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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)   

ควำมเห็นอย่ำงมเีง่ือนไข 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)  ซ่ึงประกอบด้วย  
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจเกิดข้ึน ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของบริษัท  
พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควร 
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข  

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้ าขอ้ตกลง
เบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) กับผู ้ซ้ือรายท่ีหน่ึง ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 15 โรง ในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,800 ลา้นเยน โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินมดัจ า
จ านวน 200 ลา้นเยน และส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,600 ลา้นเยน ผูซ้ื้อจะจ่ายช าระภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

เม่ือวนั ท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู ้ซ้ือรายท่ีหน่ึง  ได้โอนสิทธ์ิ และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบ้ืองต้น(Memorandum of 
Understanding, MOU) ไปยงัผูซ้ื้อรายท่ีสอง (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยผูข้ายทรัพยสิ์น) และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยดังกล่าว และผูซ้ื้อรายท่ีสองได้ท าสัญญา โดยมีขอ้ตกลงว่าผูซ้ื้อรายท่ีสอง จะจ่าย 
เงินมดัจ างวดท่ี 2 จ านวน 400 ลา้นเยน และโอนหุ้น 25% ของบริษทัผูซ้ื้อรายท่ีสอง ให้กบับริษทัย่อยภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2562 และบริษทัย่อย จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงขา้งตน้) ให้แก่ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ภายใน 15 
วนันบัแต่ไดรั้บช าระเงิน 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทัย่อยดังกล่าว ได้ท าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรง
ขา้งตน้)  กบั ผูซ้ื้อรายท่ีสองในราคา 800 ลา้นเยนโดยจะจ่ายช าระเงินจ านวน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากท าสญัญาน้ี 
และอีก 400 ลา้นเยน ภายใน 1 ปี หลงัจากท าสญัญาน้ี และท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมการท าสญัญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้า
จ านวน 4 โรง โดยผูซ้ื้อรายท่ีสองสามารถยกเลิกสัญญาหากทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่อนุมติัสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการ
ไฟฟ้า 4 โรง อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินจ านวน 400 ลา้นเยน จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง 

ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินมดัจ ารวมทั้ งส้ินจ านวน 600 ลา้นเยน (ประมาณ 165.56 ลา้นบาท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ า 
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเอกสารจาก ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายเงินจ านวน 16.96  ลา้นเยน 
(ประมาณ 4.75 ลา้นบาท) ไปยงับริษทัอ่ืนสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระเงินดงักล่าวแลว้ 
ทั้งจ านวน โดยแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชี สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

