บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
และบริษัทย่ อย

) จํากัด (มหาชน)

งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 62
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (

) จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและเรื องอืนๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิ จการของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษ ัท
โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงานรวม
และผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามี
ความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่ แน่ นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนือง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.6 และ 39 ดังทีปรากฏในงบการเงินสําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั มีผลขาดทุนสะสม จํานวน 679 ล้านบาท และ 714 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามลําดับ และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุน้ จํานวน .50 ล้านบาท ทีได้หยุดดําเนินกิจการแล้ว และบริ ษทั
ย่อ ยสองแห่ งอยู่ระหว่างชําระบัญชี รวมทังกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษ ัทมี คดี ฟ้อ งร้ องหลายคดี ทีอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาล นอกจากนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีค วามไม่แน่นอนที มีสาระสําคัญ
ซึ งอาจทําให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกี ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่ อเนื องของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพือล้างบัญชี ขาดทุนสะสม และ
แก้ไขเรื องดังกล่าว ทังนี ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลียนแปลงไปเนืองจากเรื องนี
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื องต่างๆ ที มีนัยสําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุ บ ัน ข้าพเจ้าได้นําเรื องเหล่านี มาพิ จารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี นอกจากเรื องทีได้กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอน
ทีมีสาระสําคัญที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง ข้าพเจ้าได้กาํ หนดเรื องทีจะกล่าวต่อไปนีเป็ นเรื องสําคัญในการ
ตรวจสอบเพือสื อสารในรายงานของข้าพเจ้า
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รายได้ จากการให้ บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิ จให้บริ การ วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึง
กําจัด กากอุ ต สาหกรรมหรื อ วัส ดุ ที ไม่ ไ ด้ใ ช้แ ล้ว รวมทัง · ทํา ความเข้า ใจเกี ยวกับ กระบวนการบั น ทึ ก การ
บริ ก ารขนส่ งของเสี ย คัด แยก ฝั ง กลบฯ ซึ งในปี 2562 มี คํานวณรายได้และเรื องที เกี ยวข้อง เพื อตรวจสอบ
รายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเป็ นจํานวน 259 ล้านบาท เนือหาสาระ
และ 262 ล้านบาท (คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61 และร้อยละ
· ทําความเข้าใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิมยอด
68.49 ของรายได้รวม) และมีตน้ ทุ นในการจัดจําหน่ ายเป็ น
รายได้ การจัดทําสัญญาการรับจ้างบริ การของบริ ษทั
จํา นวน 13 ล้า นบาท และ 13 ล้า นบาท (คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว น
การจัด ทํา ใบกํา กับ ขนส่ งของเสี ย (ใบ Manifest)
ร้ อ ยละ 4.46 และร้ อ ยละ 5.26 ของค่ า ใช้ จ่ า ยรวม) ใน
ใบชั งนํ าหนั ก การรวบรวมนํ าหนั ก และเรื องที
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ตามลํา ดับ
เกียวข้อง
ดังนัน บริ ษทั อาจมีความเสี ยงทีสําคัญเกียวกับแผนการตลาด
มวลชน กระบวนการได้มาซึ งลูกค้าและรายได้ในอนาคต · ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึ งประกอบด้วย
ประเภท ปริ มาณกากอุตสาหกรรม อัตราค่าบริ การ ค่าขนส่ ง - ตรวจสอบสัญญาการให้บริ การและเงื อนไขต่างๆ
ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายประสานงาน และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
ในสั ญ ญา หลัก ฐานการจ่ ายเงิ น และตรวจสอบ
ตลอดจนกระบวนการออกใบกํา กับ ขนส่ งของเสี ย (ใบ
เอกสารทีเกียวข้องกับการบันทึกบัญชี
Manifest) การรวบรวมนําหนักกากอุตสาหกรรมจากใบชัง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายได้จาก
นําหนัก ในความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู ้รายได้
