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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จํากดั (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนของเร่ืองตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมี
เง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่
แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย ของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทาํการหรือยนิยอมใหล้งขอ้ความ
เทจ็ จดัทาํบญัชีของบริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 
2552 เก่ียวกบัรายการเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซ้ือเคร่ืองจกัรใชใ้น
โครงการกลัน่นํ้ ามนัจากขยะพลาสติก อนัเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และวนัท่ี 20 มกราคม 2560 สาํนกังาน
คดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั (ผูบ้ริหารใหม่) จดัส่งเอกสารหลกัฐาน 
เพื่อการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษแลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 
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9 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัไดน้าํส่งเอกสารหลกัฐานเท่าท่ีตรวจคน้ไดใ้หก้บักรมสอบสวนคดีพิเศษแลว้ 
จนถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว และบริษทัโดยผูบ้ริหารเดิมไดบ้นัทึกค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จาํนวน 170 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรฯ 
จาํนวน 80 ลา้นบาท ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ อยา่งไรก็ตาม จนถึงปัจจุบนัผูบ้ริหารใหม่ของบริษทัอยูร่ะหว่างการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทัเสียใหม่ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษทัในภาพรวมมีความเพียงพอ
กบัการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้จาํกดัจากสถานการณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่าจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงจาํนวนเงินของรายการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพิ่มหรือไม่เพียงใด ซ่ึงหากจาํเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข
ของขา้พเจา้ 
 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.6  18 และ 39 ดงัท่ีปรากฏในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 26.74 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน
39.98 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ไดผ้ิดนัดชาํระเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง รวมทั้งดอกเบ้ียตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เป็นจาํนวนรวม 
45.03 ลา้นบาท ซ่ึงผลจากการผิดนดัชาํระหน้ีอาจทาํใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิเร่งใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระหน้ีคงเหลือทั้งหมดไดท้นัที 
และบริษทัย่อยอีกสามแห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดห้ยุดดาํเนินกิจการแลว้ รวมทั้งกลุ่มบริษทั/บริษทัมีปัญหาคดี
ฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารใหม่อยู่ระหว่างการแก้ไขเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี ความเห็นของ
ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 เก่ียวกบับริษทัถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก ทอท. และบริษทัไดท้าํหนงัสือ
ปฏิเสธเร่ืองค่าปรับและโตแ้ยง้สิทธิกบั ทอท. แลว้ รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ไดร้วมความรับผิดชอบตาม
สัดส่วนของบริษทั ร้อยละ 30) เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแลว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 
27 กุมภาพนัธ์ 2560 ยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับ และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม เพื่อหลกัความ
ระมดัระวงับริษทัไดพ้ิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 9 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข และวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้
ไดก้าํหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิทีใ่ช้ในการตรวจสอบ 

รายได้จากการให้บริการกาํจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการ
กําจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้ ง 
บริการขนส่งของเสีย คดัแยก ฝังกลบฯ ซ่ึงในปี 2559 มี
รายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเป็นจาํนวน 281 ลา้นบาท 
และ 284 ลา้นบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 และร้อยละ 
99 ของรายไดร้วม) และมีค่าบริหารการขายและค่านายหนา้
เป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.30 และ
ร้อยละ 11.15 ของค่าใชจ่้ายรวม) ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ตามลาํดับ รวมทั้ง ผูบ้ริหารใหม่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ 
ดงันั้น บริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัแผนการตลาด 
กระบวนการไดม้าซ่ึงลูกคา้และรายไดใ้นอนาคต ประเภท 
ปริมาณกากอุตสาหกรรม อตัราค่าบริการและค่าใช้จ่ายท่ี

 
วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

 ทําความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการบันทึก  การ
คาํนวณรายได้และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 

 ทาํความเขา้ใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพ่ิมยอด
รายได้และการจัดทาํสัญญาการรับจ้างบริการของ
บริษทั 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและเง่ือนไขต่างๆ 
ในสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจสอบ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี 
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เก่ียวขอ้งในความถูกตอ้งและครบถว้นของการรับรู้รายได้
จากการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 
 
นโยบายการบญัชี และรายละเอียดของรายไดจ้ากการขาย
และจากการให้บริการแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3 24 และ 28 ตามลาํดบั 