ทั้งน้ีตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 มีมติใหจ้ดัส่งหนงัสือแจง้ให้ ผูซ้ื้อรายท่ี
สอง ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,200 ลา้นเยน ใหแ้ก่บริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 หาก ผูซ้ื้อรายท่ีสองเพิกเฉยไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมดัจ าทั้งจ านวน 600 ลา้นเยน พร้อมทั้ งให้รีบเร่งหาผูส้นใจ
ลงทุนรายอ่ืนต่อไป รวมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการท าสัญญาโดยพลการของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น ทั้ งน้ีท่ีปรึกษากฎหมายญ่ีปุ่นให้ความเห็นต่อบริษทัว่า ตามกฎหมายญ่ีปุ่นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ือง
เจตนาท่ีแทจ้ริงในการท าสัญญา หากขดักบัเจตนาของผูล้งนาม สญัญาน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถา้พิสูจน์ไดว้า่อดีตกรรมการท่านท่ี 2 
ไม่ไดล้งนามในสญัญาน้ีแต่เป็นอดีตกรรมการท่านท่ี 1 ลงนามแทน สญัญาน้ีก็จะไม่ผกูพนับริษทัยอ่ย เช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือติดตามให้ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง จ่ายช าระเงินส่วนท่ีเหลือ โดยบริษทัยนืยนัท่ีจะขาย
โรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน ไม่ยอมรับสัญญาท่ีทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสองไดจ้ดัท าข้ึนมาในภายหลงัท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้า 4 โรง  
ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน และขอให้ทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ช าระเงินท่ีเหลือตาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, 
MOU) ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 จ านวน 4,200 ล้านเยน ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้ นบริษัทจะยกเลิกสัญญาและ 
ยดึเงินมดัจ าต่อไป 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติรับทราบความคืบหนา้การขายโรงไฟฟ้า
จ านวน 15 โครงการ ปัจจุบัน ผูซ้ื้อรายท่ีสองยงัไม่ได้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือให้กับบริษัท ดังนั้ นฝ่ายบริหารจะด าเนินการ 
ยดึเงินมดัจ าจ านวน 600 ลา้นเยน โดยจะด าเนินการปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีให้เป็นท่ีพอใจ
เก่ียวกบัผลผูกพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าฉบบัลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 เน่ืองจากผลผูกกพนัจากการท าสัญญาขายโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่นของบริษัทย่อย มีความไม่แน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดตาม ท่ีกล่าวข้างต้น
ประกอบกับผูส้อบบัญชีบริษัทย่อย ท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหาหลกัฐานท่ีเพียงพอท่ีจะ ให้ขอ้สรุปในเร่ืองดังกล่าวได ้ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัผลผกูพนัของสญัญาต่างๆ ขา้งตน้  
ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่ามีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมาจากผลผูกพนัของสัญญาต่าง ๆ
ดงักล่าว ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 
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ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุวำ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมี
หน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ านวน 1,257.20 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั 1,555.37 ลา้นบาท) และกลุ่มบริษทัมี
ผลการด าเนินงานขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ากบั 5.27
ซ่ึงยงัเกินกวา่ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญากูย้มืเงินและหุน้กู ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งขอยกเวน้เง่ือนไขตำมสัญญำดงักล่ำวกบัเจำ้หน้ีทุก
คร้ัง หำกเจำ้หน้ีไม่อนุมติั กลุ่มบริษทัจะมีภำระในกำรจดัหำเงินเพ่ือช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำว เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวตลอดจนเร่ืองท่ีกล่ำวถึงในหมำยเหตุขอ้ 1.2 แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองน้ี  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัตำมดุลยพินิจ
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ เร่ืองเหล่ำน้ีได้ถูกระบุในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยและในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้ งน้ี  ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  นอกจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้น  
วรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข และวรรคควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบเพือ่ส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัตติำมเง่ือนไขทีร่ะบุในสัญญำเงนิกู้/หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินและหุ้นกู้เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,248 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของหน้ีสินรวม (งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร 1,248 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
64 ของหน้ีสินรวม) ซ่ึงเป็นบัญชีท่ีมีสำระส ำคัญ ภำยใต้
สัญญำเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข
ทำงกำรเงินบำงประกำร ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 26 หำกกลุ่มบริษัทไม่
สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำว อำจส่งผล
กระทบต่อกำรเรียกคืนเงินกู/้หุ้นกูจ้ำกผูใ้หกู้ ้รวมถึงกำรจดั
ประเภทจำกหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึง
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัได ้

 
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 
- ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนสัญญำเงินกู/้หุ้นกู ้และท ำควำมเขำ้ใจและ

ประเมินกระบวนกำรในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ ตำม
เง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้/หุ้นกู้ของฝ่ำย
บริหำร  

- ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบเอกสำรท่ีเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม
เง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้/หุ้นกู้ ทั้ งส่วนท่ี
เป็นขอ้ก ำหนดทัว่ไปและขอ้ก ำหนดทำงกำรเงินซ่ึงรวมถึง
กำรทดสอบกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ ว่ำ
เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กู ้ 

- ข้ำพเจ้ำย ังได้พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสญัญำ
เงินกู/้หุน้กู ้
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
กำรด้อยค่ำ โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่ น ค่ำควำม
นิยม และเงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรลงทุน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ มูลค่ำตำม
บญัชีประมำณ 564.84 ลำ้นบำท สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ย
ค่ำจ ำนวน 385.97 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 11) 
กลุ่มบริษทัมีค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมกิจกำรจ ำนวน 6.42 
ลำ้นบำท สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 274.15 ลำ้น
บำท (หมำยเหตุ 22) 
นอกจำกน้ี บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จ ำนวน 63.23 ลำ้นบำท สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 
89.78 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 347.03 
ลำ้นบำท สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 317.57 ลำ้น
บำท) เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงักล่ำวใชใ้น
กำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น (หมำยเหตุ 
6.2) 
รำยกำรต่ำงๆ ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัใน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยม โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น และเงิน
ให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจำกกำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนถือเป็นประมำณกำร
ทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำก
ในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ
ได้รับจำกกลุ่มสินทรัพย์นั้ น ซ่ึงท ำให้ เกิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ รวมถึง          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

