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งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหำชน)
ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ 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 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 40 เมื่ อ วัน ที่ 11 มี น าคม 2558 ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทาการหรื อยินยอมให้ลงข้อความ
เท็จ จัดทาบัญชี ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี
2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื้ อเครื่ องจักรใช้ใน
โครงการกลัน่ น้ ามันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และวันที่ 20 มกราคม 2560 สานักงานคดี
การเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
โดยกรมสอบสวนคดี พิเศษได้รับคดี ดงั กล่าวเป็ นคดี พิ เศษแล้ว และเมื่ อตุ ลาคม 2558 จนถึ งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ได้น าส่ งเอกสารหลัก ฐานเท่ าที่ ต รวจค้น ได้ใ ห้ กับ กรมสอบสวนคดี พิ เศษแล้ว และเมื่ อ วัน ที่
18 พฤษภาคม 2560 สานักงานคดี การเงิ นการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการมีอานาจของบริ ษทั
เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จากัด (“เจทีเอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคาพร้อมนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
จากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถี ยร เอี่ ยมพู ลทรั พ ย์ กับพวกได้จดั ให้บริ ษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน) (“PRO”) ทาสัญญาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เจที เอส จากผูถ้ ื อหุ ้น 9 คน เมื่อเดื อนธันวาคม 2550 ซึ่ ง
ไม่ เป็ นความจริ ง เพื่ อน าหลัก ฐานการซื้ อ หุ ้น ไปลงบัญ ชี ข อง PRO อัน เป็ นเท็ จ ซึ่ ง จนถึ งวัน ที่ 26 กุ มภาพัน ธ์ 2561
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ทราบผลของคดีดงั กล่าว และบริ ษทั โดยผูบ้ ริ หารเดิมได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรายการ
เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนียม จานวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องจักรฯ จานวน 80 ล้านบาท
ไว้เต็มจานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั เสี ยใหม่แต่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมของบริ ษทั ในภาพรวมมีความเพียงพอกับ
การประกอบธุ รกิ จในปั จจุ บนั เนื่ องจากข้อจากัดจากสถานการณ์ ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่ส ามารถสรุ ปได้ว่าจาเป็ นต้อง
ปรับปรุ งจานวนเงินของรายการที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งหากจาเป็ นต้องปรับปรุ งจะมีผลกระทบ
ต่องบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
มีความเป็ นอิ ส ระจากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิ ชาชี พ บัญชี ที่กาหนดโดยสภา
วิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
ความไม่ แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.6 และ 40 ดังที่ปรากฏในงบการเงินสาหรับปี 2560 กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั มี ผลขาดทุ นสะสมจานวนมาก และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียน
สู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวน 54.37 ล้านบาท และ 23.04 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ตามลาดับ และบริ ษทั ย่อยอีกสามแห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้หยุดดาเนิ นกิจการแล้ว รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษ ัท มี ค ดี ฟ้ อ งร้ องหลายคดี ที่ อ ยู่ร ะหว่ างด าเนิ น การ นอกจากนี้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้ป ระกาศ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดง
ให้เห็ นว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการ
ดาเนิ น งานอย่างต่ อเนื่ องของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่ องดังกล่ าว ทั้งนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้

2

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และ 40 บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จาก ทอท. และบริ ษทั ได้ทาหนังสื อปฏิเสธเรื่ องค่าปรับ
และโต้แย้งสิ ทธิ กบั ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม (ได้รวมความรับผิดชอบตามสัดส่ วนของบริ ษทั
ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ยังมีความไม่แน่ นอนในเรื่ องค่ าปรับ และค่าเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น อย่างไรก็ตาม เพื่ อหลักความระมัดระวังบริ ษทั ได้
พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 9 ล้านบาท
ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 บริ ษทั ถูกอดีตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม (นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) เป็ น
โจทก์ยื่นฟ้ องในข้อหาหรื อฐานความผิดตัวการตัวแทน-กูย้ ืมเงิ น-รับสภาพหนี้ จากการที่ โจทก์ได้ออกเงิ นทดรองจ่าย
แทนบริ ษทั เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นเงินต้น 11.78 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.5
ต่อปี ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การแก้คดี ต่อศาล โดยบริ ษทั ขอให้การปฏิ เสธความรับผิดตามคาฟ้ องของโจทก์ท้ งั สิ้ นว่า
ไม่เป็ นความจริ ง ดังนั้น จากสถานการณ์ดงั กล่าวจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาลที่ยงั ไม่ทราบผล และยังถือไม่ได้วา่ จะมีความเสี ยหายเกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริ ษทั เป็ น
โจทก์ยื่นฟ้ องอดีตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม 3 ราย (นายสิ นเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์ นายเกรี ยงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ และ
นายชาญชัย กาญจพันธ์) ในคดีอาญาในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) ทาให้บริ ษทั ต้อง
รับผิดใช้เงินจานวน 11.78 ล้านบาท ซึ่ งจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลที่ยงั
ไม่ทราบผล
ค) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 เกี่ยวกับผลสะสมของการแก้ไขงบการเงินปี ก่อนๆ โดยในเดือนธันวาคม 2560
ฝ่ ายบริ หารพบว่า บริ ษทั บันทึกมูลค่าที่ดิน (ที่เป็ นโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ และนส. 3ก 4 ฉบับเนื้ อที่ 235 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา)
ในงบการเงินปี ก่อนๆ ต่าไป และบันทึ กค่าใช้จ่ายผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องในงบการเงินปี ก่อนๆ สู งไป ดังนั้น บริ ษทั
ได้ทาการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการส าหรั บงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่ ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง ข้าพเจ้า
ได้กาหนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
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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 2560 มี
ค านวณรายได้แ ละเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อตรวจสอบ
รายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเป็ นจานวน 201 ล้านบาท
เนื้อหาสาระ
และ 203 ล้า นบาท (คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 75.44 และ
ร้อยละ 96.19 ของรายได้รวม) และมีค่าบริ หารการขายและ ทาความเข้าใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มยอด
ค่านายหน้าเป็ นจานวน 14 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท (คิ ด รายได้ การจัดทาสัญญาการรับจ้างบริ การของบริ ษทั
เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 5.49 และร้ อ ยละ 6.69 ของค่ า ใช้จ่ า ย การจัดทาใบกากับขนส่ งของเสี ย (ใบ Manifest) และ
รวม) ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ รวมทั้ง ผูบ้ ริ หาร เรื่ องที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างปรั บปรุ งระบบการควบคุ มภายในเสี ยใหม่ ให้
เพี ย งพอต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ดังนั้น บริ ษ ัท อาจมี ค วาม ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
เสี่ ยงที่ สาคัญเกี่ ยวกับแผนการตลาด กระบวนการได้มาซึ่ ง
- ตรวจสอบสัญญาการให้บริ การและเงื่ อนไขต่างๆ
ลู ก ค้ า และรายได้ ใ น อน าค ต ป ระเภท ป ริ มาณ กาก
ในสั ญ ญา หลัก ฐานการจ่ ายเงิ น และตรวจสอบ
อุ ต สาหกรรม อัต ราค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
ตลอดจนกระบวนการออกใบก ากั บ ขนส่ งของเสี ย
(ใบ Manifest) ในความถู กต้องและครบถ้วนของการรั บ รู ้ - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึ กรายได้จาก
การให้บริ การ โดยทดสอบการคานวณรายได้จาก
รายได้จากการให้บริ การและค่าใช้จ่าย
ปริ มาณกากของเสี ยที่ รับกาจัดกับใบกากับขนส่ ง
ของเสี ย (ใบ Manifest) ที่ ไ ด้ให้ บ ริ การแล้ว และ
นโยบายการบั ญ ชี และรายละเอี ย ดของรายได้จ ากการ
ตรวจสอบราคาที่ ให้บ ริ การกับสัญญาหรื อใบสั่ง
ให้บริ การแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 27
ซื้ อจากลูกค้า
และ 30 ตามลาดับ