การให้บริ การ โดยทดสอบการคํานวณรายได้จาก
จากการให้บริ การและค่าใช้จ่าย
ปริ มาณกากของเสี ยที รับกําจัดกับใบกํากับขนส่ ง
ข อ งเสี ย (ใบ Manifest) แ ล ะ ห ลั ก ฐ าน ก าร
นโยบายการบั ญ ชี และรายละเอี ย ดของรายได้จ ากการ
ให้ บ ริ การแล้ ว เสร็ จ และตรวจส อบราคาที
ให้บริ การแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 27
ให้บริ การกับสัญญาหรื อใบสังซื อจากลูกค้า
และ 29 ตามลําดับ
- ตรวจตัดยอดรายได้โดยเลือกรายการก่อนและหลัง
วันสิ นปี เพือตรวจสอบกับใบกํากับขนส่ งของเสี ย
(ใบ Manifest) และใบลดหนี และหลัก ฐานการ
ให้บริ การแล้วเสร็ จ เพื อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั บันทึ ก
รายได้จากการให้บริ การตรงรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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มูลค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการ
ลงทุน และทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี มู ล ค่ า วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึง
สุ ทธิ ทางบัญชีของรายการเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 62 · ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึ งประกอบด้วย
ล้านบาท ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ อสังหาริ มทรัพย์เพื อ
- การทําความเข้าใจกระบวนการในการระบุ และ
การลงทุ น จํา นวน 38 ล้า นบาท ในงบการเงิ น รวมและ
ทบทวนการด้อยค่าทีอาจเกิดขึน และการพิจารณา
งบการเงินเฉพาะกิ จการ และที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ของ
การป ระเมิ น มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ นใน บ ริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษทั จํานวน 296 ล้านบาท และของบริ ษทั ย่อย จํานวน 102
อสังหาริ มทรัพ ย์เพือการลงทุน และที ดิ น อาคาร
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนการ
และอุปกรณ์
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยใช้วิ ธีมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ว ย - ตรวจนั บ ความมี อ ยู่ จ ริ งของที ดิ น อาคารและ
อุป กรณ์ เพื อเปรี ย บเที ย บกับ ทะเบี ย นทรั พ ย์สิ น
ต้นทุนในการจําหน่ายสําหรับบริ ษทั ย่อย (โดยการวิเคราะห์
ของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย รวมทัง สภาพและ
จากต้นทุน (Cost Approach) เพือคํานวณหามูลค่ายุติธรรม)
กรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินนัน
และใช้วิธีมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) สําหรับ
บริ ษ ัท (โดยวิธีป ระมาณการกระแสเงิ น สดที จะได้รั บ ใน - ประเมินความเป็ นอิสระและความรู ้ความสามารถ
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระทังสองราย
อนาคตให้ เ ป็ นมู ล ค่ า ปั จจุ บั น (Discounted Cash Flows)
อย่างต่อเนื อง) ทังนี ข้อสมมติฐานหลายอย่างทีเกี ยวข้องกับ - วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะ
การคํานวณประมาณการ ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
ได้รับคื นของสิ นทรั พย์ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ทีใช้ เช่น อัตราคิดลดทีเหมาะสม
สองราย เพื อดู ค วามสมเหตุ ส มผลของวิ ธี ก าร
อัต ราการเติ บ โตของกิ จ การ และสมมติ ฐ านที สํ า คัญ ว่ า
คํา นวณดังกล่ า ว เพื อกํา หนดมู ล ค่ า ที คาดว่ า จะ
กรรมสิ ท ธิ ในทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าวมีค วามถูกต้องและความ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์
มี อ ยู่ จ ริ ง ตามเอกสารหลัก ฐานตามกฎหมายที เกี ยวข้อ ง - ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานทีใช้ใน
รวมทังการคาดการณ์เกี ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิ จที
การประเมิ น มู ล ค่ า ที คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของ
อาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ จากข้อมูล
ในอดีตและอนาคตเป็ นจุดเริ มต้นตลอดระยะเวลา
ดังนัน จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสด
ทีเหลือของโครงการ
ที จะได้รับ ในอนาคต ข้าพเจ้าจึ งถือ เป็ นเรื องสํา คัญในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
- สอบถามผูบ้ ริ หารเกียวกับข้อสมมติฐานทีสําคัญที
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของเงิน ลงทุนในบริ ษทั
ย่อย อสังหาริ มทรัพ ย์เพือการลงทุน และที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 11
13 และ 14

