บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ สําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื่ องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงาน
สอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดังกล่ าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่ ก ล่ าวไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 25 เมื่ อ วัน ที่ 11 มี นาคม 2558 สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เท็จ จัดทําบัญชี ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1
ปี 2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนียม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้
ในโครงการกลัน่ นํ้ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และวันที่ 20 มกราคม 2560 สํานักงาน
คดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐาน

เพื่อการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดงั กล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว และเมื่อตุลาคม 2558 ผูบ้ ริ หารใหม่
ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
บริ ษทั ยังไม่ทราบผลของคดีดงั กล่าว และบริ ษทั โดยผูบ้ ริ หารเดิมได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรายการเงินลงทุนใน
โครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรฯ จํานวน 80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้
เต็มจํานวนแล้ว อย่างไรก็ตามจนถึงปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั เสี ยใหม่ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริ ษทั ในภาพรวมมีความเพียงพอกับการประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั
เนื่ องจากข้อจํากัดจากสถานการณ์ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็นต้องปรับปรุ งจํานวนเงินของรายการที่
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งหากจําเป็ นต้องปรับปรุ งจะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลกระทบของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์
ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.5 15 และ 25 ดังที่ปรากฏในงบการเงิน กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับงวดเก้า
เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 6.13 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ บริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับงวดสาม
เดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 5.41 ล้านบาท และ 32.62 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ น
จํานวน 36.65 ล้านบาท และ 0.52 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งได้ผิดนัดชําระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง รวมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เป็ นจํานวนรวม
44.39 ล้านบาท ซึ่ งผลจากการผิดนัดชําระหนี้อาจทําให้เจ้าหนี้มีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี้คงเหลือทั้งหมดได้ทนั ที
รวมทั้ง บริ ษทั ย่อยอีกสามแห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ น้ และได้หยุดดําเนินกิจการจนถึงปั จจุบนั และกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี
ปั ญหาคดีฟ้องร้องหลายคดีที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์
ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารใหม่อยูร่ ะหว่างการแก้ไขเรื่ องดังกล่าว
ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 เกี่ยวกับบริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อปฏิเสธเรื่ องค่าปรับ
และโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม (ได้รวมความรับผิดชอบตามสัดส่ วนของบริ ษทั
ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยนื่ ฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
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ยังมีความไม่แน่ นอนในเรื่ องค่าปรับ และค่าเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวังบริ ษทั ได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็ นจํานวน 9 ล้านบาท
เรื่ องอื่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ของบริ ษ ัท โปรเฟสชั่น แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ัท
โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ที่ไม่ได้สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

(มะลิวรรณ พาหุวฒั นกร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4701
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
31 มกราคม 2560
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