บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ สาหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นแบบย่อ (ข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล) ของบริ ษ ัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี(1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จากัด (มหาชน)ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื่ องที่ กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่ อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงาน
สอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการ
วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่ กล่ า วไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 27 เมื่ อวัน ที่ 11 มี น าคม 2558 ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดี ตกรรมการและผูบ้ 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 (ผูบ้ ริ หารใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อ
การตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดี พิ เศษได้รั บ คดี ด ังกล่ า วเป็ นคดี พิ เศษแล้ว และเมื่ อ ตุ ล าคม 2558 จนถึ งวัน ที่

9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั ได้นาส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการมีอานาจ
ของบริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จากัด (“เจที เอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคาพร้อมนาเอกสารที่
เกี่ ยวข้อง และจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถี ยร เอี่ ยมพูลทรัพย์ กับพวกได้จดั ให้บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“PRO”) ทาสัญญาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เจที เอส จากผูถ้ ือหุ ้น 9 คน เมื่อเดือนธันวาคม
2550 ซึ่ งไม่เป็ นความจริ ง เพื่อนาหลักฐานการซื้ อหุ น้ ไปลงบัญชีของ PRO อันเป็ นเท็จ ดังนั้น จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั ยังไม่ท ราบผลของคดี ดงั กล่าว และบริ ษทั โดยผูบ้ ริ หารเดิ มได้บันทึ กค่ าเผื่อการด้อยค่ าของ
รายการเงิ นลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรฯ จานวน 80
ล้านบาท ไว้เต็มจานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึ งวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2560 ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เสี ยใหม่ เพื่อให้การควบคุมของบริ ษทั ในภาพรวมมีความเพียงพอกับการ
ประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั เนื่ องจากข้อจากัดจากสถานการณ์ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจาเป็ นต้องปรับปรุ ง
จานวนเงินของรายการที่ เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งหากจาเป็ นต้องปรับปรุ งจะมีผลกระทบต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลกระทบของรายการปรั บปรุ งที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากเรื่ องตามที่ กล่ าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ป อย่างมี
เงื่ อนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข้อ 2.5 17 และ 27 ดังที่ ปรากฏในงบการเงิ นกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ผลขาดทุ นสะสม
จานวนมาก และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวน
78.15 ล้านบาท และ 36.70 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ได้ผิดนัดชาระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง รวมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เป็ นจานวนรวม 46.92
ล้านบาท ซึ่ งผลจากการผิดนัดชาระหนี้ อาจทาให้เจ้าหนี้ มีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อยชาระหนี้ คงเหลือทั้งหมดได้ทนั ที และ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ประกาศและได้ยึดที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย และ
บริ ษ ทั ย่อยอี กสามแห่ งมี ส่ วนขาดของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งได้หยุด ด าเนิ นกิ จการแล้ว รวมทั้งกลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั มี ปัญ หาคดี
ฟ้องร้องหลายคดีที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารใหม่อยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่ องดังกล่าว รวมทั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
บริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ เจ้าหนี้ ค่าก่อสร้างเป็ นเงินต้นจานวน 31.53 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้ว แต่ดอกเบี้ยค้างจ่ายตกลงผ่อน
ชาระจานวน 12 งวด ไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
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ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 27 บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไข
สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทาหนังสื อปฏิ เสธเรื่ องค่าปรับ
และโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม (ได้รวมความรับผิดชอบตามสัดส่ วนของบริ ษทั
ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2560
ยังมี ความไม่ แน่ นอนในเรื่ องค่ าปรั บ และค่ าเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น อย่างไรก็ตาม เพื่ อหลักความระมัดระวัง บริ ษ ทั ได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นจานวน 9 ล้านบาท
ค) หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 27 บริ ษทั ถูกอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม (นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) เป็ น
โจทก์ยื่นฟ้ องในข้อหาหรื อฐานความผิดตัวการตัวแทน-กูย้ ืมเงิน-รับสภาพหนี้ จากการที่ โจทก์ได้ออกเงิ นทดรองจ่าย
แทนบริ ษทั เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นเงิ นต้น 11.78 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.5
ต่อปี ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การแก้คดี ต่อศาล โดยบริ ษทั ขอให้การปฏิ เสธความรั บผิดตามคาฟ้ องของโจทก์ท้ งั สิ้ นว่า
ไม่เป็ นความจริ ง ดังนั้น จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาลที่ยงั ไม่ทราบผล และยังถือไม่ได้วา่ จะมีความเสี ยหายเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษ ทั โปรเฟสชั่น แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ในสานักงานเดียวกัน
ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ว่ายกเว้นผลกระทบซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก
4 ราย ของบริ ษทั ต่อกรมสอบสวนคดี พิเศษ นอกจากนี้ มี ขอ้ มูลและเหตุ การณ์ ที่เน้นเกี่ ยวกับ 1) ความไม่แน่ นอนที่ มี
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั 2) ความไม่แน่นอนในเรื่ องค่าปรับ
และค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสานักงานเดี ยวกันโดยให้ขอ้ สรุ ป อย่างมีเงื่ อนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 31 มกราคม 2560 ว่า ยกเว้นผลกระทบของรายการปรับปรุ งที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับเรื่ องที่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ กล่าวโทษอดี ตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก 4 ราย ของ
บริ ษทั ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญ นอกจากนี้ มีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้น
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เกี่ ยวกับ 1) ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
2) ความไม่แน่ นอนในเรื่ องค่าปรับและค่าเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการไม่ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการ
ขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

(ณรงค์ หลักฐาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4700
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน 2560
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