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รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วันที 30 มิ ถุ น ายน 2560
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับงวดหกเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื องที กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ป อย่างมีเงื อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงาน
สอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิ จการ” การสอบทาน
ดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากร ซึ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิด ชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการ
วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิ ธีการสอบทานอื น การสอบทานนี มี ขอบเขตจํากัด กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบเรื องที มีนยั สําคัญทังหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนัน ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลทีสอบทาน
เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุ ปอย่ างมีเงือนไข
ตามที กล่ า วไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 26 เมื อวัน ที 11 มี น าคม 2558 สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เท็จ จัดทําบัญชีของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส 1 ปี
2552 เกียวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื อเครื องจักรใช้ใน
โครงการกลันนํามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมือวันที 4 สิ งหาคม 2558 วันที 1 ตุ ลาคม 2558 และวันที 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพือ
การตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดี พิ เศษได้รั บ คดี ด ัง กล่ า วเป็ นคดี พิ เศษแล้ว และเมื อตุ ล าคม 2558 จนถึ งวัน ที
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9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานเท่าทีตรวจค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
และเมือวันที 18 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด (“เจที เอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคําพร้อมนําเอกสารที
เกี ยวข้อง และจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถียร เอียมพูลทรัพย์ กับ พวกได้จดั ให้บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ทําสัญญาซื อหุ ้นของบริ ษทั เจทีเอส จากผูถ้ ือหุ ้น 9 คน เมือเดือนธันวาคม
2550 ซึ งไม่เป็ นความจริ ง เพือนําหลักฐานการซื อหุ ้นไปลงบัญชี ของ PRO อันเป็ นเท็จ ดังนันจนถึ งวันที 11 สิ งหาคม
2560 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั ยังไม่ท ราบผลของคดี ดงั กล่าว และบริ ษ ทั โดยผูบ้ ริ หารเดิ มได้บนั ทึ กค่าเผือการด้อยค่ าของ
รายการเงิ นลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170 ล้านบาท และเงิ นจ่ ายล่วงหน้าค่าเครื องจักรฯ จํานวน 80
ล้านบาท ไว้เต็มจํานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงปั จจุ บนั ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั อยู่ระหว่างการปรั บปรุ งระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั เสี ยใหม่ เพือให้การควบคุมของบริ ษทั ในภาพรวมมีความเพี ยงพอกับการประกอบธุ รกิ จใน
ปั จจุบนั เนื องจากข้อจํากัดจากสถานการณ์ดงั กล่าว ข้าพเจ้า ไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ งจํานวนเงิ นของ
รายการที เกี ยวกับ เรื องดังกล่าวเพิมหรื อไม่เพี ยงใด ซึ งหากจําเป็ นต้องปรับ ปรุ งจะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงือนไข
ยกเว้น ผลกระทบของรายการปรับ ปรุ งที อาจเกิ ด ขึ นจากเรื องตามที กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ป อย่างมี
เงือนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกียวกับเรื องดังต่อไปนี
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.5 17 และ 26 ดังที ปรากฏในงบการเงิ นกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ผลขาดทุนสะสม
จํานวนมาก และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนีสิ นหมุนเวียนสูงกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวน
79.24 ล้านบาท และ 43.00 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ตามลําดับ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง
ได้ผิดนัดชําระเจ้าหนีค่าก่อสร้าง รวมทังดอกเบียตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เป็ นจํานวนรวม 46.29
ล้านบาท ซึ งผลจากการผิดนัดชําระหนี อาจทําให้เจ้าหนี มีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี คงเหลือทังหมดได้ทนั ที และ
บริ ษทั ย่อยอี กสามแห่ งมี ส่ วนขาดของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งได้ห ยุด ดําเนิ น กิ จการแล้ว รวมทังกลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั มี ปั ญ หาคดี
ฟ้องร้องหลายคดีทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ นอกจากนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน จากสถานการณ์ ดงั กล่ าวข้างต้น แสดงให้เห็ นว่ามี ความ
ไม่แน่ นอนที มี ส าระสําคัญ ซึ งอาจทําให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกี ยวกับความสามารถในการดําเนิ น งานอย่า ง
ต่อเนืองของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารใหม่อยูร่ ะหว่างการแก้ไขเรื องดังกล่าว
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ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 เกียวกับบริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไข
สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อปฏิเสธเรื องค่าปรับ
และโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทัง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม (ได้รวมความรับผิดชอบตามสัดส่ วนของบริ ษทั
ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยืนฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที 11 สิ งหาคม 2560
ยังมี ความไม่แน่ นอนในเรื องค่าปรั บ และค่าเสี ยหายที อาจเกิ ด ขึ น อย่างไรก็ตาม เพือหลักความระมัด ระวังบริ ษ ทั ได้
พิจารณาตังประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าว ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 เป็ นจํานวน 9 ล้านบาท
ทังนี ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงือนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
เรื องอืน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอืนในสํานักงานเดียวกัน
ซึงแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไข ตามรายงานลงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560 ว่ายกเว้นผลกระทบซึ งอาจจะเกิดขึนเกียวกับ
เรื องทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก
4 ราย ของบริ ษทั ต่อกรมสอบสวนคดี พิเศษ นอกจากนี มีขอ้ มูลและเหตุการณ์ทีเน้นเกี ยวกับ 1) ความไม่ แน่ นอนที มี
สาระสําคัญทีเกียวกับความสามารถในการดําเนิ นงานต่อเนื องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั 2) ความไม่แน่นอนในเรื องค่าปรับ
และค่าเสี ยหายทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2559
ที แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อืนในสํานักงานเดียวกันโดยให้ข อ้ สรุ ปอย่างมีเงื อนไข ตาม
รายงานลงวันที 31 มกราคม 2560 ว่า ยกเว้นผลกระทบของรายการปรับปรุ งทีอาจจะเกิ ดขึ นเกี ยวกับเรื องทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดี ตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับ พวก 4 ราย ของ
บริ ษทั ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญ นอกจากนี มีขอ้ มูลและเหตุการณ์ทีเน้น
เกียวกับ 1) ความไม่แน่ นอนที มีสาระสําคัญที เกี ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานต่อเนื องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั
2) ความไม่แน่ นอนในเรื องค่าปรับและค่าเสี ยหายทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิ บตั ิตามเงือนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการ
ขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ณรงค์ หลักฐาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4700
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 สิ งหาคม 2560

3