เกี ยวข้ อ งกั บ การคํ า นวณ มู ล ค่ า ปั จจุ บั น ของ
ประมาณการกระแสเงินสดที จะได้รับ ในอนาคต
(Discounted Cash Flows) โดยการเปรี ยบเทียบกับ
ผลประกอบการที เกิดขึนจริ งกับตัวเลขทีประมาณ
การไว้ในเรื องระยะเวลาของโครงการ อัตราคิ ด
ค่าบริ การ รวมทังความสมเหตุสมผลของอัตราการ
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เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีทีใช้ ในการตรวจสอบ
เติ บ โตของกิ จการ การคาดการณ์ แ นวโน้ม ของ
อุ ต สาหกรรม และอั ต ราการคิ ด ลด รวมทั ง
กรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินทีประเมินฯ
- ทดสอบการคํา นวณกระแสเงิ น สดคิ ด ลด และ
ความสมเหตุสมผลของการคํานวณมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ตามข้อสมมติฐานทีกําหนด
- พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง
ในระหว่างปี
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดี ความหลาย วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึง
คดีทีถูกฟ้ อง ทีอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ ง · ทําความเข้าใจเกี ยวกับขันตอนการประเมินผลของ
อาจได้รับผลเสี ยหาย หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถ คดีความของผูบ้ ริ หาร และระบบการควบคุมภายใน
ต่อสู ้คดีความต่างๆ ได้ และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ทีเกียวข้อง
ความเพียงพอของประมาณการหนีสิ น
· ตรวจสอบเนื อหาสาระ ซึ งประกอบด้วย
ดังนัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเกียวกับความเพี ยงพอของ - สอบถามที ปรึ กษากฎหมายของกิ จการ เพื อได้รับ
ทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องทีมีสาระสําคัญที
ประมาณการหนี สิ น มีการรับ รู ้ ตามมาตรฐานการรายงาน
อาจเกิดขึนหรื อไม่ และการประมาณการผลกระทบ
ทางการเงินหรื อไม่
ทางการเงินรวมถึง ค่ าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผล
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดทีสําคัญของภาระผูกพัน
หรื อไม่
เหตุ ก ารณ์ สําคัญ คดี ค วามที สําคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุ - พิ จารณาความเสี ย หายที อาจเกิ ด ขึ นจากคดี ค วาม
ประกอบงบการเงินข้อ 3 24 และ 39
หรื อการฟ้ อ งร้ อ งและประเมิ น ความเสี ยงทาง
การเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการ
รับรู ้รายการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 39 บริ ษทั ถูกเรี ยกร้ องค่ าปรับและค่ าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิ บ ัติตามเงือนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จาก ทอท. และบริ ษทั ได้ท ํา
หนังสื อ ปฏิ เสธเรื องค่ าปรั บ และโต้แ ย้งสิ ท ธิ กับ ทอท. แล้ว รวมทัง กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม (ได้ร วมความ
รับผิดชอบตามสัดส่ วนของบริ ษทั ร้อยละ 30) เป็ นโจทก์ยืนฟ้ อง ทอท. ต่ อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์
ดังกล่าวจนถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยังมีความไม่แน่นอนในเรื องค่าปรับ และค่าเสี ยหายทีอาจเกิดขึน อย่างไรก็ตาม
เพือหลักความระมัดระวังบริ ษทั ได้ตงประมาณการค่
ั
าปรับและค่ าเสี ยหายฯ ดังกล่าวไว้แล้ว จนถึงวันที 1 ธันวาคม
2562 มีจาํ นวน 9 ล้านบาท
ทังนี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขในเรื องดังกล่าว
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เรื องอืน
ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่องบการเงินรวมของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด
(มหาชน) สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ตามรายงานลงวันที กุมภาพันธ์
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซึ ง
หลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับผลของรายการปรับปรุ งทีอาจจะเกิดขึนในเรื องดังต่อไปนี :1) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดี ตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก ราย ของบริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) (“Pro”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี ร่วมกันจัดทําเอกสารเท็จ ทําให้ Pro ลงบัญชี
ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงความเป็ นจริ งตังแต่งบการเงินไตรมาส ปี
ถึงไตรมาส ปี
เกียวกับรายการเงินให้กยู้ ืมแก่
บุค คลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ป อลูมิเนี ยม และการซื อเครื องจักรใช้ในโครงการกลันนํามันจากขยะ
พลาสติก อันเข้าข่ายเป็ นความผิดตามมาตรา และ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
รวมทังจัดให้ Pro ทําสัญญาซื อหุ ้นของบริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด จากผูถ้ ือหุน้ คน ทีไม่เป็ น
ความจริ ง เพือนําหลักฐานจากการซื อหุ ้นไปลงบัญชีของ Pro อันเป็ นเท็จ ต่อมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็น
สังฟ้อง แต่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดี พิเศษ มีคาํ สังไม่ฟ้อง และต่อมาอธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณามี
ความเห็นไม่แย้งคําสังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการคดีพิเศษ จึงเป็ นคดีทีมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีการพิจารณาตามอาญามาตรา อันด้วยเหตุผลว่า “พยานหลักฐานไม่พอเพียง” แต่ไม่ทาํ ให้คดีอาญาระงับ บริ ษทั
