
 

 
 
 
 
 
 
 

บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน2559 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2559 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงาน 
สอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดงักล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้25เม่ือวนัท่ี11มีนาคม2558สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย  ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต ์
เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยนิยอมให้ลงขอ้ความเทจ็ 
จดัทาํบญัชีของบริษทัไม่ครบถ้วน ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 
ปี 2552 เก่ียวกบัรายการเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือเคร่ืองจกัรใช้
ในโครงการกลัน่นํ้ ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และวนัท่ี 20 มกราคม 2560 สาํนกังาน
คดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐาน
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เพื่อการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษแลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 ผูบ้ริหารใหม่
ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ไดใ้ห้กบักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ จนถึงวนัท่ี 31มกราคม 2560 
บริษทัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว และบริษทัโดยผูบ้ริหารเดิมไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนใน
โครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรฯ จาํนวน 80 ลา้นบาทดงักล่าวไว้
เต็มจาํนวนแลว้อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนัผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัเสียใหม่ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษทัในภาพรวมมีความเพียงพอกบัการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัจากสถานการณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่าจาํเป็นตอ้งปรับปรุงจาํนวนเงินของรายการท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพิ่มหรือไม่เพียงใด ซ่ึงหากจาํเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน2559 ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 
ยกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์
ในการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํ
ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.515และ 25 ดงัท่ีปรากฏในงบการเงินกลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน2559 จาํนวน 5.69ลา้นบาท และ 4.93ลา้นบาท และจาํนวน 28.07ลา้น
บาท และ 27.21ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่ม
บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน54.20ลา้นบาทและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดผ้ิดนดัชาํระ
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง รวมทั้งดอกเบ้ียตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล เป็นจาํนวนรวม 43.76 ลา้นบาทซ่ึงผล
จากการผิดนดัชาํระหน้ีอาจทาํใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิเร่งใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระหน้ีคงเหลือทั้งหมดไดท้นัที รวมทั้งบริษทัยอ่ยอีก
สามแห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้น และไดห้ยุดดาํเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั และกลุ่มบริษทั/บริษทัมีปัญหาคดีฟ้องร้อง
หลายคดีท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการ นอกจากน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงอาจทาํให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั อยา่งไรกต็ามผูบ้ริหารใหม่อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าว 
 
ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 เก่ียวกบับริษทัถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข
สญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก ทอท. และบริษทัไดท้าํหนงัสือปฏิเสธเร่ืองค่าปรับ
และโตแ้ยง้สิทธิกบัทอท. แลว้ รวมทั้งกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ไดร้วมความรับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษทั 
ร้อยละ 30) เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแลว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31มกราคม 2560 
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ยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับ และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม เพื่อหลกัความระมดัระวงับริษทัได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท 
 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน2558 
ของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โปร
เฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบัท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบจดัทาํโดยผูบ้ริหารของ
บริษทั ท่ีไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 

(มะลิวรรณ  พาหุวฒันกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน4701 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
31 มกราคม 2560 