 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายไดจ้าก
การให้บริการ โดยทดสอบการคาํนวณรายไดจ้าก
ปริมาณกากของเสียท่ีรับกาํจดักบัใบกาํกบัขนส่ง
ของเสีย (ใบ Manifest) ท่ีได้ให้บริการแล้ว และ
ตรวจสอบราคาท่ีให้บริการกบัสัญญาหรือใบสั่ง
ซ้ือจากลูกคา้ 

- ตรวจตดัยอดรายไดโ้ดยเลือกรายการก่อนและหลงั
วนัส้ินปีเพื่อตรวจสอบกบัใบกาํกบัขนส่งของเสีย 
(ใบ  Manifest) และใบลดหน้ี  เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษทับันทึกรายได้จากการให้บริการตรงรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายได้และต้นทุนการจ้างบริหารจัดการขยะ 
ผูบ้ริหารเดิมของบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะ
และบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกลุ่มคอนซอร์เตียม (ประกอบ 
ด้วยสามบริษทั ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนร้อยละ 30) กับบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) ภายใตส้ัญญา
และบันทึกข้อตกลงมีเง่ือนไขสําคัญและซับซ้อนมากท่ี
ก่อให้เกิดภาระแก่บริษทั รวมทั้ง บริษทัมีการว่าจา้งบริหาร
จัดการขยะกับบริษัท สุวรรณภูมิเอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ 
จํากัด โดยไม่มีการทําสัญญา ซ่ึงผู ้บริหารใหม่ให้ความ 
สาํคญัในเร่ืองดงักล่าวเก่ียวกบัเน้ือหาสาระ ประกอบกบั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระเกิน
กาํหนดเป็นจาํนวน 58.23 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการคา้ท่ี
คงคา้งเป็นจาํนวน 56.47 ลา้นบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
33.71 ของหน้ีสินรวม) และมีรายไดแ้ละตน้ทุนการจา้ง
บริหารจัดการขยะสําหรับปี  2559 เ ป็นจํานวน  7 .28 
ลา้นบาท และ 7.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํสัญญาและ
การว่าจ้างในเ ร่ืองรายละเอียดของสัญญาและ
ข้อตกลง รวมทั้ งเง่ือนไขท่ีสําคัญ เพื่อตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํสัญญาร่วม
การงานของกลุ่มคอนซอร์เตียมในเร่ืองขอบเขต 
ความรับผดิชอบ และหนา้ท่ีท่ีบริษทัตอ้งรับผดิชอบ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบทานรายละเอียดของสัญญาและขอ้ตกลงใน
การรับจ้างบริหารจดัการขยะเก่ียวกับระยะเวลา 
หนา้ท่ี อตัราค่าบริการ ค่าจา้งและการเรียกเก็บเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ ท่ีสาํคญั 
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ดังนั้น ขา้พเจ้าจึงให้ความสําคญัเก่ียวกับเน้ือหาสาระใน
ความถูกต้องท่ีเกิดข้ึนจริง และความครบถ้วนของการ
บนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งเหล่าน้ี 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของบัญชีท่ีเก่ียวข้อง
แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  7  16  21 
และ 25 ตามลาํดบั 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับรู้รายได้โดย
ตรวจสอบปริมาณกากของเสียท่ีรับกําจัดกับ
หนงัสือตรวจรับงานจาก ทอท. ท่ีมีการลงนามโดย
ถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการคาํนวณรายได้ท่ีให้บริการกบัสัญญาจา้ง
และบนัทึกขอ้ตกลงบริหารจดัการขยะฯ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกตน้ทุนการ
จ้างบริหารจัดการขยะและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเจ้าหน้ีการค้ากับใบแจ้งหน้ีต้นฉบับหรือ
สําเนาใบแจง้หน้ีท่ีมีการรับรองสําเนาจากเจา้หน้ี
แล้ว  และ ค่ าใช้ จ่ า ย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ เอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งและการจ่าย
ชาํระ 

- ขอคาํยืนยนัยอดจากลูกหน้ีการค้า และเจ้าหน้ี
การคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

- ตรวจสอบการรับชาํระและจ่ายชาํระจากลูกหน้ี
และเจา้หน้ีภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

