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• บริษัทเคพเีอ็มจไีม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงนิ

• เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนหลายเหตุการณ์
• เน่ืองจากการถกูจ ากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร
• ความคืบหน้าเกีย่วกับหุน้กู้แปลงสภาพ 130 เหรียญสหรัฐ

• ช่วงถาม – ตอบ

ภาพรวม



ความไม่แน่นอนในหลายเหตุการณ์



ความไม่แน่นอน: กรมสอบสวนคดพีเิศษ

• สาเหตุ: ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อ DSI เฉพาะเร่ืองอดตีกรรมการบริหารของบริษัทเท่าน้ัน
• บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารท่านอืน่ๆ ไม่เคยได้รับแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ แม้เวลาจะ

ผ่านไป 3 ปี แล้วหลังจากการร้องเรียนคร้ังแรก
• วธีิแก้ไข: การกล่าวโทษไม่มีผลกระทบต่อบริษัท, กรรมการและผู้บริหารของบริษัทชุดปัจจุบัน อย่างไร

ก็ตาม บริษัทจะพยายามหาข้อมูลใหไ้ด้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ หากทางผู้สอบบัญชขีอ
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ความไม่แน่นอน: คดคีวาม

• สาเหตุ: JTrust ฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคดคีวามหลายคดี
• บริษัทเช่ือว่า ได้มีการบันทกึรายการความเสียหายจากผลการตัดสินคดทีีส่ิงคโปรใ์นงบการเงนิ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

ครบถ้วนแล้ว
• วิธีแก้ไข: บริษัทก าลังด าเนินการช าระเงนิตามค าพพิากษาใหแ้ล้วเสร็จในเร็ววันนี ้เมื่อด าเนินการเสร็จสิน้บริษัทจะ

เปิดเผยข่าวดังกล่าวทนัท ีและบริษัทจะพยายามอย่างดทีีสุ่ดเพือ่ชนะคดทีีเ่หลือทัง้หมด
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ความไม่แน่นอน: คดคีวาม

• สาเหตุ: JTrust ฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคดคีวามหลายคดี

• การแก้ไข: แม้ว่าคดจีะถูกเลื่อนออกไปหลายคร้ังเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 แต่บริษัทกจ็ะพยายามอย่างดี
ทีสุ่ดเพือ่ชนะคดทีีเ่หลือทัง้หมด
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ความไม่แน่นอน:การด าเนินงานต่อเน่ือง

• สาเหต:ุ ความไม่แน่นอนทางคดคีวามและบริษัทมีหนีสิ้นจากหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะครบก าหนดช าระ
ในวันที ่1 สิงหาคม 2564

• วิธีแก้ไข: ส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 130 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทได้รับค าแนะน าและพจิารณาอย่างถีถ้่วนในเร่ืองนีแ้ล้ว และ JTA 
ได้บอกล้างโมฆยีะกรรมหุ้นกู้แปลงสภาพ 130 ล้านเหรียญสหรัฐ และเร่ิมเรียกร้องต่อ GL บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันและไม่ควรช าระ
หนีจ้นกว่าคดคีวามท้ังหมดจะได้รับการแก้ไข เน่ืองจาก JTA ไม่เชื่อว่ามี หุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ทีจ่ะช าระคืน กระบวนการทาง
กฎหมายจะยังไม่ถงึทีสุ่ดในระยะเวลาอันใกล้นี ้บริษัทยังคงด าเนินกิจการต่อไปตามปกต ิและคาดว่าจะยังคงสามารถด าเนินกิจการได้
เป็นปกตเิช่นเดมิในอนาคต
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การถูกจ ากัดขอบเขตโดยผู้บริหาร



การถูกจ ากัดขอบเขต: รายการทีเ่กีย่วข้องกันกับบริษัท APFT

• สาเหตุ: บริษัทย่อยของบริษัทเข้าท าสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศกัมพูชาเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถท าธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนตก์ับ
ตัวแทนจ าหน่ายและตัวแทนจ าหน่ายย่อยของ Honda โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีหนี้คงเหลือระหว่างกันจ านวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
ผู้บริหารได้บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าเต็มจ านวน บริษัทบันทึกรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าเต็มจ านวนเน่ืองจากบริษัทได้ขอให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันน้ันแจ้ง
ความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีขอ อยา่งไรก็ตาม บริษัทไม่เคยได้รับค าตอบ ตามหลักการระมัดระวังทางบัญชี บริษัทจึงตัดสินใจบันทึกค่าเผ่ือ
การด้อยค่าเต็มจ านวน

