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เรื่อง

รายงานความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ผ่านพ้นช่วง
ระยะเวลาดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้แล้ว และกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการให้มีคุณสมบัติ
เพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บริษัท ขอเรียนรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการให้มีคุณสมบัติ
เพื่อกลับมาซื้อขาย ดังนี้
1)

ลักษณะและสถานะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทมีธุรกิจหลักที่ชัดเจน คือ การให้บริการด้านการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมแบบ
ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายด้วยการฝังกลบ รวมถึงการให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม และ
การจ าหน่ า ยกากอุ ต สาหกรรมแปรรู ป (อลู มิ เ นี ย ม) โดยการด าเนิ น งานบ าบั ด และก าจั ด กาก
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่
ส าหรั บ การฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จานวน 4 หลุ มฝั งกลบ (L1 – L4) และพื้นที่
สาหรับการฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8) และมี
พื้นที่เป็นแนวเขตกั้นชนระหว่างโรงงานกับชุมชน พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,173 ไร่ ซึ่งทาให้สามารถรองรับ
การให้บริการกากของเสียได้อีกเป็นจานวนมาก
นอกจากนี้ บริษัทมีสายงานธุรกิจย่อยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากธุรกิจหลักคือการให้บริการผสม
กากเชื้อเพลิ งผสมเพื่อใช้เป็ น เชื้อเพลิ ง ทดแทน (Fuel Blending), ผสมวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ (Solid Blending), และซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวทาละลาย
ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่ อย 2 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลั กของบริ ษัท
ได้แก่
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1. บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด ซึ่ง บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุน ที่ออกและช าระแล้ ว ประกอบธุรกิจหลอมอลู มิเนียมสาเร็จรูปนากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) จากเศษอลูมิเนียม (AL Scrap) และขี้เถ้าอลูมิเนียม (AL Dross)
2. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิ วรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
80 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว โดยจะประกอบธุรกิจกาจัดและนากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุ
ปนเปื้อนปรอท (Mercury Recovery) ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดาเนินงานเชิงพาณิชย์
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
2560

2561

2562

2563

รายได้
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กากอุตสาหกรรม อันตราย