- ขอหนังสือความเห็นจากท่ีปรึกษากฏหมายของ
บริษทัในเร่ืองเน้ือหาสาระในสัญญาและเง่ือนไขท่ี
สาํคญั รวมทั้งการติดตามทวงหน้ีท่ีคา้งชาํระ 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  

ความเพียงพอของจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเร่ือง
สําคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกาํหนด
จาํนวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัความไม่แน่นอนอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งอาศยัปัจจยั
ต่างๆ เช่น สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี ประวติัการชาํระหน้ี
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบนัทึกรายการ 
การทาํสัญญาฯ การติดตามหน้ี การรับชาํระหน้ี และ
เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เพื่อตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 
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สภาพคล่อง การคาดการณ์เก่ียวกับความสามารถในการ
ชาํระหน้ีของลูกหน้ี และความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ี
อาจกระทบ ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมี
ลูกหน้ีการคา้ จาํนวน 159 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ  จํานวน  116 ล้านบาท  (สุทธิคิดเป็นร้อยละ  9 ของ
สินทรัพยร์วม) และ จาํนวน 153 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ จาํนวน 116 ลา้นบาท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 9 
ของสินทรัพยร์วม) ตามลาํดบั ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
 
นโยบายการบญัชี และรายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3 และ 7 ตามลาํดบั 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ขอคํายืนย ันยอดจากลูกหน้ีการค้า ทุกราย ท่ี
ตรวจสอบ ณ วนัส้ินปี 

- ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุหน้ีของลูกหน้ีท่ี
คา้งชาํระแต่ละรายว่ามีการจดัประเภทแต่ละช่วง
อายุหน้ีคงคา้งอย่างเหมาะสมถูกตอ้งหรือไม่ และ
การคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

- ตรวจสอบการรับชาํระเงินจากลูกหน้ีภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน 

- สอบทานฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
ลูกค้ารายใหญ่ท่ีค้างชําระเป็นเวลานาน (Credit 
review) จากแฟ้มลูกหน้ี ขอ้มูลทางการเงินล่าสุด 
และขอ้มูลอ่ืนท่ีจาํเป็น เพื่อพิจารณาความสามารถ
ในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีราคาตาม
บญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 330 ลา้นบาท 
และ 270 ลา้นบาท ตามลาํดบั (คิดเป็นร้อยละ 67 และร้อยละ 
66 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั) ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย์ของกิจการ โดยคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยโ์ดยวิธี
ประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตเป็น
มูลค่าปัจจุบนั (Discounted Cash Flows) อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
ขอ้สมมติหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณประมาณการ
 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ี
ผูบ้ริหารของบริษทัใชใ้นการประเมินมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืน ท่ีได้กาํหนดจากการคาํนวณจาก
มูลค่าจากการใช้สินทรัพยจ์ากขอ้มูลในอดีตและ
อนาคตเป็นจุดเร่ิมตน้ตลอดระยะเวลาท่ีเหลือของ
โครงการ 
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ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการกาํหนดหลกัเกณฑ์
ท่ีใช้ และอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม รวมทั้ งการคาดการณ์
เก่ียวกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
นโยบายการบญัชี และรายละเอียดของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 
12 ตามลาํดบั 

 

 

 

- สอบถามผู ้บริหารเก่ียวกับข้อสมมติท่ีสําคัญท่ี
เ ก่ี ยวข้องกับการคํานวณมูลค่า ปัจ จุบันของ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ใ น อ น า ค ต 
(Discounted Cash Flows) โดยการเปรียบเทียบกบั
ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตวัเลขท่ีประมาณ
การไวใ้นเร่ืองระยะเวลาของโครงการ อตัราคิด
ค่าบริการ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของอตัราการ
เติบโตของกิจการ และการคาดการณ์แนวโนม้ของ
อุตสาหรรม รวมถึงอัตราการคิดลดท่ีใช้ในการ
คาํนวณ 

- ทดสอบการคาํนวณอัตราการคิดลด และความ
สมเหตุสมผลของการคาํนวณมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยต์ามขอ้สมมติของผูบ้ริหาร 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ข้อมลูอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตาม 
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจัดทาํงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือ
หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
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 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 
 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 
 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอ
ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

 
 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช ้เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ 
เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(มะลิวรรณ พาหุวฒันกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4701 
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