บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่ องตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่
แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 39 เมื่ อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เท็จ จัดทําบัญชีของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี
2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนียม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้ใน
โครงการกลัน่ นํ้ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 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 โดยกรมสอบสวนคดี พิเศษได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดี พิเศษแล้ว และเมื่อตุลาคม 2558 จนถึ งวันที่

9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้ให้กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ยังไม่ทราบผลของคดีดงั กล่าว และบริ ษทั โดยผูบ้ ริ หารเดิมได้บนั ทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม จํานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรฯ
จํานวน 80 ล้านบาท ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารใหม่ของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เสี ยใหม่ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริ ษทั ในภาพรวมมีความเพียงพอ
กับการประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั เนื่ องจากข้อจํากัดจากสถานการณ์ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็ นต้อง
ปรับปรุ งจํานวนเงินของรายการที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งหากจําเป็นต้องปรับปรุ งจะมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
มี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริ ษัทและบริษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิ ชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภา
วิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่ านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อ ว่า
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ของข้าพเจ้า
ความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.6 18 และ 39 ดังที่ปรากฏในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 26.74 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิ จการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวน
39.98 ล้านบาท และ 0.58 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง
ได้ผิดนัดชําระเจ้าหนี้ ค่าก่ อสร้ าง รวมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาล เป็ นจํานวนรวม
45.03 ล้านบาท ซึ่ งผลจากการผิดนัดชําระหนี้อาจทําให้เจ้าหนี้มีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี้คงเหลือทั้งหมดได้ทนั ที
และบริ ษทั ย่อยอีกสามแห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งได้หยุดดําเนิ นกิจการแล้ว รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีปัญหาคดี
ฟ้ องร้ องหลายคดี ที่อยู่ระหว่างดําเนิ นการ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็ นว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่ องของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารใหม่อยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่ องดังกล่ าว ทั้งนี้ ความเห็ นของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เกี่ยวกับบริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อ
ปฏิเสธเรื่ องค่าปรับและโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม (ได้รวมความรับผิดชอบตาม
สัดส่ วนของบริ ษทั ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยนื่ ฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2560 ยังมีความไม่แน่ นอนในเรื่ องค่าปรับ และค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความ
ระมัดระวังบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 9
ล้านบาท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรั บงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้า
ได้กาํ หนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีทใี่ ช้ ในการตรวจสอบ

รายได้ จากการให้ บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิ จให้บริ การ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
กํา จัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อ วัส ดุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้แ ล้ว รวมทั้ง
 ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการบัน ทึ ก การ
บริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยก ฝั งกลบฯ ซึ่ งในปี 2559 มี
คํานวณรายได้และเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
รายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเป็นจํานวน 281 ล้านบาท
เนื้อหาสาระ
และ 284 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่ วนร้อยละ 74 และร้อยละ
99 ของรายได้รวม) และมีค่าบริ หารการขายและค่านายหน้า  ทําความเข้าใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มยอด
เป็ นจํานวน 35 ล้านบาท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.30 และ รายได้และการจัดทํา สัญญาการรั บจ้า งบริ การของ
ร้อยละ 11.15 ของค่าใช้จ่ายรวม) ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
บริ ษทั
ตามลําดับ รวมทั้ง ผูบ้ ริ หารใหม่ อ ยู่ระหว่างการปรั บปรุ ง
ระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอต่อการประกอบธุ รกิ จ  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
ดังนั้น บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงที่สาํ คัญเกี่ยวกับแผนการตลาด
- ตรวจสอบสัญญาการให้บริ การและเงื่อนไขต่างๆ
กระบวนการได้มาซึ่ งลูกค้าและรายได้ในอนาคต ประเภท
ในสั ญ ญา หลัก ฐานการจ่ า ยเงิ น และตรวจสอบ
ปริ มาณกากอุ ตสาหกรรม อัตราค่าบริ การและค่าใช้จ่ายที่
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
3
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เกี่ ยวข้องในความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู ้ รายได้
จากการให้บริ การและค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายได้จาก
การให้บริ การ โดยทดสอบการคํานวณรายได้จาก
ปริ มาณกากของเสี ยที่รับกําจัดกับใบกํากับขนส่ ง
ของเสี ย (ใบ Manifest) ที่ ไ ด้ใ ห้บริ ก ารแล้ว และ
ตรวจสอบราคาที่ ให้บริ การกับสัญญาหรื อใบสั่ง
ซื้อจากลูกค้า

นโยบายการบัญชี และรายละเอี ยดของรายได้จากการขาย
และจากการให้ บ ริ การแสดงไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3 24 และ 28 ตามลําดับ

