
 
 
 
 
 
 
 

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

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 
 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

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

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต ์
เทคโนโลยี(1999) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 
จ ากดั (มหาชน)ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงาน 
สอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ 
สอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระท าการหรือยินยอมใหล้งขอ้ความ
เท็จ จดัท าบญัชีของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึงไตรมาส 1 ปี 
2552 เก่ียวกบัรายการเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือเคร่ืองจกัรใชใ้น
โครงการกลัน่น ้ ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ส านักงานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือ
การตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว และเม่ือตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 



 
 

 

 2 

9 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัไดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ไดใ้หก้บักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้
และเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการมีอ านาจ
ของบริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากดั (“เจทีเอส หรือบริษทัย่อย”) ให้มาให้ถอ้ยค าพร้อมน าเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง และจากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย ์กบัพวกไดจ้ดัให้บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) (“PRO”) ท าสัญญาซ้ือหุ้นของบริษทั เจทีเอส จากผูถื้อหุ้น 9 คน เม่ือเดือนธนัวาคม 
2550 ซ่ึงไม่เป็นความจริง เพ่ือน าหลกัฐานการซ้ือหุน้ไปลงบญัชีของ PRO อนัเป็นเท็จ ดงันั้น จนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 กลุ่มบริษทั/บริษทัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว และบริษทัโดยผูบ้ริหารเดิมไดบ้ันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
รายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จ านวน 170 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรฯ จ านวน 80 
ลา้นบาท ไวเ้ต็มจ านวนแลว้ อย่างไรก็ตาม จนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทัเสียใหม่ เพ่ือใหก้ารควบคุมของบริษทัในภาพรวมมีความเพียงพอกบัการ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้จ ากดัจากสถานการณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่าจ าเป็นตอ้งปรับปรุง
จ านวนเงินของรายการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ิมหรือไม่เพียงใด ซ่ึงหากจ าเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 

ยกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมี
เง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.5  17 และ 27 ดงัท่ีปรากฏในงบการเงินกลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลขาดทุนสะสม
จ านวนมาก และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน
78.15 ลา้นบาท และ 36.70 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ไดผ้ิดนดัช าระเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง รวมทั้งดอกเบ้ียตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล เป็นจ านวนรวม 46.92 
ลา้นบาท ซ่ึงผลจากการผิดนดัช าระหน้ีอาจท าใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิเร่งให้บริษทัย่อยช าระหน้ีคงเหลือทั้งหมดไดท้นัที และ
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 เจา้พนักงานบงัคบัคดีไดป้ระกาศและไดย้ึดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย และ
บริษทัย่อยอีกสามแห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงได้หยุดด าเนินกิจการแลว้ รวมทั้ งกลุ่มบริษทั/บริษทัมีปัญหาคดี
ฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทั
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารใหม่อยู่ระหว่างการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าว รวมทั้งเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2560 
บริษทัย่อยไดช้ าระหน้ีเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเป็นเงินตน้จ านวน 31.53 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ แต่ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตกลงผ่อน
ช าระจ านวน 12 งวด ไปจนถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 27 บริษทัถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข
สัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก ทอท. และบริษทัไดท้ าหนังสือปฏิเสธเร่ืองค่าปรับ
และโตแ้ยง้สิทธิกบั ทอท. แลว้ รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ไดร้วมความรับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษทั 
ร้อยละ 30) เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแลว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
ยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับ และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลกัความระมดัระวงับริษทัได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นจ านวน 9 ลา้นบาท 
 

ค) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 บริษทัถูกอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย)์ เป็น
โจทก์ยื่นฟ้องในขอ้หาหรือฐานความผิดตวัการตวัแทน-กูย้ืมเงิน-รับสภาพหน้ี จากการท่ีโจทก์ไดอ้อกเงินทดรองจ่าย
แทนบริษทัเพ่ือช าระหน้ีให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินตน้ 11.78 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 
ต่อปี ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นค าให้การแกค้ดีต่อศาล โดยบริษทัขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามค าฟ้องของโจทก์ทั้งส้ินว่า 
ไม่เป็นความจริง ดงันั้น จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาลท่ียงัไม่ทราบผล และยงัถือไม่ไดว้า่จะมีความเสียหายเกิดข้ึน 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 
 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนั 
ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ว่ายกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 
4 ราย ของบริษทัต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากน้ี มีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบั 1) ความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั 2) ความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับ
และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกนัโดยให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ตาม
รายงานลงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ว่า ยกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของ
บริษทัต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญั นอกจากน้ี มีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ 
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เก่ียวกบั 1) ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
2) ความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับและค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการ
ขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 

(ณรงค ์หลกัฐาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
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13 พฤศจิกายน 2560 


