บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แบบย่ อ (ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาล) ของบริ ษ ัท โปรเฟสชั่น แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข้อ 24 และ 29 บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่ าปรั บ และค่ าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ จาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทา
หนังสื อปฏิเสธเรื่ องค่าปรับและโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม (ได้รวมความรับผิดชอบ
ตามสัดส่ วนของบริ ษทั ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลาง และบริ ษทั มีคดี ฟ้องร้องอื่นๆ ที่ อยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลที่ยงั ไม่ทราบผล จากสถานการณ์ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เพื่อ
หลักความระมัดระวังฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินจากคดีความค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าวไว้
แล้ว และเชื่อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2563 เรื่ องทางเข้า -ออก ของบริ ษทั ที่ โรงงานสระแก้ว
ดังมีรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
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