
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 
 
 
 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้าพเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล) ของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี 
สอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

ขา้พเจา้ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และขา้พเจา้ไดร้ายงานไว้
อย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะของกิจการของบริษทัฯ ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ขา้พเจา้ไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐาน
การสอบบญัชี/สอบทานท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี :-  
 

1) ส านักงาน ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต ์
เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“Pro”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกนัจดัท าเอกสารเทจ็ ท าให ้Pro ลงบญัชี
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงความเป็นจริงตั้งแต่งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส 1 ปี 2552 เก่ียวกบัรายการเงินใหกู้ย้ืมแก่
บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือเคร่ืองจกัรใช้ในโครงการกลัน่น ้ ามนัจากขยะ
พลาสติก อนัเขา้ข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 รวมทั้งจดัให ้Pro ท าสญัญาซ้ือหุน้ของบริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั จากผูถื้อหุน้ 9 คน ท่ีไม่เป็น
ความจริง เพ่ือน าหลกัฐานจากการซ้ือหุ้นไปลงบญัชีของ Pro อนัเป็นเท็จ ต่อมาพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็น
สั่งฟ้อง แต่พนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 มีค าสั่งไม่ฟ้อง และต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดพิ้จารณามี
ความเห็นไม่แยง้ค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการคดีพิเศษ จึงเป็นคดีท่ีมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีการพิจารณาตามอาญามาตรา 147 อนัดว้ยเหตุผลว่า “พยานหลกัฐานไม่พอเพียง” แต่ไม่ท าใหค้ดีอาญาระงบั บริษทั
ยงัคงมีสิทธิน าคดีน้ีมาฟ้องดว้ยตนเองภายในอายุความ หากบริษทัเห็นว่าไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทั ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่ฟ้องอดีตกรรมการ
และผูบ้ริหารเดิมดว้ยเหตุผลว่าดว้ยระยะเวลาท่ีเหลืออยู่มีจ ากดั (หมดอายุความ) และเอกสารไม่เพียงพอ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 อย่างไรก็ตาม ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ขา้พเจา้ได้
หลกัฐานการสอบบญัชี/สอบทานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองน้ีแลว้ ท าให้ขา้พเจา้ไดข้อ้มูลสรุปว่าไม่มีรายการ
ปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 

2) ในระหว่างปี 2561 บริษทับนัทึกรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุท่ีคดัแยก จ านวน 7.99 ลา้นบาท และบนัทึกค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานธุรกิจและการตลาด จ านวน 8.38 ลา้นบาท ซ่ึงรายการดงักล่าวไดอ้นุมติัการเคลียร์/ตดับญัชีเงินทดรองท่ีไม่มี
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีหรือไม่มีหลกัฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดรั้บทราบ และไดแ้กไ้ขเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแลว้ 
ท าใหข้า้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่ไม่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.5 และ 25 ดงัท่ีปรากฏในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 779.78 ล้านบาท และ 824.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั และบริษทัย่อยสามแห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้นจ านวน 82.47 ลา้นบาท ท่ีไดห้ยุด
ด าเนินกิจการแลว้ รวมทั้งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการท่ีเร่ิมคล่ีคลาย นอกจากน้ี 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าว 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 
 
 
 
 
 
 

(ณรงค ์หลกัฐาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2562 