- ตรวจตัดยอดรายได้โดยเลือกรายการก่อนและหลัง
วันสิ้ นปี เพื่อตรวจสอบกับใบกํากับขนส่ งของเสี ย
(ใบ Manifest) และใบลดหนี้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
บริ ษ ทั บัน ทึ ก รายได้จ ากการให้บ ริ ก ารตรงรอบ
ระยะเวลาบัญชี
- สอบทานความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายได้ และต้ นทุนการจ้ างบริหารจัดการขยะ
ผูบ้ ริ หารเดิ มของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
และบัน ทึ ก ข้อ ตกลงการบริ หารจัด การขยะในบริ เวณ
 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําสัญญาและ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยกลุ่มคอนซอร์ เตียม (ประกอบ
การว่ า จ้ า งในเรื่ องรายละเอี ย ดของสั ญ ญาและ
ด้วยสามบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มี สัดส่ วนร้ อยละ 30) กับบริ ษทั
ข้อ ตกลง รวมทั้ง เงื่ อ นไขที่ สํ า คัญ เพื่ อ ตรวจสอบ
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ภายใต้สัญญา
เนื้อหาสาระ
และบัน ทึ ก ข้อ ตกลงมี เ งื่ อ นไขสํ า คัญ และซับ ซ้อ นมากที่
ก่อให้เกิดภาระแก่บริ ษทั รวมทั้ง บริ ษทั มีการว่าจ้างบริ หาร  ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําสัญญาร่ วม
จัด การขยะกับ บริ ษ ัท สุ ว รรณภู มิ เ อ็ น ไวรอนเม้น ท์ แคร์ การงานของกลุ่ ม คอนซอร์ เ ตี ย มในเรื่ องขอบเขต
จํา กัด โดยไม่ มี ก ารทํา สั ญ ญา ซึ่ งผู ้บ ริหารใหม่ ใ ห้ ค วาม ความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่บริ ษทั ต้องรับผิดชอบ
สําคัญในเรื่ องดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระ ประกอบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระเกิน  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
กํา หนดเป็ นจํา นวน 58.23 ล้า นบาท และเจ้า หนี้ การค้า ที่ - สอบทานรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงใน
คงค้างเป็ นจํานวน 56.47 ล้านบาท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
การรั บจ้างบริ หารจัดการขยะเกี่ ยวกับระยะเวลา
33.71 ของหนี้ สินรวม) และมีรายได้และต้นทุนการจ้าง
หน้าที่ อัตราค่าบริ การ ค่าจ้างและการเรี ยกเก็บเงิน
บริ หารจั ด การขยะสํ า หรั บ ปี 2559 เป็ นจํา นวน 7.28
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่สาํ คัญ
ล้านบาท และ 7.06 ล้านบาท ตามลําดับ
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ดัง นั้น ข้า พเจ้า จึ ง ให้ค วามสํา คัญ เกี่ ย วกับ เนื้ อ หาสาระใน
ความถู ก ต้อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และความครบถ้ว นของการ
บันทึกรายการที่เกี่ ยวข้องกับรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องเหล่านี้

- ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการรั บ รู ้ ร ายได้โ ดย
ตรวจสอบปริ มาณกากของเสี ย ที่ รั บ กํา จั ด กั บ
หนังสื อตรวจรับงานจาก ทอท. ที่มีการลงนามโดย
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคํานวณรายได้ที่ให้บริ การกับสัญญาจ้าง
และบันทึกข้อตกลงบริ หารจัดการขยะฯ

นโยบายการบัญ ชี และรายละเอี ย ดของบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 7 16 21
และ 25 ตามลําดับ

- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกต้นทุนการ
จ้า งบริ ห ารจัด การขยะและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ ง
และเจ้ า หนี้ การค้า กับ ใบแจ้ ง หนี้ ต้น ฉบับ หรื อ
สําเนาใบแจ้งหนี้ ที่มีการรั บรองสําเนาจากเจ้าหนี้
แล้ ว และค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี ที่เกี่ ยวข้องและการจ่ าย
ชําระ
- ขอคํา ยื น ยัน ยอดจากลู ก หนี้ การค้า และเจ้า หนี้
การค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
- ตรวจสอบการรั บชําระและจ่ า ยชําระจากลู ก หนี้
และเจ้าหนี้ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
- ขอหนังสื อความเห็ นจากที่ ปรึ กษากฏหมายของ
บริ ษทั ในเรื่ องเนื้อหาสาระในสัญญาและเงื่อนไขที่
สําคัญ รวมทั้งการติดตามทวงหนี้ที่คา้ งชําระ
- สอบทานความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ความเพียงพอของจํานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นเรื่ อง วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
สําคัญที่ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกําหนด
 ทํา ความเข้าใจเกี่ ย วกับ กระบวนการบัน ทึ ก รายการ
จํานวนที่คาดว่าจะได้รับคืนของลูกหนี้ การค้า ซึ่ งเกี่ ยวข้อง
การทําสัญญาฯ การติดตามหนี้ การรับชําระหนี้ และ
กับความไม่แน่ นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตอ้ งอาศัยปั จจัย
เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เพื่อตรวจสอบ
ต่างๆ เช่ น สถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ ประวัติการชําระหนี้
เนื้อหาสาระ
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สภาพคล่ อ ง การคาดการณ์ เ กี่ ย วกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่
อาจกระทบ ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี
ลูกหนี้ การค้า จํานวน 159 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ จํา นวน 116 ล้า นบาท (สุ ท ธิ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9 ของ
สิ นทรั พย์รวม) และ จํานวน 153 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ จํานวน 116 ล้านบาท (สุ ทธิ คิดเป็ นร้ อยละ 9
ของสิ นทรัพย์รวม) ตามลําดับ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

วิธีทใี่ ช้ ในการตรวจสอบ


ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ขอคํา ยื น ยัน ยอดจากลู ก หนี้ การค้ า ทุ ก รายที่
ตรวจสอบ ณ วันสิ้ นปี
- ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ของลูกหนี้ ที่
ค้างชําระแต่ละรายว่ามีการจัดประเภทแต่ละช่ วง
อายุหนี้ คงค้างอย่างเหมาะสมถูกต้องหรื อไม่ และ
การคํานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเกี่ ยวกับความเพียงพอของ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้า

- ตรวจสอบการรับชําระเงินจากลูกหนี้ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

นโยบายการบัญชี และรายละเอี ยดของลู กหนี้ การค้าและ
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ แสดงไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3 และ 7 ตามลําดับ

- สอบทานฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
ลู ก ค้า รายใหญ่ ที่ ค ้า งชํา ระเป็ นเวลานาน (Credit
review) จากแฟ้ มลูกหนี้ ข้อมูลทางการเงินล่าสุ ด
และข้อมูลอื่นที่จาํ เป็น เพื่อพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้ของลูกหนี้
- สอบทานความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่ าทีค่ าดว่ าจะได้ รับคืนของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีราคาตาม วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
บัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 330 ล้านบาท
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
และ 270 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 67 และร้อยละ
66 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ) ซึ่ งการทดสอบการด้อยค่า - ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่
ของสิ น ทรั พ ย์ข องกิ จ การ โดยคํา นวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาด
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยวิธี
ว่าจะได้รับคื น ที่ ได้กาํ หนดจากการคํานวณจาก
ประมาณการจากกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตเป็ น
มูลค่าจากการใช้สินทรั พย์จากข้อมูลในอดี ตและ
มูลค่าปั จจุบนั (Discounted Cash Flows) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
อนาคตเป็ นจุดเริ่ มต้นตลอดระยะเวลาที่เหลือของ
ข้อสมมติหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณประมาณการ
โครงการ
6
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ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกําหนดหลักเกณฑ์
ที่ ใ ช้ และอัต ราคิ ด ลดที่ เ หมาะสม รวมทั้ง การคาดการณ์
เกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

- สอบถามผู ้บ ริหารเกี่ ย วกับ ข้อ สมมติ ที่ สํ า คัญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคํ า นวณมู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของ
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) โดยการเปรี ยบเทียบกับ
ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริ งกับตัวเลขที่ประมาณ
การไว้ในเรื่ องระยะเวลาของโครงการ อัตราคิ ด
ค่าบริ การ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของอัตราการ
เติบโตของกิจการ และการคาดการณ์แนวโน้มของ
อุ ต สาหรรม รวมถึ ง อัต ราการคิ ด ลดที่ ใ ช้ใ นการ
คํานวณ

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งถื อเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
นโยบายการบัญ ชี และรายละเอี ย ดของที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ
12 ตามลําดับ

- ทดสอบการคํา นวณอัต ราการคิ ด ลด และความ
สมเหตุ ส มผลของการคํา นวณมู ล ค่ า จากการใช้
สิ นทรัพย์ตามข้อสมมติของผูบ้ ริ หาร
- สอบทานความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอื่ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อ ข้อ มูลอื่ น ข้อ มูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ ง รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่ รวมถึ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ คือ การอ่าน
ข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
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ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํา งบการเงิ นรวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ ย วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร



ได้รั บหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้ เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(มะลิวรรณ พาหุวฒั นกร)
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