120.57

45.26

106.27

38.73

154.41

48.74

115.77

53.81

กากอุตสาหกรรม ไม่อันตราย

36.02

13.52

48.54

17.69

49.97

15.77

16.63

7.75

รายได้ค่าขนส่งกาก
อุตสาหกรรม

41.45

15.56

45.37

16.54

54.67

17.26

36.90

17.20

รายได้จากการขาย
อลูมิเนียม

57.20

21.48

50.03

18.23

51.20

16.16

40.00

18.65

รายได้อื่น

11.13

4.18

24.18

8.81

6.54

2.07

5.25

2.59

266.37

100.00

274.39

100.00

316.79

100

214.55

100

รวม

โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้กาหนดแนวทางและแผนดาเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. เพิ่มและขยายประเภทการให้บริการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมเน้นการแปรรูป
เป็นพลังงาน หรือสินค้าอื่นที่สามารถจาหน่ายได้
2. มุ่งเน้นการตลาด เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ
3. รักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้ารายเดิม
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของบริษัท
5. มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
7. ขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้เรื่องการบาบัดกากอุตสาหกรรมและขยะต่าง ๆ
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8. ปรับปรุงและพัฒนาหลุมฝังกลบให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
9. ร่ ว มมื อ กั บ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ในการก าจั ด ขยะและดู แ ล
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินการของกลุ่มบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท พบว่า
บริษัทมีรายได้ในปี 2563 เป็นจานวน 214.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปีก่อนหน้า และมีผล
ขาดทุนสุทธิ 0.895 ล้านบาท ซึ่งต่างจากปีก่อนหน้าที่มีผลกาไรสุทธิมียอดรวมอยู่ที่ 115.08 ล้านบาท
(กาไรสุทธินี้มีการรวมรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินจานวน 106.71 ล้านบาท) รายได้ที่
ลดลงนั้นมาจากสาเหตุหลักตามที่ระบุไว้ใน “เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปี 2563”
ในด้านฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงสิ้นปี 2563 ที่ 488.92 ล้าน
บาท 514.15 ล้านบาท 643.77 ล้านบาท และ 642.87 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2563 เท่ากับ 306.89 ล้านบาท 339.49 ล้านบาท
452.96 ล้านบาท และ 450.50 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2563
เท่ากับ 182.04 ล้านบาท 174.66 ล้านบาท 190.82 ล้านบาท และ 192.37 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม และหนี้สินรวมดังกล่าวสะท้อนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2563
เท่ากับ 0.59 เท่า 0.51 เท่า 0.42 เท่า และ 0.43 เท่า ตามลาดับ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563
1. สถานการณ์โควิด –19 ส่งผลกระทบถึงลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตในหลายภาคธุรกิจด้วย
การผลิตที่น้อยลง การนาส่งกากอุตสาหกรรมให้บริษัทบาบัดจึงลดลงตามไปด้วย
2. กุมภาพันธ์ 2563 : บริษัทได้รับคาสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดดาเนินงานฝังกลบขยะใน
หลุม L6 (หลุมบาบัดกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย) เป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การปิดหลุมฝังกลบส่งผลให้กาลังการบาบัดกาก
อุตสาหกรรมของบริษัทลดลงชั่ วคราว โดยบริษัทได้ก่อสร้างหลุมฝังกลบ L8 เพื่อทดแทนหลุม L6
และเปิดใช้งานในเดือนมีนาคม 2563 รวมถึงได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลุม L6 ตามคาสั่งของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้ บริษัทสามารถกลับมาใช้หลุมฝังกลบ L6 ได้แล้ว
และสืบเนื่องจากหลุมฝังกลบ L8 ยังคงสามารถรองรับปริมาณกากอุสาหกรรมได้อีกเป็นจานวน
มาก ปัจจุบัน บริษัทจึงเปิดใช้หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตรายเพียงหลุมเดียวคือ
หลุม L8
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3.

2)

กรกฎาคม 2563 : การถูกปิดเส้นทางเข้า -ออกเส้นเดิมของโรงงานบาบัดกากอุตสาหกรรมของ
บริษัทที่สระแก้วในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นผลให้บริษัทจัดสร้างเส้นทางเข้า-ออกเส้นใหม่และ
เริ่มเปิดใช้ในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งการถูกปิดเส้นทางการเข้า ออกดังกล่าวมีผลสะท้อนถึงการ
ขาดหายไปของรายได้ในบางส่วน

ความคืบหน้าของบริษัทในการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
แผนการล้างขาดทุนสะสม
บริ ษัท พิจ ารณา และทบทวนแผนการปรับโครงสร้างทุนเพื่อล้ างบัญชีขาดทุนสะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในด้านการบริหารกิจการและการบริหารสภาพคล่ องทางการเงิน
รวมถึงแนวทางที่จะส่งผลกระทบถึงผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างทุน และพิจารณานาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 ผ่านระบบเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) เพื่อพิจารณอนุมัตติ ่อไป
รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สามารถแบ่งเป็น 2 วาระ ดังนี้
1. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 52.44 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
1,470 ล้านบาท เป็นจานวน 1,417.56 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย
ของบริษัท จานวน 74.91 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
2. ลดทุนจดทะเบียนจานวน 981.39 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 1,417.56 ล้านบาท
ลงเหลือจานวน 436.17 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุ้นลงจากเดิมจานวน 2,025.09 ล้านหุ้น ลง
เหลือจานวน 623.11 ล้านหุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
ทั้งนี้ หากการคานวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่ตามอัตราส่วนดังกล่าวปรากฏเศษเหลือจากการ
คานวณ เศษทศนิยมที่เหลือจะได้รับการชดเชยเป็นหุ้นใหม่จานวน 1 หุ้น โดยเป็นการโอนหุ้นให้
จากหุ้นในส่วนของ ร.ศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ระบบควบคุมภายใน
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท และเป็ น การตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการรายงานสารสนเทศ บริษัทจึงได้มีการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและให้
สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้น
มา ความคืบหน้าของการปรับปรุงในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
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