎ
ข้อบังคับของทางราชการ หากมีผนู ้ าํ กากอุตสาหกรรมไปทิ้งหรื อบําบัดอย่างผิดวิธีก็จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศ และส่ ง ผลต่ อ รายได้ข องธุ ร กิ จ บํา บัด กากอุ ต สาหกรรมของบริ ษ ัท ได้ ตัว อย่า งเช่ น การที่ ผูป้ ระกอบการที่ มี
ใบอนุ ญาต 106 สามารถรับกากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตรายไปจัดการโดยวิธีรีไซเคิล แต่ในความเป็ นจริ งกากอุตสาหกรรม
ไม่ได้ถกู จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อกฎหมาย และไม่ได้ถูกตรวจสอบจากภาครัฐ จึงขึ้นอยูก่ บั ความเข้มงวด
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะมีนโยบายหรื อมาตรการในการดําเนินการต่อผูก้ ระทําผิดดังกล่าว
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3.2

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน อาจไม่ สามารถจ่ ายเงินปันผลได้ ในอนาคตอันใกล้
ในงวดบัญชีปี 2559 นี้ บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานเป็ นกําไรสุ ทธิ เท่ากับ 0.50 ล้านบาท ซึ่ งลดลง
จาก ในงวดบัญชี ปี 2558 ซึ่ งมี กาํ ไรสุ ทธิ 125.33 ล้านบาท ผลจากดําเนิ นงานในอดีตที่ ประสบภาวะผล
ขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีสัญญาณที่บอกได้ว่าในอนาคตอันใกล้กิจการยังไม่อาจจ่ายเงินปั นผล
ตามนโยบายของบริ ษ ทั ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น ถึ งแม้ว่าในปี ที่ ผ่านมากิ จ การเริ่ มจะมี ผ ลประกอบการเป็ นกําไร
เนื่ องจากบริ ษทั ยังอาจต้องใช้กาํ ไรส่ วนดังกล่าว เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริ มสภาพคล่องและทําให้เกิด
รายได้อย่างยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะเร่ งกําลังดําเนินการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
เพื่อให้บริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ในอนาคต
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บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ลักษณะของทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าตามบัญชี ดังนี้
ประเภทสิ นทรัพย์
1. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน (917 ไร่
3 งาน 99 ตารางวา )
2. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินที่เป็ น
ที่ต้ งั ของหลุมฝังกลบประเภทกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
3. หลุมฝังกลบ
4. อาคารและระบบบําบัดนํ้าเสี ย
5. ระบบสาธารณูปโภค
6. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
7. เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องตกแต่ง และ
เฟอร์นิเจอร์
8.ยานพาหนะ
9. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง
รวม

4.1.2

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน

มูลค่าทางบัญชี
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
258.70
ติดคํ้าประกันบางส่ วน

บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน

21.84

ไม่มี

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์

158.27
302.81
106.15
77.03
4.61

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์

8.44
34.74

ไม่มี
ไม่มี

972.59

ทรัพย์สินไม่ มตี ัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการ
บริ หารจัดการในธุรกิจกําจัดขยะ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการจัดทําเงินเดือน ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
41,237 บาท
4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

เนื่องจากบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั โดยถือหุน้ ใน บจ.เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด ร้อยละ 100.00, บริ ษทั
เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ร้อยละ 100.00 , บริ ษทั โปรฟสชัน่ แนล เวสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ร้อยละ
100.00 และถือหุ น้ ในบริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด ร้อยละ 80 ดังนั้น บริ ษทั ฯ ยังคงสนับสนุนทาง
การเงินให้บริ ษทั ย่อยยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ ษทั บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด ซึ่ งยังคงดําเนิน
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กิจการอยู่ อย่างไรก็ตาม ในส่ วนบริ ษทั ย่อย ที่หยุดดําเนินการ บริ ษทั ฯ อยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาว่าจะยังคงบริ ษทั ไว้ หรื อ
ชําระบัญชี

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริษทั และบริษัทย่ อยมีคดีฟ้องร้ องดังนี้
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างแรงงาน และศาลมีคาํ สั่งให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจ่ายชําระค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
ยอดเงินต้นคงเหลือเป็ นจํานวนรวม 3.12 ล้านบาท (ได้บนั ทึกเป็ นประมาณการหนี้สิน จํานวน 2.87 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.25 ล้านบาท)
2. บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทําของ และเรี ยกค่าการงานที่ได้ทาํ ไปแล้ว ซึ่ งบริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลอุทธรณ์ชาํ ระเงินให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยจะ
ชําระภายในวันสิ้ นเดือน เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 0.05 ล้านบาท ชําระงวดแรกภายในเดือนมีนาคม 2558 และให้แล้ว
เสร็ จภายในกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินต้นคงเหลือ 1.21 ล้านบาท (ได้บนั ทึกเป็ น
ประมาณการหนี้ สิน จํานวน 0.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 0.23 ล้านบาท)
3. บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญา และเรี ยกค่าจ้าง ซึ่ งบริ ษทั ยอมชดใช้ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็ นรายเดือน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 0.05 ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป ซึ่ ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินต้นคงเหลือจํานวน 0.47 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ นเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
4. บริ ษทั บริ ษทั ทําสัญญาประนี ประนอมต่อหน้าศาลลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 กับอดีตกรรมการ โดยตกลง

