บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด
(มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 งบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิ จการของบริ ษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษ ทั
โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวม
และผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
มีค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรกำจัดกำกอุตสำหกรรมและฝังกลบ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิ จให้บริ การ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ก าจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อ วัส ดุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใช้แ ล้ว รวมทั้ง  ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ กระบวนการบั น ทึ ก การ
บริ ก ารขนส่ งของเสี ย คัด แยก ฝั ง กลบฯ ซึ่ งในปี 2563 มี ค านวณรายได้แ ละเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อตรวจสอบ
รายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเป็ นจานวน 169 ล้านบาท เนื้อหาสาระ
และ 173 ล้านบาท (คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 79 และร้อยละ
 ทาความเข้าใจและประเมินแผนกลยุทธ์การตลาดใน
96 ของรายได้ร วม) และมี ต ้น ทุ น ในการจัด จ าหน่ า ยเป็ น
การเพิ่ มยอดรายได้ การป้ องกันมวลชนสิ่ งแวดล้อม
จ านวน 11 ล้า นบาท และ 11 ล้า นบาท (คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว น
การจัด ทาสัญ ญาการรั บจ้างบริ การของบริ ษทั การ
ร้ อ ยละ 4.93 และร้ อ ยละ 5.87 ของค่ า ใช้ จ่ า ยรวม) ใน
จั ด ท าและการอนุ มั ติ ใบ ก ากั บ ขน ส่ งของเสี ย
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ตามล าดับ
(ใบ Manifest) ผลการวิ เคราะห์ ก ากอุ ต สาหกรรม
ดังนั้น บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงที่สาคัญเกี่ยวกับแผนการตลาด
ใบชั่ ง น้ าหนั ก การรวบรวมน้ าหนั ก และเรื่ องที่
มวลชนสิ่ งแวดล้อม กระบวนการได้มาซึ่ งลูกค้าและรายได้
เกี่ยวข้อง
ในอนาคต ประเภท ปริ มาณกากอุ ต สาหกรรม อัต รา
ค่าบริ การ ค่าขนส่ ง ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายประสานงาน และ  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ย วข้อ งตลอดจนกระบวนการออกใบกากับ - ตรวจสอบสัญญาการให้บริ การและเงื่ อนไขต่างๆ
ขนส่ งของเสี ย (ใบ Manifest) การอนุมตั ิใบกากับขนส่ งของ
ในสั ญ ญา หลัก ฐานการจ่ ายเงิ น และตรวจสอบ
เสี ยจากอุตสาหกรรม กรณี เป็ นกากอุตสาหกรรมอันตราย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
ตลอดจนผลการวิเคราะห์ กากอุ ตสาหกรรมบางประเภท
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึ กรายได้จาก
และการรวบรวมน้ าหนักกากอุตสาหกรรมจากใบชัง่ น้ าหนัก
การให้บริ การ โดยทดสอบการคานวณรายได้จาก
ในความถูกต้องและครบถ้วนของการรั บรู ้ รายได้จากการ
ปริ มาณกากของเสี ยที่ รับกาจัดกับใบกากับขนส่ ง
ให้บริ การและค่าใช้จ่าย
ของเสี ย (ใบ Manifest) ทดสอบการค านวณค่ า
นายหน้า และหลัก ฐานการให้ บ ริ ก ารแล้ว เสร็ จ
นโยบายการบั ญ ชี และรายละเอี ย ดของรายได้จ ากการ
และตรวจสอบราคาที่ ใ ห้บ ริ ก ารกับ สั ญ ญาหรื อ
ให้บริ การแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 31
ใบสัง่ ซื้ อจากลูกค้า
และ 33 ตามลาดับ
- ตรวจตัดยอดรายได้โดยเลือกรายการก่อนและหลัง
วันสิ้ นปี เพื่อตรวจสอบกับใบกากับขนส่ งของเสี ย
(ใบ Manifest) และใบลดหนี้ และหลัก ฐานการ
ให้บริ การแล้วเสร็ จ เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั บันทึ ก
รายได้จากการให้บริ การตรงรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับกำรปิ ดหลุมฝังกลบ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท มี ป ระมาณการหนี้ สิ น วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ส าหรั บ การปิ ดหลุ ม ฝั ง กลบ จ านวน 21.72 ล้า นบาท ใน  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ซึ่ งบริ ษทั ได้
- ต รวจส อ บ พื้ น ที่ ห ลุ ม ฝั งกล บ ป ริ ม าณ ก าก
บัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ นเมื่ อ มี การเปิ ดใช้พ้ื นที่ ห ลุ มฝั ง
อุตสาหกรรมที่ กาจัด และขั้นตอนที่ ใช้ในการปิ ด
กลบ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะถูกจ่ายไป
หลุ ม ฝั งกลบตามรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
เพื่ อชาระหนี้ เมื่ อมีการปิ ดหลุม โดยพิ จารณาจากขั้นตอนที่
(Environment Impact Assessment หรื อ EIA)
ใช้ในการปิ ดหลุมฝังกลบของบริ ษทั ตามรายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อ ม (Environment Impact Assessment หรื อ EIA) - ตรวจสอบพื้นที่หลุมฝังกลบที่มีการเปิ ดใช้ตามที่ได้
แจ้งกับอุตสาหกรรมจังหวัด และตรวจสอบปริ มาณ
เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการปิ ดหลุม ซึ่ งได้แก่ ค่าวัสดุ
กากอุตสาหกรรมที่ กาจัด ตามใบกากับ ขนส่ งของ
อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าโสหุ ย้ อื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในการปิ ด
เสี ย (ใบ Manifest)
หลุมฝั งกลบแต่ ละหลุม ที่ ตอ้ งอาศัยดุ ลยพิ นิจของผูบ้ ริ หาร
และวิศวกรโรงงานในการประมาณการหนี้สินดังกล่าว
- ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
หนี้ สินสาหรับการปิ ดหลุมฝั งกลบของแต่ละหลุม
