บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่ส ามารถได้ค วามเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็ นต่ อข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลที่
สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่ พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

เรื่ องอื่น
ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และข้าพเจ้าได้รายงานไว้
อย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามรายงานลงวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มา
ซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี /สอบทานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับผลของรายการปรับปรุ งที่อาจจะเกิ ดขึ้ นในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้ :1) สานักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดี ตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“Pro”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี ร่วมกันจัดทาเอกสารเท็จ ทาให้ Pro ลงบัญชี
ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงความเป็ นจริ งตั้งแต่งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส 1 ปี 2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่
บุ ค คลภายนอก เงิ นลงทุ นในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้ในโครงการกลัน่ น้ ามันจากขยะ
พลาสติ ก อันเข้าข่ายเป็ นความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมทั้งจัดให้ Pro ทาสัญญาซื้ อหุน้ ของบริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด จากผูถ้ ือหุน้ 9 คน ที่ไม่เป็ น
ความจริ ง เพื่อนาหลักฐานจากการซื้ อหุ ้นไปลงบัญชี ของ Pro อันเป็ นเท็จ ต่อมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็น
สั่งฟ้ อง แต่พนักงานอัยการพิ เศษฝ่ ายคดี พิเศษ 4 มีคาสั่งไม่ฟ้อง และต่อมาอธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิเศษได้พิจารณามี
ความเห็นไม่แย้งคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการคดีพิเศษ จึงเป็ นคดีที่มีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีการพิจารณาตามอาญามาตรา 147 อันด้วยเหตุผลว่า “พยานหลักฐานไม่พอเพียง” แต่ไม่ทาให้คดีอาญาระงับ บริ ษทั
ยังคงมีสิทธิ นาคดีน้ ี มาฟ้ องด้วยตนเองภายในอายุความ หากบริ ษทั เห็นว่าได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งที่ ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ประกอบกับที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการ
และผูบ้ ริ หารเดิมด้วยเหตุผลว่าด้วยระยะเวลาที่ เหลืออยู่มีจากัด (หมดอายุความ) และเอกสารไม่เพียงพอ ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 25 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 ข้าพเจ้าได้หลักฐานการสอบบัญชี/สอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่ องนี้ แล้ว ทาให้ขา้ พเจ้าได้ขอ้ มูลสรุ ปว่า
ไม่มีรายการปรับปรุ งใดที่จาเป็ นต้องปรับปรุ งงบการเงินงวดก่อน
2) ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั บันทึ กรายได้จากการขายเศษวัสดุที่คดั แยก จานวน 7.99 ล้านบาท และบันทึ กค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานธุรกิจและการตลาด จานวน 8.38 ล้านบาท ซึ่ งรายการดังกล่าวได้อนุมตั ิการเคลียร์ /ตัดบัญชีเงินทดรองที่ไม่มี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี หรื อไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งต่อมาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ได้รับทราบ และได้แก้ไขเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวแล้ว ทาให้ขา้ พเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่าไม่จาเป็ นต้องปรับปรุ งงบการเงิ น
งวดก่อน

2

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.5 และ 25 ดังที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ผ ลขาดทุ น สะสมจ านวน 772.25 ล้า นบาท และ 814.88 ล้า นบาท ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ตามลาดับ และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 82.62 ล้านบาท ที่ ได้หยุด
ดาเนิ นกิจการแล้ว รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดีฟ้องร้องหลายคดีที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการที่เริ่ มคลี่คลาย นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจทาให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หาร
อยูร่ ะหว่างการแก้ไขเรื่ องดังกล่าว
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

(ณรงค์ หลักฐาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4700
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
5 สิ งหาคม 2562
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