บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื่ องที่ กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่ อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงาน
สอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการ
วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิ ธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 26 เมื่ อวัน ที่ 11 มี น าคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทาการหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เท็จ จัดทาบัญชี ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส 1 ปี
2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้ใน
โครงการกลัน่ น้ ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และวันที่ 20 มกราคม 2560 สานักงานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
โดยกรมสอบสวนคดี พิเศษได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดี พิ เศษแล้ว และเมื่ อตุ ลาคม 2558 จนถึ งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ได้น าส่ งเอกสารหลัก ฐานเท่ าที่ ต รวจค้น ได้ให้ กับ กรมสอบสวนคดี พิ เศษแล้ว และเมื่ อ วัน ที่
18 พฤษภาคม 2560 สานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการที่ มีอานาจของบริ ษทั
เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จากัด (“เจทีเอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคาพร้อมนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
จากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถี ยร เอี่ ยมพู ลทรั พ ย์ กับพวกได้จดั ให้บริ ษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน) (“PRO”) ทาสัญญาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เจที เอส จากผูถ้ ื อหุ ้น 9 คน เมื่ อเดื อนธันวาคม 2550 ซึ่ ง
ไม่เป็ นความจริ ง เพื่ อนาหลักฐานการซื้ อหุ ้นไปลงบัญชี ของ PRO อันเป็ นเท็จ ซึ่ งจนถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ทราบผลของคดี ดงั กล่าว และบริ ษทั โดยผูบ้ ริ หารเดิ มได้บนั ทึ กค่าเผื่อการด้อยค่ าของรายการ
เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรฯ จานวน 80 ล้านบาท
ไว้เต็มจานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั เสี ยใหม่แต่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมของบริ ษทั ในภาพรวมมีความเพียงพอกับ
การประกอบธุ รกิ จในปั จจุ บัน เนื่ องจากข้อจากัดจากสถานการณ์ ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่ส ามารถสรุ ป ได้ว่าจาเป็ นต้อ ง
ปรับปรุ งจานวนเงินของรายการที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งหากจาเป็ นต้องปรับปรุ งจะมีผลกระทบ
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลกระทบของรายการปรั บปรุ งที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากเรื่ องตามที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ป อย่างมี
เงื่ อนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข้อ 2.5 และ 26 ดังที่ ปรากฏในงบการเงิ น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ผลขาดทุน สะสม
จานวนมาก และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ น
จานวน 43.29 ล้านบาท และ 23.48 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ตามลาดับ และบริ ษทั ย่อย
อีกสามแห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้หยุดดาเนินกิจการแล้ว รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดีฟ้องร้องหลายคดีที่อยู่
ระหว่างดาเนิ นการ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิ ก
ถอนจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น จากสถานการณ์ ด ังกล่ าวข้างต้น แสดงให้ เห็ น ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการแก้ไขเรื่ องดังกล่าว
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ข) หมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 21 บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสัญญา
จ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทาหนังสื อปฏิเสธเรื่ องค่าปรับและ
โต้แย้งสิ ท ธิ กับ ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม (ได้รวมความรั บผิ ดชอบตามสัด ส่ วนของบริ ษ ทั
ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ยัง
มี ความไม่ แ น่ น อนในเรื่ องค่ าปรั บ และค่ าเสี ย หายที่ อาจเกิ ด ขึ้ น อย่างไรก็ต าม เพื่ อหลักความระมัดระวังบริ ษ ัทได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นจานวน 9 ล้านบาท
ค) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 บริ ษทั ถูกอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม (นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) เป็ น
โจทก์ยื่นฟ้ องในข้อหาหรื อฐานความผิดตัวการตัวแทน-กูย้ ืมเงิ น-รับสภาพหนี้ จากการที่ โจทก์ได้ออกเงิ นทดรองจ่าย
แทนบริ ษทั เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นเงินต้น 11.78 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.5
ต่อปี ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การแก้คดี ต่อศาล โดยบริ ษทั ขอให้การปฏิ เสธความรับผิดตามคาฟ้ องของโจทก์ท้ งั สิ้ นว่า
ไม่เป็ นความจริ ง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้อง และศาลแพ่งอนุญาตให้โจทก์ถอน
ฟ้องและจาหน่ายคดีแล้ว และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม 3 ราย
(นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์ นายเกรี ยงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ และนายชาญชัย กาญจพันธ์) ในคดีอาญาในข้อหาปลอม
เอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) ทาให้บริ ษทั ต้องรับผิดใช้เงินจานวน 11.78 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2561 ศาลไต่สวนมูลฟ้ องแล้วเห็นว่าตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นเอกสารที่แท้จริ ง กระทาโดยผูม้ ีอานาจในขณะนั้น
ไม่เป็ นเอกสารปลอม จึงได้อ่านคาพิพากษายกฟ้อง ซึ่ งจนถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั อยู่ระหว่างการคัดคาพิพากษา
เพื่อขอยื่นอุทธรณ์
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

(ณรงค์ หลักฐาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4700
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
10 สิ งหาคม 2561
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