
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 1 มีนาคม 2560 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  มีนาคม 60 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล) ของบริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เรืองทีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเงือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงาน 

สอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน

ดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั 

ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงือนไข 
 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เมือวนัที  มีนาคม  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก  ราย ของบริษทั โปรเฟสชนัแนล 

เวสต ์เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยินยอมให้ลงขอ้ความ

เท็จ จดัทาํบญัชีของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส  ปี  ถึงไตรมาส  ปี 

 เกียวกบัรายการเงินใหกู้ยื้มแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซือเครืองจกัรใชใ้น

โครงการกลนันาํมนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา  และ  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  และเมือวนัที  สิงหาคม  วนัที  ตุลาคม  และวนัที 20 มกราคม 2560 สํานกังานคดี

การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐาน
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เพือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษแลว้ และเมือตุลาคม 5  จนถึงวนัที 9 

กุมภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าทีตรวจคน้ไดใ้หก้บักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 

จนถึงวนัที 11 พฤษภาคม  บริษทัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว และบริษทัโดยผูบ้ริหารเดิมไดบ้นัทึกค่าเผือการ

ดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน  ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครืองจกัรฯ 

จาํนวน  ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัอยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทัเสียใหม่ เพือใหก้ารควบคุมของบริษทัในภาพรวมมีความเพียงพอกบัการ

ประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เนืองจากขอ้จาํกดัจากสถานการณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้า่จาํเป็นตอ้งปรับปรุง

จาํนวนเงินของรายการทีเกียวกบัเรืองดงักล่าวเพิมหรือไม่เพียงใด ซึงหากจาํเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

ข้อสรุปอย่างมเีงือนไข 
 

ยกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงทีอาจเกิดขึนจากเรืองตามทีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมี

เงือนไข ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี 
 

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.5  16 และ 25 ดงัทีปรากฏในงบการเงินกลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสะสม

จาํนวนมาก และ ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน 

52.24 ลา้นบาท และ 11.42 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั และบริษทัยอ่ยแห่งหนึง

ไดผิ้ดนดัชาํระเจา้หนีค่าก่อสร้าง รวมทงัดอกเบียตามสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล เป็นจาํนวนรวม 45.65 

ลา้นบาท ซึงผลจากการผิดนดัชาํระหนีอาจทาํให้เจา้หนีมีสิทธิเร่งใหบ้ริษทัย่อยชาํระหนีคงเหลือทงัหมดไดท้นัที และ

บริษทัย่อยอีกสามแห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้น ซึงได้หยุดดาํเนินกิจการแลว้ รวมทงักลุ่มบริษทั/บริษทัมีปัญหาคดี

ฟ้องร้องหลายคดีทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ นอกจากนี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทั

เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งต้น แสดงให้เห็นว่ามีความ 

ไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ซึงอาจทาํให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารใหม่อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขเรืองดงักล่าว 
 

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 เกียวกบับริษทัถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามเงือนไข

สญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก ทอท. และบริษทัไดท้าํหนงัสือปฏิเสธเรืองค่าปรับ

และโตแ้ยง้สิทธิกบั ทอท. แลว้ รวมทงั กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ไดร้วมความรับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษทั 

ร้อยละ 30) เป็นโจทกย์ืนฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแลว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงวนัที 11 พฤษภาคม  

ยงัมีความไม่แน่นอนในเรืองค่าปรับ และค่าเสียหายทีอาจเกิดขึน อย่างไรก็ตาม เพือหลกัความระมดัระวงับริษทัได้

พิจารณาตงัประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดงักล่าว ณ วนัที  มีนาคม 60 เป็นจาํนวน  ลา้นบาท 
 

ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 
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เรืองอืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี ( ) 

จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ณ วนัที  ธนัวาคม 2559 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืนในสาํนกังานเดียวกนั 

ซึงแสดงความเห็นอยา่งมีเงือนไข ตามรายงานลงวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2560 วา่ยกเวน้ผลกระทบซึงอาจจะเกิดขึนเกียวกบั

เรืองทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 

 ราย ของบริษทัต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี มีขอ้มูลและเหตุการณ์ทีเน้นเกียวกบั 1) ความไม่แน่นอนทีมี

สาระสาํคญัทีเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั 2) ความไม่แน่นอนในเรืองค่าปรับ

และค่าเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบติัตามเงือนไขสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม 9 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีอืนใน

สาํนกังานเดียวกนัโดยใหข้อ้สรุปอยา่งมีเงือนไข ตามรายงานลงวนัที 31 มกราคม 2560 วา่ ยกเวน้ผลกระทบของรายการ

ปรับปรุงทีอาจจะเกิดขึนเกียวกบัเรืองทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีต

กรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก  ราย ของบริษทัต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือว่าขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหว่างกาล ใน

สาระสาํคญั นอกจากนี มีขอ้มูลและเหตุการณ์ทีเนน้เกียวกบั 1) ความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัความสามารถ

ในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั 2) ความไม่แน่นอนในเรืองค่าปรับและค่าเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการ

ไม่ปฏิบติัตามเงือนไขสญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 
 

 

(ณรงค ์หลกัฐาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4700 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม  

 


