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งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

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

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั 
(มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั  
โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรก ำจดักำกอุตสำหกรรมและฝังกลบ 

ผลการด าเนินงานของบริษทัส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมหรือวสัดุท่ีไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้ ง 
บริการขนส่งของเสีย คัดแยก ฝังกลบฯ ซ่ึงในปี 2563 มี
รายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเป็นจ านวน 169 ลา้นบาท 
และ 173 ลา้นบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และร้อยละ 
96 ของรายได้รวม) และมีต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเป็น
จ านวน  11 ล้านบาท และ  11 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 4.93 และร้อยละ 5.87  ของค่าใช้จ่ายรวม) ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
ดงันั้น บริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีส าคญัเก่ียวกบัแผนการตลาด 
มวลชนส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการไดม้าซ่ึงลูกคา้และรายได้
ในอนาคต ประเภท ปริมาณกากอุตสาหกรรม อัตรา
ค่าบริการ ค่าขนส่ง ค่านายหนา้ ค่าใชจ่้ายประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องตลอดจนกระบวนการออกใบก ากับ
ขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) การอนุมติัใบก ากบัขนส่งของ
เสียจากอุตสาหกรรม กรณีเป็นกากอุตสาหกรรมอนัตราย 
ตลอดจนผลการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมบางประเภท 
และการรวบรวมน ้าหนกักากอุตสาหกรรมจากใบชัง่น ้าหนกั 
ในความถูกต้องและครบถว้นของการรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของรายได้จากการ
ใหบ้ริการแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  31 
และ 33 ตามล าดบั 

 

 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการบันทึก การ
ค านวณรายได้และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบ
เน้ือหาสาระ 

 ท าความเขา้ใจและประเมินแผนกลยุทธ์การตลาดใน
การเพ่ิมยอดรายได ้การป้องกนัมวลชนส่ิงแวดลอ้ม 
การจัดท าสัญญาการรับจา้งบริการของบริษทั การ
จัดท าและการอ นุมัติ ใบก ากับขน ส่ งของ เสี ย  
(ใบ Manifest) ผลการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม 
ใบชั่งน ้ าหนัก การรวบรวมน ้ าหนัก และเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและเง่ือนไขต่างๆ 
ในสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจสอบ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายไดจ้าก
การให้บริการ โดยทดสอบการค านวณรายไดจ้าก
ปริมาณกากของเสียท่ีรับก าจดักบัใบก ากบัขนส่ง
ของเสีย (ใบ Manifest) ทดสอบการค านวณค่า
นายหน้า และหลักฐานการให้บริการแลว้เสร็จ 
และตรวจสอบราคาท่ีให้บริการกับสัญญาหรือ
ใบสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

- ตรวจตดัยอดรายไดโ้ดยเลือกรายการก่อนและหลงั
วนัส้ินปีเพ่ือตรวจสอบกบัใบก ากบัขนส่งของเสีย 
(ใบ Manifest) และใบลดหน้ี และหลักฐานการ
ให้บริการแลว้เสร็จ เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทับนัทึก
รายไดจ้ากการใหบ้ริการตรงรอบระยะเวลาบญัชี 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับกำรปิดหลุมฝังกลบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับการปิดหลุมฝังกลบ จ านวน 21.72 ล้านบาท ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงบริษทัได้
บันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีการเปิดใช้พ้ืนท่ีหลุมฝัง
กลบ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระหน้ีเม่ือมีการปิดหลุม โดยพิจารณาจากขั้นตอนท่ี
ใชใ้นการปิดหลุมฝังกลบของบริษทัตามรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA) 
เพ่ือประมาณการค่าใชจ่้ายในการปิดหลุม ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าโสหุย้อ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการปิด
หลุมฝังกลบแต่ละหลุม ท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
และวิศวกรโรงงานในการประมาณการหน้ีสินดงักล่าว 

 
นโยบายการบญัชี และรายละเอียดของประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับการปิดหลุมฝังกลบแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 5  16 และ 27 ตามล าดบั 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจส อบ พ้ื น ท่ี ห ลุ ม ฝั งกลบ  ป ริม าณ ก าก
อุตสาหกรรมท่ีก าจดั และขั้นตอนท่ีใช้ในการปิด
หลุมฝังกลบตามรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment หรือ EIA) 

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีหลุมฝังกลบท่ีมีการเปิดใชต้ามท่ีได้
แจง้กบัอุตสาหกรรมจงัหวดั และตรวจสอบปริมาณ
กากอุตสาหกรรมท่ีก าจดัตามใบก ากบัขนส่งของ
เสีย (ใบ Manifest) 

- ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
หน้ีสินส าหรับการปิดหลุมฝังกลบของแต่ละหลุม 
ท่ีจัดท าโดยผูบ้ริหารและวิศวกรโรงงาน  รวมถึง
ตอ้งพิจารณาแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคา
วสัดุท่ีใช ้ค่าแรง และค่าโสหุ้ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปิดหลุมท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- ทดสอบการค านวณประมาณการหน้ีสินในส่วน
ของพ้ืนท่ีห ลุมฝังกลบท่ี เปิดใช้งานแล้ว และ
ตรวจสอบการจ่ายช าระกับเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคดีความ ข้อ
พิพาทหลายคดีท่ีถูกฟ้อง ท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล ซ่ึงอาจไดรั้บผลเสียหาย หากกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไม่สามารถต่อสู้คดีความต่างๆ ได ้และตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหน้ีสิน 
 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ประมาณการหน้ีสิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ 
 

นโยบายการบญัชี และรายละเอียดท่ีส าคญัของภาระผูกพนั 
เหตุการณ์ส าคัญ คดีความท่ีส าคัญ  แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5  28 และ 44 ตามล าดบั 

 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการประเมินผลของ
คดีความ ข้อพิพาทของผู ้บริหาร และระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบถามท่ีป รึกษากฎหมายของกิจการ และ
ผู ้บริหาร เพ่ือได้รับทราบถึงคดีความและการ
ฟ้องร้องท่ีมีสาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่ และ
การประมาณการผลกระทบทางการเงินรวมถึง
ค่าใชจ่้ายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

- พิจารณาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ  
ขอ้พิพาท หรือการฟ้องร้องและประเมินความเส่ียง
ทางการเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
การรับรู้รายการ และการเปิดเผยขอ้มูล 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกต 1) ขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 และ 44 ซ่ึงไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั
ถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาจา้งบริหารจดัการขยะ และบริษทัไดท้ าหนงัสือ
ปฏิเสธเร่ืองค่าปรับและโตแ้ยง้สิทธิแลว้ รวมทั้งกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียมเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
แลว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจนถึงปัจจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองค่าปรับ และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างไร 
ก็ตาม เพ่ือหลกัความระมดัระวงับริษทัได้ตั้ งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดังกล่าวไวแ้ลว้ จนถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 มีจ านวน 9 ลา้นบาท 2) ขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ข) ซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบั ในปี 
2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีของอายกุารใหป้ระโยชนข์องทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลท าให้
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2563 ลดลงเป็นจ านวน 7 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 

ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงขา้พเจา้คาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล และขอใหท้ าการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น 
เพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจัดท างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 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 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช ้เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ 
ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(ณรงค ์ หลกัฐาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
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