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- ตรวจตัดยอดรายได้โดยเลือกรายการก่อนและหลัง
วันสิ้ นปี เพื่ อตรวจสอบกับใบกากับขนส่ งของเสี ย
(ใบ Manifest) และใบลดหนี้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
บริ ษ ัท บัน ทึ ก รายได้จากการให้ บ ริ ก ารตรงรอบ
ระยะเวลาบัญชี
- สอบทานความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ความเพี ยงพอของจานวนค่ าเผื่ อหนี้ ส งสัยจะสู ญ เป็ นเรื่ อง วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
สาคัญที่ ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจ อย่างมากในการกาหนด
ทาความเข้าใจเกี่ ย วกับ กระบวนการบันทึ กรายการ
จานวนที่ คาดว่าจะได้รับคื นของลูกหนี้ การค้า ซึ่ งเกี่ ยวข้อง
การทาสัญญาฯ การติดตามหนี้ การรับชาระหนี้ และ
กับความไม่แน่ นอนอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่ตอ้ งอาศัยปั จจัย
เกณฑ์การตั้งค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เพื่ อตรวจสอบ
ต่างๆ เช่ น สถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ ประวัติการชาระหนี้
เนื้อหาสาระ
สภาพคล่ อ ง การคาดการณ์ เกี่ ย วกับ ความสามารถในการ
ชาระหนี้ ของลูกหนี้ และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่ ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
อาจกระทบ ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มี
ลูกหนี้ การค้า จานวน 152 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ - ขอคายืนยันยอดจากลูกหนี้ การค้าที่ ตรวจสอบ ณ
วันสิ้ นปี
สู ญ จานวน 122 ล้านบาท (สุ ทธิ คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.09 ของ
สิ น ทรั พ ย์รวม) และ จานวน 147 ล้านบาท และค่ าเผื่ อหนี้
- ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ อายุหนี้ ของลูกหนี้ ที่
สงสัยจะสู ญ จานวน 122 ล้านบาท (สุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 5.83
ค้างชาระแต่ ละรายว่ามี การจัดประเภทแต่ ละช่ วง
ของสิ นทรัพย์รวม) ตามลาดับ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
อายุหนี้ คงค้างอย่างเหมาะสมถูกต้องหรื อไม่ และ
การคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสาคัญเกี่ยวกับความเพี ยงพอของ
- ตรวจสอบการรับชาระเงินจากลูกหนี้ ภายหลังรอบ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้า
ระยะเวลารายงาน
นโยบายการบัญชี และรายละเอี ยดของลู กหนี้ การค้าและ
- สอบทานฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ แสดงไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
ลู ก ค้า รายใหญ่ ที่ ค ้า งช าระเป็ นเวลานาน (Credit
งบการเงินข้อ 3 และ 7 ตามลาดับ
review) จากแฟ้ มลูกหนี้ ข้อมูลทางการเงิ นล่าสุ ด
และข้อมูลอื่นที่จาเป็ น เพื่อพิจารณาความสามารถ
ในการชาระหนี้ของลูกหนี้
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- สอบทานความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่ ำที่คำดว่ ำจะได้ รับคืนของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีราคาตาม วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
บัญ ชี ข องที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ จานวน 340 ล้านบาท
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
และ 285 ล้านบาท ตามลาดับ (คิ ด เป็ นร้ อยละ 69.53 และ
ร้อยละ 67.83 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ) ซึ่ งการทดสอบ - ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของกิจการ โดยคานวณมูลค่าที่คาด
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใช้ในการประเมินมูลค่าที่ คาด
ว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
ว่าจะได้รับคื น ที่ ได้กาหนดจากการค านวณจาก
(Value-in-use) โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
มูลค่ าจากการใช้สินทรัพย์จากข้อมูลในอดี ตและ
ในอนาคตให้เป็ นมู ลค่ าปั จจุ บ ัน (Discounted Cash Flows)
อนาคตเป็ นจุดเริ่ มต้นตลอดระยะเวลาที่ เหลือของ
อย่างต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ ข้อสมมติ หลายอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับการ
โครงการ
คานวณประมาณการ ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน
การกาหนดหลักเกณฑ์ที่ ใช้ เช่ น อัตราคิ ด ลดที่ เหมาะสม - สอบถามผู ้บ ริ หารเกี่ ย วกับ ข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การค านวณ มู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของ
อัตราการเติ บโตของกิ จการ รวมทั้งการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ
ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคต
ความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
(Discounted Cash Flows) โดยการเปรี ยบเทียบกับ
ผลประกอบการที่ เกิดขึ้ นจริ งกับตัวเลขที่ประมาณ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งถื อเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของ
การไว้ในเรื่ องระยะเวลาของโครงการ อัตราคิ ด
ข้าพเจ้า
ค่าบริ การ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของอัตราการ
เติบโตของกิจการ และการคาดการณ์แนวโน้มของ
นโยบายการบัญ ชี และรายละเอี ย ดของที่ ดิ น อาคารและ
อุตสาหกรรม รวมถึ งอัตราการคิ ดลดที่ ใช้ในการ
อุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ
คานวณ
13 ตามลาดับ
- ทดสอบการค านวณอัต ราการคิ ด ลด และความ
สมเหตุ ส มผลของการค านวณมู ล ค่ าจากการใช้
สิ นทรัพย์ตามข้อสมมติของผูบ้ ริ หาร
- สอบทานความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คดีควำมหรื อกำรฟ้ องร้ อง
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี คดี ความหลาย วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
คดีที่ถูกฟ้ อง ที่อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่ ง
ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการประเมิ นผลของ
อาจได้รับผลเสี ยหาย หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถ
คดี ความของผูบ้ ริ หาร และระบบการควบคุมภายใน
ต่อสู ้คดีความต่างๆ ได้ และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ที่เกี่ยวข้อง
ความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสาคัญเกี่ยวกับความเพี ยงพอของ
ประมาณการหนี้ สิ น มี การรั บรู ้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรื อไม่
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดที่สาคัญของภาระผูกพัน
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ คดี ค วามที่ ส าคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 24 และ 40

ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- สอบถามที่ ป รึ ก ษากฎหมายภายนอกของกิ จการ
เพื่ อได้รั บ ทราบถึ งคดี ค วามและการฟ้ องร้ องที่ มี
สาระสาคัญที่อาจเกิ ดขึ้นหรื อไม่ และการประมาณ
การผลกระทบทางการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายมีความ
สมเหตุสมผลหรื อไม่
- พิ จารณาความเสี ย หายที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากคดี ค วาม
หรื อการฟ้ องร้ อ งและประเมิ น ความเสี่ ยงทาง
การเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการ
รับรู ้รายการ และการเปิ ดเผยข้อมูล

เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ในสานักงานเดี ยวกัน ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ว่ายกเว้นผลกระทบซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้ นเกี่ยวกับเรื่ องที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมกับพวก 4 ราย
ของบริ ษ ัท ต่ อ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ นอกจากนี้ มี ข ้อ มู ล และเหตุ ก ารณ์ ที่ เน้ น เกี่ ย วกับ 1) ความไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญที่ เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั 2) ความไม่แน่ นอนในเรื่ อง
ค่าปรับและค่าเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการไม่ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
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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 ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ คื อ การอ่าน
ข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ 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 สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผล คื อ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
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ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพิ นิจและการสั งเกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญในงบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ 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 ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ด ชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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 นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ณรงค์ หลักฐาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4700
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2561
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