
บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 62

และ

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลย ี( ) จาํกดั

(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน)

(บริษทั) ตามลาํดบั ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม

2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืนๆ

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษัท

โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที  ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวม

และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั

โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้ับ

เพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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ความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคัญทีเกียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเนือง

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.6 และ 39 ดงัทีปรากฏในงบการเงินสําหรับปี 2562 กลุ่มบริษทั

และบริษทัมีผลขาดทุนสะสม จาํนวน 679 ลา้นบาท และ 714 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลาํดบั และบริษทัยอ่ยแห่งหนึงมีส่วนขาดของผูถ้ือหุน้จาํนวน .50 ลา้นบาท ทีไดห้ยุดดาํเนินกิจการแลว้ และบริษทั

ย่อยสองแห่งอยู่ระหว่างชําระบัญชี รวมทังกลุ่มบริษทัและบริษัทมีคดีฟ้องร้องหลายคดีทีอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของศาล นอกจากนี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั

ซึงอาจทาํให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพือลา้งบญัชีขาดทุนสะสม และ

แกไ้ขเรืองดงักล่าว ทงันี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปเนืองจากเรืองนี

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจา้ได้นําเรืองเหล่านีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี นอกจากเรืองทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอน

ทีมีสาระสําคญัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเนือง ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรืองทีจะกล่าวต่อไปนีเป็นเรืองสําคญัในการ

ตรวจสอบเพือสือสารในรายงานของขา้พเจา้
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีทีใช้ในการตรวจสอบ

รายได้จากการให้บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการ

กําจัดกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุทีไม่ได้ใช้แล้ว รวมทัง

บริการขนส่งของเสีย คัดแยก ฝังกลบฯ ซึงในปี 2562 มี

รายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเป็นจาํนวน 259 ลา้นบาท

และ 262 ลา้นบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และร้อยละ

68.49 ของรายไดร้วม) และมีตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายเป็น

จํานวน 13 ล้านบาท  และ 13 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 4.46 และร้อยละ 5.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม ) ใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ

ดงันนั บริษทัอาจมีความเสียงทีสําคญัเกียวกบัแผนการตลาด

มวลชน กระบวนการได้มาซึงลูกค้าและรายได้ในอนาคต

ประเภท ปริมาณกากอุตสาหกรรม อตัราค่าบริการ ค่าขนส่ง

ค่านายหนา้ ค่าใชจ่้ายประสานงาน และค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง

ตลอดจนกระบวนการออกใบกํากับขนส่งของเสีย (ใบ

Manifest) การรวบรวมนาํหนักกากอุตสาหกรรมจากใบชัง

นาํหนัก ในความถูกต้องและครบถว้นของการรับรู้รายได้

จากการให้บริการและค่าใชจ่้าย

นโยบายการบัญชี  และรายละเอียดของรายได้จากการ

ให้บริการแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 27

และ 29 ตามลาํดบั

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง

· ทําความเข้าใจเกียวกับกระบวนการบันทึก  การ

คํานวณรายได้และเรืองทีเกียวข้อง เพือตรวจสอบ

เนือหาสาระ

· ทาํความเขา้ใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิมยอด

รายได้ การจดัทาํสัญญาการรับจา้งบริการของบริษทั

การจัดทําใบกํากับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest)

ใบชังนําหนัก การรวบรวมนําหนัก และเรืองที

เกียวขอ้ง

· ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย

- ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและเงือนไขต่างๆ

ในสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจสอบ

เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายไดจ้าก

การให้บริการ โดยทดสอบการคาํนวณรายไดจ้าก

ปริมาณกากของเสียทีรับกาํจดักบัใบกาํกบัขนส่ง

ข อ ง เสี ย  (ใบ Manifest) แ ล ะห ลัก ฐ าน ก าร

ให้ บ ริการแล้ว เส ร็จ และตรวจสอบราคาที

ให้บริการกบัสัญญาหรือใบสงัซือจากลูกคา้

- ตรวจตดัยอดรายไดโ้ดยเลือกรายการก่อนและหลงั

วนัสินปีเพือตรวจสอบกบัใบกาํกบัขนส่งของเสีย

(ใบ Manifest) และใบลดหนี และหลักฐานการ

ให้บริการแลว้เสร็จ เพือให้แน่ใจว่าบริษทับันทึก

รายไดจ้ากการให้บริการตรงรอบระยะเวลาบญัชี

- สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีทีใช้ในการตรวจสอบ

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย อสังหาริมทรัพย์เพือการ

ลงทุน และทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่า

สุทธิทางบญัชีของรายการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 62

ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อสังหาริมทรัพยเ์พือ

การลงทุน  จํานวน 38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ

บริษทัจาํนวน 296 ลา้นบาท และของบริษทัยอ่ย จาํนวน 102

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว โดยคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ตน้ทุนในการจาํหน่ายสําหรับบริษทัย่อย (โดยการวิเคราะห์