 
 
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 
- ข้ำพ เจ้ำได้ประเมินกำรก ำหนดหน่วยสินท รัพย์ท่ี

ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำย
บริหำรของบริษัทฯเลือกใช้โดยกำรท ำควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคลอ้งตำม
ลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่  

-  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคต
จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำทั้ งหมดท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัฯโดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติดังกล่ำวกับ
แหล่งขอ้มูลต่ำงๆ  

- รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดกับ                                  
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อประเมินกำรใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด                            
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว  

- และพิจำรณำอัตรำคิดลดท่ี ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ
เลือกใช้โดยวิเครำะห์ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนกัของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกโครงกำรดงักล่ำว  

- นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
กำรประเมิน กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม กลุ่มทรัพยสิ์น
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพและเงินให้กูย้ืมแก่
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ควำมเพียงพอของจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเร่ือง
ส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรก ำหนด
จ ำนวนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัควำมไม่แน่นอนอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งอำศยัปัจจยั
ต่ำงๆ เช่น สถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ี ประวติักำรช ำระหน้ี
สภำพคล่อง กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีของลูกหน้ี ประกอบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้ จ ำนวน 285 ลำ้นบำท และค่ำ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ ำนวน 97 ลำ้นบำท (สุทธิคิดเป็น
ร้อยละ 12 ของสินทรัพยร์วม) ของกลุ่มบริษทั 
ดังนั้ น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับควำมเพียงพอ
ของค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ 
นโยบำยกำรบญัชี และรำยละเอียดของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินขอ้ 4 และ 9 ตำมล ำดบั 

 
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 
• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักระบวนกำรบนัทึกรำยกำร กำรท ำ

สญัญำฯ กำรติดตำมหน้ี กำรรับช ำระหน้ี และเกณฑก์ำรตั้ง
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เพือ่ตรวจสอบเน้ือหำสำระ 

• ตรวจสอบเน้ือหำสำระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- สุ่มเลือกตัวอย่ำงรำยกำรในกำรขอค ำยืนยนัยอดจำก
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีตรวจสอบ ณ วนัส้ินปี 

- ตรวจสอบรำยงำนวเิครำะห์อำยหุน้ีของลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ
แต่ละรำยว่ำมีกำรจัดประเภทแต่ละช่วงอำยุหน้ีคงค้ำง
อยำ่งเหมำะสมถูกตอ้งหรือไม่ และกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

- ตรวจสอบกำรรับช ำระเงินจำกลูกหน้ีภำยหลังรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

- สอบทำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของลูกคำ้
รำยใหญ่ท่ีค้ำงช ำระเป็นเวลำนำน (Credit review) จำก
แฟ้มลูกหน้ี ข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุด และข้อมูลอ่ืนท่ี
จ ำเป็น เพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของ
ลูกหน้ี 

- สอบทำนควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูซ้ื้อรายท่ีหน่ึง ไดโ้อนสิทธ์ิและภาระ
ผกูพนัตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) ในการขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่นจ านวน 15 โรง ให้ผูซ้ื้อรายท่ีสอง (มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัย่อยผูข้ายทรัพยสิ์น) และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.21 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการน านโยบายการบญัชีใหม่
มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เก่ียวกบัการเปล่ียนนโยบายการบนัทึกมูลค่าของท่ีดินจากราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ 

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีน้ี  
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนตอ่เน่ืองต่อไปได ้
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ควำมเส่ียงท่ี
ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำนกำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพ่ือออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 
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 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้
ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้
จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์
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