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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 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 ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 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 านกังานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแ้จง้ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรั้บคดีดงักล่าวเป็นคดีพิเศษแลว้ และเม่ือตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ผูบ้ริหารของบริษัทได้น าส่งเอกสารหลักฐานเท่าท่ีตรวจค้นได้ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว และเม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2560 ส านกังานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจง้ให้กรรมการมีอ านาจของบริษทั 
เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จ ากดั (“เจทีเอส หรือบริษทัย่อย”) ใหม้าใหถ้อ้ยค าพร้อมน าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จากการสอบสวนแจง้ว่า นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย ์กบัพวกได้จดัให้บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทคโนโลยี 
(1999) จ ากดั (มหาชน) (“PRO”) ท าสัญญาซ้ือหุ้นของบริษทั เจทีเอส จากผูถื้อหุ้น 9 คน เม่ือเดือนธันวาคม 2550 ซ่ึง 
ไม่เป็นความจริง เพ่ือน าหลกัฐานการซ้ือหุ้นไปลงบัญชีของ PRO อันเป็นเท็จ ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 
กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่ทราบผลของคดีดงักล่าว และบริษทัโดยผูบ้ริหารเดิมไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรายการ
เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จ านวน 170 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรฯ จ านวน 80 ลา้นบาท 
ไวเ้ต็มจ านวนแลว้ อยา่งไรก็ตาม จนถึงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัเสียใหม่แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารควบคุมของบริษทัในภาพรวมมีความเพียงพอกบั
การประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้จ ากดัจากสถานการณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่าจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงจ านวนเงินของรายการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ิมหรือไม่เพียงใด ซ่ึงหากจ าเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบ
ต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
 
ความไม่แน่นอนท่ีมสีาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.6 และ 40 ดงัท่ีปรากฏในงบการเงินส าหรับปี 2560 กลุ่มบริษทั 
และบริษทัมีผลขาดทุนสะสมจ านวนมาก และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียน 
สูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 54.37 ลา้นบาท และ 23.04 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามล าดบั และบริษทัย่อยอีกสามแห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุน้ท่ีไดห้ยุดด าเนินกิจการแลว้ รวมทั้งกลุ่มบริษทัและ
บริษัทมีคดีฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศ
หลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดง
ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการแกไ้ขเร่ืองดังกล่าว ทั้ งน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และ 40 บริษทัถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข
สญัญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก ทอท. และบริษทัไดท้ าหนงัสือปฏิเสธเร่ืองค่าปรับ
และโตแ้ยง้สิทธิกบั ทอท. แลว้ รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ไดร้วมความรับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษทั 
ร้อยละ 30) เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแลว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 
ยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับ และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลกัความระมดัระวงับริษทัได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวน 9 ลา้นบาท 
 
ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 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 26 กุมภาพนัธ์ 2561 คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาลท่ียงัไม่ทราบผล และยงัถือไม่ไดว้า่จะมีความเสียหายเกิดข้ึน นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 บริษทัเป็น
โจทกย์ื่นฟ้องอดีตกรรมการหรือผูบ้ริหารเดิม 3 ราย (นายสินเสถียร เอ่ียมพูลทรัพย ์ นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพนัธ์ และ
นายชาญชยั กาญจพนัธ์) ในคดีอาญาในขอ้หาปลอมเอกสารและใชเ้อกสารปลอม (ตัว๋สัญญาใชเ้งิน) ท าให้บริษทัตอ้ง
รับผิดใชเ้งินจ านวน 11.78 ลา้นบาท ซ่ึงจนถึงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลท่ียงั
ไม่ทราบผล 
 
ค) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 เก่ียวกบัผลสะสมของการแกไ้ขงบการเงินปีก่อนๆ โดยในเดือนธนัวาคม 2560 
ฝ่ายบริหารพบว่า บริษทับนัทึกมูลค่าท่ีดิน (ท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั และนส. 3ก 4 ฉบบัเน้ือท่ี 235 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา) 
ในงบการเงินปีก่อนๆ ต ่าไป และบนัทึกค่าใชจ่้ายผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในงบการเงินปีก่อนๆ สูงไป ดงันั้น บริษทั
ไดท้ าการปรับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่เพ่ือใหถู้กตอ้ง 
 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข และวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้
ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรก ำจดักำกอุตสำหกรรมและฝังกลบ 

ผลการด าเนินงานของบริษทัส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้ ง 
บริการขนส่งของเสีย คัดแยก ฝังกลบฯ ซ่ึงในปี 2560 มี
รายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเป็นจ านวน 201 ลา้นบาท 
และ 203 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.44 และ 
ร้อยละ 96.19 ของรายไดร้วม) และมีค่าบริหารการขายและ
ค่านายหนา้เป็นจ านวน 14 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท (คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 และร้อยละ 6.69 ของค่าใช้จ่าย
รวม) ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั รวมทั้ง ผูบ้ริหาร
อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเสียใหม่ให้
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้ น บริษัทอาจมีความ
เส่ียงท่ีส าคญัเก่ียวกบัแผนการตลาด กระบวนการไดม้าซ่ึง
ลูกค้าและรายได้ในอน าคต  ป ระ เภท  ป ริมาณ กาก
อุตสาหกรรม อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนกระบวนการออกใบก ากับขนส่ งของเสี ย 
(ใบ Manifest) ในความถูกต้องและครบถว้นของการรับรู้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของรายได้จากการ
ให้บริการแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 27 
และ 30 ตามล าดบั 

 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการบันทึก การ
ค านวณรายได้และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 