จากตน้ทุน (Cost Approach) เพือคาํนวณหามูลค่ายุติธรรม)

และใชว้ิธีมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์(Value-in-use) สําหรับ

บริษัท (โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับใน

อนาคตให้ เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Discounted Cash Flows)

อย่างต่อเนือง) ทงันี ขอ้สมมติฐานหลายอย่างทีเกียวขอ้งกบั

การคาํนวณประมาณการ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมาก

ในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ทีใช  ้เช่น อตัราคิดลดทีเหมาะสม

อัตราการเติบโตของกิจการ  และสมมติฐานทีสําคัญว่า

กรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวมีความถูกต้องและความ

มีอยู่จริงตามเอกสารหลักฐานตามกฎหมายทีเกียวข้อง

รวมทงัการคาดการณ์เกียวกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจที

อาจเกิดขึน

ดงันนั จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสด

ทีจะได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรืองสําคัญในการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้

นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั

ย่อย อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 11

13 และ 14

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง

· ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย

- การทําความเข้าใจกระบวนการในการระบุและ

ทบทวนการดอ้ยค่าทีอาจเกิดขึน และการพิจารณา

การประ เมินมู ล ค่ า เงินลงทุ น ในบ ริษัท ย่อย

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน และทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์

- ตรวจนับความมีอยู่จริงของทีดิน  อาคารและ

อุปกรณ์  เพือเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง สภาพและ

กรรมสิทธิในทรัพยสิ์นนนั

- ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถ

ของผูป้ระเมินราคาอิสระทงัสองราย

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะ

ไดร้ับคืนของสินทรัพยข์องผูป้ระเมินราคาอิสระ

สองราย เพือดูความสมเหตุสมผลของวิธีการ

คํานวณดังกล่าว เพือกําหนดมูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดร้ับคืนของสินทรัพย์

- ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานทีใชใ้น

การประเมินมูล ค่าทีคาดว่าจะได้รับ คืนของ

สินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์ จากขอ้มูล

ในอดีตและอนาคตเป็นจุดเริมตน้ตลอดระยะเวลา

ทีเหลือของโครงการ

- สอบถามผูบ้ริหารเกียวกบัขอ้สมมติฐานทีสําคญัที

เกียวข้องกับการคํานวณมูล ค่ าปั จจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต

(Discounted Cash Flows) โดยการเปรียบเทียบกบั

ผลประกอบการทีเกิดขึนจริงกบัตวัเลขทีประมาณ

การไวใ้นเรืองระยะเวลาของโครงการ อัตราคิด

ค่าบริการ รวมทงัความสมเหตุสมผลของอตัราการ
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีทีใช้ในการตรวจสอบ

เติบโตของกิจการ การคาดการณ์แนวโน้มของ

อุตสาหกรรม  และอัตราการคิ ดลด  รวมทัง

กรรมสิทธิในทรัพยสิ์นทีประเมินฯ

- ทดสอบการคํานวณกระแสเงินสดคิดลด และ

ความสมเหตุสมผลของการคาํนวณมูลค่าจากการ

ใชสิ้นทรัพยต์ามขอ้สมมติฐานทีกาํหนด

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คดีความหรือการฟ้องร้อง

ในระหว่างปี  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีความหลาย

คดีทีถูกฟ้อง ทีอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึง

อาจไดร้ับผลเสียหาย หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถ

ต่อสู้คดีความต่างๆ ได ้และตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

ความเพียงพอของประมาณการหนีสิน

ดงันนั ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเกียวกบัความเพียงพอของ

ประมาณการหนีสิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินหรือไม่

นโยบายการบญัชี และรายละเอียดทีสําคญัของภาระผูกพนั

เหตุการณ์สําคัญ คดีความทีสําคัญ แสดงไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3  24 และ 39

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง

· ทาํความเข้าใจเกียวกบัขนัตอนการประเมินผลของ

คดีความของผูบ้ริหาร และระบบการควบคุมภายใน

ทีเกียวขอ้ง

· ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย

- สอบถามทีปรึกษากฎหมายของกิจการ เพือได้รับ

ทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องทีมีสาระสาํคญัที

อาจเกิดขึนหรือไม่ และการประมาณการผลกระทบ

ทางการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผล

หรือไม่

- พิจารณาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากคดีความ

หรือการฟ้องร้องและประเมินความเสียงทาง

การเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการ

รับรู้รายการ และการเปิดเผยขอ้มูล

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเน้น

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 39 บริษทัถูกเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากการ

ไม่ปฏิบัติตามเงือนไขสัญญาจ้างบริหารจดัการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก ทอท. และบริษทัไดท้ํา

