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ชี ้แจงรายงานผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ งจากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ นาส่งงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษัทฯ ซี่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยไม่แสดงความเห็น ด้ วยเหตุ
ที่ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
โดยถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์ ดังต่อไปนี ้
1. สถานการณ์ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของกิจการ
“........งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ รวมผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยแห่ งหนึ่ง
ซึ่ง ไม่ อยู่ในอ านาจควบคุ ม ของฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท แล้ ว ในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากบริ ษั ทได้ ข ายบริ ษั ทย่ อ ย
ดังกล่ าวแล้ วในปี 2559 และได้ จัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
12 ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นให้ เป็ นที่พอใจในกาไรของการดาเนินงานที่ยกเลิกจานวน
22.65 ล้ านบาท ที่บันทึกอยู่ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม.........”
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอเรี ยนว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ณ ขณะนัน้ ได้ มีมติให้
จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ไออีซี แม่ระมาด จากัด (โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดตาก)
ให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ บริ ษัท ฯ ไม่มีอานาจในการควบคุมบริ ษัท ดังกล่าว และไม่สามารถดาเนินการให้ บริ ษัท
ดังกล่าวจัดส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ วให้ กับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม
รายงานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบในการจัดทางบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2560 และปี ตอ่ ไป
2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการตรวจสอบ / เวลาการปฏิบตั ิงาน
2.1
“.......ข้ าพเจ้ าได้ รับการแต่ งตัง้ ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริ ษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2560 ข้ าพเจ้ าจึงไม่ สามารถเข้ าสังเกตการณ์ ตรวจนับวัสดุเชือ้ เพลิงคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2559 ข้ าพเจ้ าไม่
สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นให้ เป็ นที่พอใจในปริมาณและมูลค่ าของวัสดุเชือ้ เพลิงคงเหลือ ซึ่งแสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1.16 ล้ านบาท....”
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บริษัทฯ ใคร่ ขอเรียนว่ า การที่ผ้ สู อบบัญชีไม่ สามารถเข้ าสังเกตการณ์ ตรวจนับวัสดุเชือ้ เพลิงคงเหลือ
ได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออานาจของผู้บริหารชุดปั จจุบันอันเป็ นเหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ ในอดีต
2.2
“......งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมต้ นทุนงาน
บริ การระหว่ างติดตัง้ ซึ่งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสินค้ าคงเหลือ จานวน 3.57 ล้ านบาท ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการบันทึกรายการดังกล่ าว ข้ าพเจ้ าจึงไม่ อาจพิจารณาได้ ว่ามีรายการปรับปรุ งใด
ที่จาเป็ นต่ อมูลค่ าต้ นทุนงานบริการระหว่ างติดตัง้ หรือไม่ .......”
2.3
“......ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 19 และ 20 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงมูลค่ าต้ นทุนของ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ท่ ไี ม่ ได้ ใช้ ดาเนินงานเป็ นจานวนเงินรวม 4,085 ล้ านบาท และจานวน 1,101 ล้ านบาท
ตามลาดับ ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในมูลค่ าของสินทรั พย์ ดังกล่ าว ซึ่ง
มีการจัดซือ้ จัดจ้ างในอดีต จานวน 1,034 ล้ านบาท และ 530 ล้ านบาท ตามลาดับ ทาให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถ
พิจารณาถึงความถูกต้ องของมูลค่ าต้ นทุนของสินทรั พย์ ท่ ีบันทึกไว้ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษั ท และผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ รายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ร วมอยู่ ใ นงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี …..”
“......นอกจากนี ้ ตามที่กล่ าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 19 และ 20 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทตัง้ ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ดังกล่ าวเพิ่มเติม จานวน 1,180 ล้ านบาท และ
531 ล้ านบาท ตามลาดับ จากการเปรียบเทียบมูลค่ าตามบัญชีกับมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนตามรายงานของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ อย่ างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถตรวจสอบให้ เป็ นที่พอใจในความเหมาะสมของ
สมมติฐานที่ผ้ บู ริหารของบริษัทให้ ข้อมูลแก่ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระเพื่อใช้ ในการคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ
คืน ทาให้ ข้าพเจ้ าไม่ สามารถพิจารณาได้ ว่าจาเป็ นต้ องปรั บปรุ งค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ดังกล่ าวที่
บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัทหรือไม่ ......”