ยังคงมีสิทธิ นาํ คดีนีมาฟ้ องด้วยตนเองภายในอายุความ หากบริ ษทั เห็นว่าได้รับความเสี ยหาย ซึ งทีปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ประกอบกับทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที เมษายน
มีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการ
และผูบ้ ริ หารเดิมด้วยเหตุผลว่าด้วยระยะเวลาทีเหลืออยู่มีจาํ กัด (หมดอายุความ) และเอกสารไม่เพียงพอ ตามทีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 ต่อมาภายหลัง ข้าพเจ้าได้หลักฐานการสอบบัญชี ทีเหมาะสมอย่างเพียงพอใน
เรื องนีแล้ว ทําให้ขา้ พเจ้าได้ขอ้ มูลสรุ ปว่าไม่มีรายการปรับปรุ งใดทีจําเป็ นต้องปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อนๆ
2) ในระหว่างปี
บริ ษทั บันทึ กรายได้จากการขายเศษวัสดุทีคัดแยก จํานวน . ล้านบาท และบันทึ กค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานธุรกิจและการตลาด จํานวน . ล้านบาท ซึ งรายการดังกล่าวได้อนุมตั ิการเคลียร์ /ตัดบัญชีเงินทดรองทีไม่มี
เอกสารประกอบการบันทึ กบัญชี หรื อไม่มีหลักฐานที เหมาะสมอย่างเพี ยงพอตามที กล่ าวไว้ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อ 33 ซึ งต่อมาในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้รับทราบ และได้แก้ไขปรับปรุ ง
เรื องดังกล่าวแล้ว ทําให้ขา้ พเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่าไม่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อน
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ข้ อมูลอืน
ผู บ้ ริ ห ารเป็ นผู ร้ ับ ผิ ด ชอบต่ อข้อ มู ลอืน ข้อ มูลอืนประกอบด้วยข้อมูล ซึ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่ รวมถึ ง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในรายงานนัน ซึ งข้าพเจ้าคาดว่ารายงาน
ประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมู ลอืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชือมันต่อข้อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที เกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ คือ การอ่าน
ข้อมูลอืนตามทีระบุขา้ งต้นเมือจัดทําแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที ขัดต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ
ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล และขอให้ทาํ การแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี โดยถูกต้องตาม
ทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํางบการเงิ น รวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ผู บ้ ริ ห ารรั บผิ ด ชอบในการประเมิน ความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องที เกี ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าที ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเชื อมันอย่างสมเหตุ สมผล คือ
ความเชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพิ นิจและการสั งเกตและสงสั ยเยี ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
·

ระบุแ ละประเมิ นความเสี ยงจากการแสดงข้อมู ลที ขัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

·

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

·

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร

·

สรุ ป เกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สํา หรับ การดําเนิ นงานต่ อเนื องของผู บ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่ อเนื อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชี ทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
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·

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื อหาของงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน รวม และงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที ทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

·

ได้รับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ทีเหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่มบริ ษ ัทเพื อแสดงความเห็นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ด ชอบต่ อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษ ัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื อสารกับ ผู ม้ ี ห น้าที ในการกํากับ ดู แ ลในเรื องต่ างๆ ที สํา คัญ ซึ งรวมถึง ขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนัยสําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที เกี ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืน ซึ งข้าพเจ้า
เชื อว่ามีเหตุผลทีบุค คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที ข้าพเจ้าใช้ เพือ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องที สื อสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่ างๆ ที มีน ัยสําคัญที สุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บ ันและกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกับเรื อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากที จะเกิ ดขึ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว
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