หนังสือปฏิเสธเรืองค่าปรับและโต้แยง้สิทธิกับ ทอท. แล้ว รวมทัง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ได้รวมความ

รับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษทั ร้อยละ 30) เป็นโจทก์ยืนฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแลว้ จากสถานการณ์

ดงักล่าวจนถึงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ยงัมีความไม่แน่นอนในเรืองค่าปรับ และค่าเสียหายทีอาจเกิดขึน อย่างไรกต็าม

เพือหลกัความระมดัระวงับริษทัไดต้งัประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดังกล่าวไวแ้ลว้ จนถึงวนัที 1 ธันวาคม

2562 มจีาํนวน 9 ลา้นบาท

ทงันี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขในเรืองดงักล่าว
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เรืองอืน

ขา้พเจา้ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทั โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี ( ) จาํกดั

(มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โปรเฟสชนัแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จาํกดั

(มหาชน) สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  ตามรายงานลงวนัที  กุมภาพนัธ์  ขา้พเจา้ไม่สามารถไดม้าซึง

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัผลของรายการปรับปรุงทีอาจจะเกิดขึนในเรืองดงัต่อไปนี :-

1) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ริหารเดิมกบัพวก  ราย ของบริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์

เทคโนโลยี ( ) จาํกดั (มหาชน) (“Pro”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกนัจดัทาํเอกสารเท็จ ทาํให้ Pro ลงบญัชี

ไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงความเป็นจริงตงัแต่งบการเงินไตรมาส  ปี  ถึงไตรมาส  ปี  เกียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมแก่

บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซือเครืองจักรใช้ในโครงการกลนันํามันจากขยะ

พลาสติก อนัเขา้ข่ายเป็นความผิดตามมาตรา  และ  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.

รวมทงัจดัให้ Pro ทาํสัญญาซือหุ้นของบริษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล จาํกดั จากผูถ้ือหุน้  คน ทีไม่เป็น

ความจริง เพือนาํหลกัฐานจากการซือหุ้นไปลงบญัชีของ Pro อนัเป็นเท็จ ต่อมาพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็น

สังฟ้อง แต่พนักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ  มีคาํสังไม่ฟ้อง และต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดพ้ิจารณามี

ความเห็นไม่แยง้คาํสงัไม่ฟ้องของพนกังานอยัการคดีพิเศษ จึงเป็นคดีทีมีคาํสงัเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมาย

วิธีการพิจารณาตามอาญามาตรา  อนัดว้ยเหตุผลว่า “พยานหลกัฐานไม่พอเพียง” แต่ไม่ทาํให้คดีอาญาระงบั บริษทั

ยงัคงมีสิทธินาํคดีนีมาฟ้องดว้ยตนเองภายในอายุความ หากบริษทัเห็นว่าไดร้ับความเสียหาย ซึงทีปรึกษากฎหมายของ

บริษทั ประกอบกบัทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที  เมษายน  มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการ

และผูบ้ริหารเดิมดว้ยเหตุผลว่าดว้ยระยะเวลาทีเหลืออยู่มีจาํกดั (หมดอายุความ) และเอกสารไม่เพียงพอ ตามทีกล่าวไว ้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 ต่อมาภายหลงั ขา้พเจา้ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอใน

เรืองนีแลว้ ทาํให้ขา้พเจา้ไดข้อ้มูลสรุปวา่ไม่มีรายการปรับปรุงใดทีจาํเป็นตอ้งปรับปรุงงบการเงินปีก่อนๆ

2) ในระหว่างปี  บริษทับันทึกรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุทีคดัแยก จาํนวน .  ลา้นบาท และบนัทึกค่าใช้จ่าย

ดาํเนินงานธุรกิจและการตลาด จาํนวน .  ลา้นบาท ซึงรายการดงักล่าวไดอ้นุมติัการเคลียร์/ตดับญัชีเงินทดรองทีไม่มี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีหรือไม่มีหลักฐานทีเหมาะสมอย่างเพียงพอตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 33 ซึงต่อมาในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดร้ับทราบ และไดแ้กไ้ขปรับปรุง

เรืองดงักล่าวแลว้ ทาํให้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่ไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงงบการเงินปีก่อน
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ข้อมูลอืน

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงขา้พเจา้คาดว่ารายงาน

ประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืนนนั

ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน

ขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้และพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ทีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูล

ทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล และขอให้ทาํการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตาม

ทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม)

และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือ

หยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได้

ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

และบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผล คือ

ความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหล่านี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

· ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอ ันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน

· ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั

· ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร

· สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้ับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง

หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีไดร้ับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง
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· ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่

· ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืน ซึงขา้พเจา้

เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใช้ เพือ

ป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ได้

อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว

(ณรงค ์ หลกัฐาน)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
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