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ที่ สกอ.     026 /2562 
  12  เมษายน  2562 

เร่ือง ชีแ้จงรายงานผู้สอบบญัชีไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริงจ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้น าส่งงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ของบริษัทฯ   ซี่งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยไมแ่สดงความเห็น ด้วยเหตุ
ที่ไมส่ามารถรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วได้  
โดยถกูจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สถานการณ์ที่อยูเ่หนือการควบคมุของกิจการ
“........งบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ได้รวมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 

ซึ่ งไม่อยู่ ในอ านาจควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษัทแล้วในปัจจุบัน เน่ืองจากบริษัทได้ขายบริษัทย่อย
ดังกล่าวแล้วในปี 2559 และได้จัดประเภทเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
12  ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในก าไรของการด าเนินงานที่ยกเลิกจ านวน 
22.65 ล้านบาท ที่บันทึกอยู่ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม.........” 

 บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2559  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะนัน้ ได้มีมติให้
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จ ากัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดตาก)
ให้กบับริษัทแห่งหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษัทดงักล่าว และไม่สามารถด าเนินการให้บริษัท
ดงักล่าวจัดส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีแล้วให้กับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้  อย่างไรก็ตาม 
รายงานดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบในการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 และปีตอ่ไป 

2. สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการตรวจสอบ / เวลาการปฏิบตัิงาน

2.1  “.......ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 
2560 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุเชือ้เพลิงคงเหลือ ณ วันสิน้ปี 2559 ข้าพเจ้าไม่
สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของวัสดุเชือ้เพลิงคงเหลือ ซึ่งแสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1.16 ล้านบาท....” 
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บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า การที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุเชือ้เพลิงคงเหลือ
ได้ เน่ืองจากอยู่นอกเหนืออ านาจของผู้บริหารชุดปัจจุบันอันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีต 

 
2.2 “......งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมต้นทุนงาน

บริการระหว่างติดตัง้ซึ่งบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือ จ านวน 3.57 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการบันทึกรายการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่อาจพิจารณาได้ว่ามีรายการปรับปรุงใด
ที่จ าเป็นต่อมูลค่าต้นทุนงานบริการระหว่างติดตัง้หรือไม่.......”  

2.3 “......ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 20 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 แสดงมูลค่าต้นทุนของ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด าเนินงานเป็นจ านวนเงินรวม 4,085 ล้านบาท และจ านวน 1,101 ล้านบาท 
ตามล าดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ซ่ึง
มีการจัดซือ้จัดจ้างในอดีต จ านวน 1,034 ล้านบาท และ 530 ล้านบาท ตามล าดับ ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ
พิจารณาถึงความถูกต้องของมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่บันทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท และผลกระทบที่อาจมีต่อรายการที่ เกี่ ยวข้องที่ รวมอยู่ ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี…..” 

“......นอกจากนี ้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 20  ณ วันที่  31 ธันวาคม  
2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มเติม จ านวน 1,180 ล้านบาท และ 
531 ล้านบาท ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามรายงานของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในความเหมาะสมของ
สมมติฐานที่ ผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถพิจารณาได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวที่
บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบริษัทหรือไม่......” 

2.4 “..........ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 16 งบการเงินเฉพาะของบริษัทรวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยสองบริษัท (บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด และ บริษัทไออีซี สระแก้ว 1 จ ากัด) จ านวน
รวม 970.13 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าไว้เป็นจ านวน 878.20 ล้านบาท ซ่ึงผู้บริหารพิจารณา
โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ อย่างไร
ก็ตาม ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในความเหมาะสมของสมมติฐานที่ ผู้บริหารของบริษัทให้
ข้อมูลแก่ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ
พิจารณาได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนดังกล่าวข้างต้นหรือไม่……..”   

“......ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่าความนิยมจ านวน 237 ล้าน
บาท ซึ่ งบันทึกในงบการเงินรวม ค านวณจากการปรับปรุงค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าข้างต้น ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจ
ในความเหมาะสมของสมมติฐานที่ ผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อใช้ในการค านวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนข้าพเจ้าจึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่า
ความนิยมหรือไม่....” 
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บริษัทฯ   ใคร่ขอเรียนชีแ้จงตามหวัข้อ 2.2 – 2.4  ในภาพรวมว่า บริษัทฯ โดยผู้บริหารชุดปัจจุบนัทราบและ
ตระหนกัดีว่าบริษัทมีปัญหาคดีพิพาทฟ้องร้องบางคดีอยู่ระหว่างการด าเนินการ บางคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีกบัอดีตผู้บริหารที่ถกูกลา่วโทษโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)   
โดยมีเอกสารบางส่วนที่หาไม่พบซึ่งอาจถูกยักย้าย หรืออาจถูกท าลายโดยอดีตผู้บริหาร ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่
สามารถจัดหาเอกสารบางส่วนให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตาม   ผู้บริหารชุดปัจจุบนัของบริษัทฯ ได้ใช้
หลกัการความระมดัระวงั (Conservative)  ในการจดัท ารายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวิธีปฏิบัติทางบัญชี บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ คือ 
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ขึน้ทะเบียนและรับรองจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.  เพื่อท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน รวมถึงค่าความ
นิยม เงินลงทนุในบริษัทย่อย และผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและผู้ประเมินมีการประชุมร่วมกนัถึงการพิจารณาการด้อยค่า
ของทรัพย์สิน เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สนิทรัพย์นัน้ การตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงนิของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว  

ทัง้นี ้  บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการจดัท าข้อมลูทางบญัชีส าหรับงวดไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และ
งวดส าหรับปี 2560 ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบควบคูก่บัข้อมลูทางบญัชีส าหรับงวดไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
และงวดส าหรับปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ จะน าส่งงบการเงนิในแต่ละงวดดงักล่าวโดยเร็วที่ สุดต่อไป 

 
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
     
 
                     ( นายด ารงค์  ภตูิภทัร์ ) 
                                                              กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 