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของประมาณการหนี้ สิน
ที่ จัด ทาโดยผู บ้ ริ ห ารและวิศ วกรโรงงาน รวมถึ ง
สาหรับการปิ ดหลุมฝั งกลบแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
ต้องพิ จารณาแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงราคา
งบการเงินข้อ 5 16 และ 27 ตามลาดับ
วัสดุที่ใช้ ค่าแรง และค่าโสหุ ้ยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การปิ ดหลุมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ทดสอบการค านวณประมาณการหนี้ สิ น ในส่ ว น
ของพื้ นที่ ห ลุ ม ฝั ง กลบที่ เ ปิ ดใช้ ง านแล้ ว และ
ตรวจสอบการจ่ า ยช าระกับ เอกสารหลัก ฐานที่
เกี่ยวข้อง
- สอบทานความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คดีควำมหรื อกำรฟ้ องร้ อง
ในระหว่า งปี 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ค ดี ค วาม ข้อ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
พิพาทหลายคดีที่ถูกฟ้ อง ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา  ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการประเมิ นผลของ
ของศาล ซึ่ งอาจได้รับผลเสี ยหาย หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
คดี ค วาม ข้อ พิ พ าทของผู ้บ ริ หาร และระบบการ
ไม่สามารถต่อสู ้คดี ความต่ างๆ ได้ และต้องใช้ดุลยพิ นิจใน ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- สอบถามที่ ปรึ กษากฎหมายของกิ จ การ และ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสาคัญเกี่ยวกับความเพี ยงพอของ
ผู ้บ ริ หาร เพื่ อ ได้ รั บ ทราบถึ ง คดี ค วามและการ
ประมาณการหนี้ สิ น มี การรั บรู ้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ฟ้ องร้องที่ มีสาระสาคัญที่ อาจเกิ ดขึ้ นหรื อไม่ และ
ทางการเงินหรื อไม่
การประมาณการผลกระทบทางการเงิ น รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดที่สาคัญของภาระผูกพัน
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ คดี ค วามที่ ส าคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุ - พิ จารณาความเสี ย หายที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากคดี ค วาม
ประกอบงบการเงินข้อ 5 28 และ 44 ตามลาดับ
ข้อพิพาท หรื อการฟ้ องร้องและประเมินความเสี่ ยง
ทางการเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
การรับรู ้รายการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกต 1) ข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 และ 44 ซึ่ งได้อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั
ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะ และบริ ษทั ได้ทาหนังสื อ
ปฏิ เสธเรื่ องค่าปรับและโต้แย้งสิ ทธิ แล้ว รวมทั้งกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยมเป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองกลาง
แล้ว จากสถานการณ์ ดงั กล่าวจนถึงปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่ นอนในเรื่ องค่าปรับ และค่าเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้น อย่างไร
ก็ต าม เพื่ อหลักความระมัดระวังบริ ษ ทั ได้ต้ งั ประมาณการค่ าปรั บ และค่ าเสี ย หายฯ ดังกล่าวไว้แล้ว จนถึ งวัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 มีจานวน 9 ล้านบาท 2) ข้อมูลตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 4 ข) ซึ่ งได้อธิ บายเกี่ ยวกับ ในปี
2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน ซึ่ งมีผลทาให้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี 2563 ลดลงเป็ นจานวน 7 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อข้อ มู ลอื่ น ข้อ มู ลอื่ น ประกอบด้วยข้อมู ล ซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ ไม่ รวมถึ ง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งข้าพเจ้าคาดว่ารายงาน
ประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
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ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ คื อ การอ่าน
ข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล และขอให้ทาการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิ น รวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารรั บผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวม และงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุ จริ ต หรื อข้อผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผล คื อ ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพิ นิจและการสั งเกตและสงสั ยเยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญในงบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ป เกี่ ย วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ดชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แ ลในเรื่ องต่ างๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึ ง ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่ อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้ เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ
ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ณรงค์ หลักฐาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4700
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2564
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