ชําระเงินกูย้ ืมจํานวน 7.89 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยตกลงผ่อนชําระภายใน 36 งวด
งวดที่ 1-12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 0.2 ล้านบาท งวดที่ 13-24 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 0.25 ล้านบาท และ
งวดที่ 25-36 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 0.33 ล้านบาทโดยเริ่ มเดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
เสร็ จ และบริ ษทั ตกลงชําระตามคําพิพากษาตามหนังสื อรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยให้ชาํ ระเงิน
จํานวน 1.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้งจํานวน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินต้น
คงเหลื อ เป็ นจํ า นวนรวม 0.30 ล้ า นบาท ได้ บ ั น ทึ กเป็ นประมาณการหนี้ สิ นไว้ เ ต็ ม จํ า นวนแล้ ว
5. บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์ ผิดสัญญา เพลิงไหม้ และเรี ยกค่าเสี ยหาย คดีแรกบริ ษทั ย่อยตกลงทํา
สัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาลยินยอมจ่ายชําระเป็ นจํานวน 0.60 ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ส่ วนที่เหลืออีกจํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลงผ่อนชําระเป็ นงวด งวดละ
0.06 ล้านบาท ภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ (ภายในเดือนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี ส่ วนคดีที่ 2 ศาลมีคาํ สั่งให้บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
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7.5 ต่อปี ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินต้นคงเหลือเป็ นจํานวนรวม 3.60 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
6. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม ยืน่ ฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับการผิด
สัญญาและผิดนัดชําระหนี้ ค่าจ้างตามสัญญา ตั้งแต่งวดที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม
2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม 77 งวด ด้วยเหตุผลที่กลุ่มเอสพี
เอส คอนซอร์ เตียมไม่สร้างเตาเผาขยะ รวมเป็ นเงินค่าจ้างทั้งสิ้ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม) โดย
กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม ขอให้ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสั่ง ดังนี้
 ให้ ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวดที่ 44 (งวดวันที่ 15 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที่ 120 (งวดวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559) รวม 77
งวด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระในแต่ละงวดจนถึง
วันฟ้ อง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 238,127,385.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่กลุ่มเอสพีเอส
คอนซอร์เตียม โดยถูกต้องครบถ้วน
 ให้ ทอท. ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินตามข้อแรกนับถัดจากวันฟ้ อง
เป็ นต้นไป จนกว่า ทอท. จะชําระจนเสร็ จสิ้ น
ให้ ทอท.คืนหนังสื อคํ้าประกันให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม 2 ฉบับ เป็ นเงิน 50,373,871
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้ องเป็ น
ต้นไป จนกว่า ทอท.จะชําระจนเสร็ จสิ้ น
 ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
 รวมเป็ นทุนทรัพย์ที่ยนื่ ฟ้ อง จํานวน288,501,256.49 บาท
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองได้มีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าจ้างงวดที่ 44 (ครบกําหนด
ชําระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที่ 59 (ครบกําหนดชําระเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554) ไว้พิจารณา (ซึ่ งมีทุน
ทรัพย์รวม จํานวน 51,605,839.93 บาท) เนื่องจากเป็ นการยืน่ ฟ้ องเมื่อพ้นกําหนดห้าปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้ องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี คงเหลือทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43
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ข้ อมูลอืน่
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการ
และผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทําบัญชีของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
หรื อ ไม่ ต รงความจริ ง ในระหว่า งไตรมาส 2 ปี 2549 ถึ ง ไตรมาส 1 ปี 2552 เกี่ ย วกับ รายการเงิ น ให้ กู้ยื ม แก่
บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้ในโครงการกลัน่ นํ้ามันจากขยะ
พลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และวันที่ 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการ
ธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐาน เพื่อการ
ตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดี พิเศษได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดีพิเศษแล้ว และเมื่ อตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แล้ว จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ยังไม่ทราบผลของคดีดงั กล่าว และบริ ษทั โดยผูบ้ ริ หารเดิมได้บนั ทึกค่า
เผื่อการด้อยค่าของรายการเงิ นลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
เครื่ องจักรฯ จํานวน 80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั อยู่
ระหว่างการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เสี ยใหม่ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริ ษทั ในภาพรวมมี
ความเพียงพอกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เนื่องจากข้อจํากัดจากสถานการณ์ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้
ว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ งจํานวนเงินของรายการที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งหากจําเป็ นต้องปรับปรุ ง
จะมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่

6.1

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)

ขอมูลบริษัท
:

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
เลขทะเบียนบริ ษทั
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:
:
:
:
:

ที่ต้ งั โครงการ (สาขา)

:

6.2

บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
Professional Waste Technology (1999) Public Company Limited
ปรับคุณภาพของเสี ยรวม คัดแยก และฝังกลบกากอุตสาหกรรม
ที่เป็ นอันตราย และไม่เป็ นอันตราย ,ประกอบธุรกิจขายเครื่ องจักรที่ใช้
ในการแปรสภาพขยะพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง และค้า
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรสภาพขยะพลาสติกเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง
1,470,000,000.00 บาท
1,417,564,544.20 บาท
0107574700231
3030302489
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.
โทรศัพท์ 0-2942-9480-86 โทรสาร 0-2561-0591-92
Home Page : www.prowaste.co.th
E-mail : info@prowaste.co.th
ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว
เลขที่ 234 หมู่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 0-3726-1613 โทรสาร 0-3726-1567

ข้ อมูลสําคัญอืน่
- ไม่มี -
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