 ท าความเขา้ใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพ่ิมยอด
รายได ้การจดัท าสัญญาการรับจา้งบริการของบริษทั 
การจดัท าใบก ากบัขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) และ
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและเง่ือนไขต่างๆ 
ในสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจสอบ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายไดจ้าก
การให้บริการ โดยทดสอบการค านวณรายไดจ้าก
ปริมาณกากของเสียท่ีรับก าจดักบัใบก ากบัขนส่ง
ของเสีย (ใบ Manifest) ท่ีได้ให้บริการแล้ว และ
ตรวจสอบราคาท่ีให้บริการกบัสัญญาหรือใบสั่ง
ซ้ือจากลูกคา้ 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

 
- ตรวจตดัยอดรายไดโ้ดยเลือกรายการก่อนและหลงั
วนัส้ินปีเพ่ือตรวจสอบกบัใบก ากบัขนส่งของเสีย 
(ใบ  Manifest) และใบลดหน้ี  เพ่ื อให้แน่ใจว่า
บริษัทบันทึกรายได้จากการให้บริการตรงรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

ความเพียงพอของจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก าหนด
จ านวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัความไม่แน่นอนอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งอาศยัปัจจยั
ต่างๆ เช่น สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี ประวติัการช าระหน้ี
สภาพคล่อง การคาดการณ์เก่ียวกับความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี และความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ี
อาจกระทบ ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี
ลูกหน้ีการคา้ จ านวน 152 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ จ านวน 122 ลา้นบาท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 6.09 ของ
สินทรัพยร์วม) และ จ านวน 147 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ จ านวน 122 ลา้นบาท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 5.83 
ของสินทรัพยร์วม) ตามล าดบั ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของลูกหน้ีการค้าและ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 3 และ 7 ตามล าดบั 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบันทึกรายการ 
การท าสัญญาฯ การติดตามหน้ี การรับช าระหน้ี และ
เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ือตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ขอค ายืนยนัยอดจากลูกหน้ีการคา้ท่ีตรวจสอบ ณ 
วนัส้ินปี 

- ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุหน้ีของลูกหน้ีท่ี
คา้งช าระแต่ละรายว่ามีการจดัประเภทแต่ละช่วง
อายุหน้ีคงคา้งอย่างเหมาะสมถูกตอ้งหรือไม่ และ
การค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

- ตรวจสอบการรับช าระเงินจากลูกหน้ีภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน 

- สอบทานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
ลูกค้ารายใหญ่ท่ีค้างช าระเป็นเวลานาน (Credit 
review) จากแฟ้มลูกหน้ี ข้อมูลทางการเงินล่าสุด 
และขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็น เพ่ือพิจารณาความสามารถ
ในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
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- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีราคาตาม
บัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 340 ลา้นบาท 
และ 285 ลา้นบาท ตามล าดับ (คิดเป็นร้อยละ 69.53 และ
ร้อยละ 67.83 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั) ซ่ึงการทดสอบ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องกิจการ โดยค านวณมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
(Value-in-use) โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Discounted Cash Flows) 
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ขอ้สมมติหลายอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ค านวณประมาณการ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากใน
การก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ เช่น อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
อตัราการเติบโตของกิจการ รวมทั้งการคาดการณ์เก่ียวกบั
ความผนัผวนของเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ดงันั้น ข้าพเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 
13 ตามล าดบั 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ี
ผูบ้ริหารของบริษทัใชใ้นการประเมินมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืน ท่ีได้ก าหนดจากการค านวณจาก
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จากขอ้มูลในอดีตและ
อนาคตเป็นจุดเร่ิมตน้ตลอดระยะเวลาท่ีเหลือของ
โครงการ 

- สอบถามผู ้บริหารเก่ียวกับข้อสมมติท่ีส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกับการค านวณ มูล ค่าปั จจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต 
(Discounted Cash Flows) โดยการเปรียบเทียบกบั
ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตวัเลขท่ีประมาณ
การไวใ้นเร่ืองระยะเวลาของโครงการ อตัราคิด
ค่าบริการ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของอตัราการ
เติบโตของกิจการ และการคาดการณ์แนวโนม้ของ
อุตสาหกรรม รวมถึงอตัราการคิดลดท่ีใช้ในการ
ค านวณ 

- ทดสอบการค านวณอตัราการคิดลด และความ
สมเหตุสมผลของการค านวณมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยต์ามขอ้สมมติของผูบ้ริหาร 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีความหลาย
คดีท่ีถูกฟ้อง ท่ีอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซ่ึง
อาจไดรั้บผลเสียหาย หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถ
ต่อสู้คดีความต่างๆ ได ้และตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ความเพียงพอของประมาณการหน้ีสิน 
 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ประมาณการหน้ีสิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ 
 
นโยบายการบญัชี และรายละเอียดท่ีส าคญัของภาระผูกพนั 
เหตุการณ์ส าคัญ คดีความท่ีส าคัญ  แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3  24 และ 40 

 
 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการประเมินผลของ
คดีความของผูบ้ริหาร และระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบถามท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของกิจการ 
เพ่ือได้รับทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องท่ีมี
สาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่ และการประมาณ
การผลกระทบทางการเงินรวมถึงค่าใชจ่้ายมีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ 

- พิจารณาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ
หรือการฟ้องร้องและประเมินความเส่ี ยงทาง
การเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการ
รับรู้รายการ และการเปิดเผยขอ้มูล 

 
เร่ืองอ่ืน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกนั ซ่ึงแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ว่ายกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก 4 ราย 
ของบริษัทต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากน้ี มีข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับ 1) ความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 2) ความไม่แน่นอนในเร่ือง
ค่าปรับและค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
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ข้อมลูอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงขา้พเจา้คาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตาม 
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
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ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวม และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 
 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 
 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช ้เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ 
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(ณรงค ์ หลกัฐาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
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กรุงเทพมหานคร 
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