2.4
“..........ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16 งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทรวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่ อยสองบริ ษัท (บริ ษัท ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ย่ ี จากัด และ บริ ษัทไออีซี สระแก้ ว 1 จากัด) จานวน
รวม 970.13 ล้ านบาท โดยบริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้ อยค่ าไว้ เป็ นจานวน 878.20 ล้ านบาท ซึ่งผู้บริ หารพิจารณา
โดยการเปรียบเทียบมูลค่ าตามบัญชีกบั มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ อย่ างไร
ก็ตาม ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถตรวจสอบให้ เป็ นที่พอใจในความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผ้ ูบริ หารของบริ ษัทให้
ข้ อ มู ล แก่ ผ้ ู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระเพื่ อ ใช้ ใ นการค านวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ข้ า พเจ้ า จึ ง ไม่ ส ามารถ
พิจารณาได้ ว่าจาเป็ นต้ องปรับปรุ งค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนดังกล่ าวข้ างต้ นหรือไม่ ……..”
“......ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 22 ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของค่ าความนิยมจานวน 237 ล้ าน
บาท ซึ่งบันทึกในงบการเงินรวม คานวณจากการปรั บปรุ งค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ดังกล่ าวข้ างต้ น อย่ างไรก็ตาม ตามที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าไม่ สามารถตรวจสอบให้ เป็ นที่พอใจ
ในความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผ้ บู ริหารของบริษัทให้ ข้อมูลแก่ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระเพื่อใช้ ในการคานวณ
มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนข้ าพเจ้ าจึงไม่ สามารถพิจารณาได้ ว่าจาเป็ นต้ องปรั บปรุ งค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของค่ า
ความนิยมหรือไม่ ....”
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บริ ษัทฯ ใคร่ ขอเรี ยนชี ้แจงตามหัวข้ อ 2.2 – 2.4 ในภาพรวมว่า บริ ษัทฯ โดยผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ทราบและ
ตระหนักดีว่าบริ ษัทมีปัญหาคดีพิพาทฟ้องร้ องบางคดีอยู่ระหว่างการดาเนินการ บางคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อ
ดาเนินคดีกบั อดีตผู้บริ หารที่ถกู กล่าวโทษโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยมีเอกสารบางส่วนที่หาไม่พบซึ่งอาจถูกยักย้ าย หรื อ อาจถูกทาลายโดยอดีตผู้บริ หาร ทาให้ ปัจจุบันบริ ษัทฯ ไม่
สามารถจัดหาเอกสารบางส่วนให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบได้ อย่างไรก็ ตาม ผู้บริ หารชุดปั จ จุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ ใช้
หลักการความระมัดระวัง (Conservative) ในการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวิธีปฏิบัติทางบัญชี บริ ษัทฯ จึงได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินอิสระ คือ
บริ ษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินอิสระที่ได้ ขึ ้นทะเบียนและรั บรองจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน รวมถึงค่าความ
นิยม เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชีและผู้ประเมินมีการประชุมร่ วมกันถึงการพิจารณาการด้ อยค่า
ของทรัพย์สิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูล ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์นนั ้ การตัง้ ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ดังกล่ าวในงบการเงินของกลุ่มบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ กี าหนดให้ กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าดังกล่ าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กาลังดาเนินการจัดทาข้ อมูลทางบัญชีสาหรับงวดไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และ
งวดสาหรับปี 2560 ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบควบคูก่ บั ข้ อมูลทางบัญชีสาหรับงวดไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
และงวดสาหรับปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ จะนาส่ งงบการเงินในแต่ ละงวดดังกล่ าวโดยเร็วที่สุดต่ อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายดารงค์ ภูติภทั ร์ )
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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