• วิธีแก้ไข: บริษัทหยุดการท าธุรกิจกบั APFT ทั้งหมดตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2564 เน่ืองจากบริษัทไม่ได้รับความร่วมมือในเหตุการณด์ังกล่าว บริษัทจะ
พยายามเพื่อให้ได้ข้อมูลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันน้ันเพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ นอกจากน้ัน บริษัทจะพยายามติดตามเพื่อให้มีการช าระหนี้
ที่ค้างช าระกันบางส่วน ที่ APFT เป็นหนี้เราอยู่
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การถูกจ ากัดขอบเขต: รายการทีเ่กีย่วข้องกันกับบริษัท APFT

• สาเหตุ: บริษัทยอ่ยกระท าการผิดพลาดโดยได้โอนเงิน จ านวน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐให้บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันในประเทศกัมพูชา เม่ือตรวจ
พบข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทได้ประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและได้รับเงินคืนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ท าสัญญาที่ปรึกษากับ APFT 
โดยบริษัทยอ่ยดังกล่าว ตกลงจะจ่ายเงนิให้ APFT เป็นจ านวน 150,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน เพื่อให้ได้สิทธิทีส่ าคัญทางธุรกจิ บริษัทเคพีเอ็มจี
ระบุว่าไม่ได้รับค าอธิบายและหลักฐานที่น่าพอใจที่ท าให้บริษัทเคพีเอ็มจีสามารถสรุปได้ว่ามีรายการอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะยัง
ไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยแก่บริษัทเคพีเอ็มจีหรือไม่

• วิธีแก้ไข: บริษัทเชื่อว่าประเด็นเกี่ยวกับเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐน้ันสิน้สุดแล้ว ส่วนประเด็นสัญญาที่ปรึกษา ผู้บริหารจะให้ค าอธิบายและส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้บริษัทเคพีเอ็มจีเพื่อความโปร่งใส โดยบริษัทจะท างานร่วมกับบริษัทเคพีเอ็มจีอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขข้อกังวลต่างๆ 
เพื่อให้บริษัทเคพีเอ็มจีพอใจกับค าอธิบายและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งพอใจว่าไม่มีรายการอื่นระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ยังไม่ได้รับการ
เปิดเผย 
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การถูกจ ากัดขอบเขต: เงนิฝากประจ าในต่างประเทศ
ทีม่ีภาระค า้ประกัน

• สาเหตุ: บริษัทเพิ่งพบเม่ือเร็วๆ นี้ว่า เงินฝากประจ าของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค า้ประกันอยู่กับธนาคารต่างประเทศ บริษัทแจ้งกับบริษัทเค
พีเอ็มจีว่าบริษัทเชื่อว่าการค า้ประกันนี้เกี่ยวเน่ืองกับในปี 2560 ที่บริษัทวางแผนในการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร บริษัทได้ให้เอกสารที่เกี่ยวกับ
เร่ืองดังกล่าว ไปแล้วมากที่สุดเท่าที่ผู้บริหารสามารถให้ได้ บริษัทแจ้งไปยังธนาคารดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทเคพีเอ็มจีติดต่อกับธนาคาร
โดยตรงแล้ว ทั้งบริษัทเอง และบริษัทเคพีเอ็มจีไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการค า้ประกันภายในไตรมาสที่ 3 เน่ืองจากสถานการณ์

• วิธีแก้ไข: บริษัทจะพยายามร่วมมือกับผู้ตรวจสอบและธนาคารเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการค า้ประกันนี้ หากจ าเป็น บริษัทจะด าเนินการทาง
กฎหมายกบัธนาคารหรือผู้อื่นเพื่อให้ไดข้้อมูลดังกล่าว
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การถูกจ ากัดขอบเขต: อื่นๆ

• สาเหตุ: บริษัทเคพีเอ็มจี ให้ข้อสังเกตุว่า ยงัไม่ได้รับข้อมูลบางเพื่อใช้ในการสอบทาน เช่น การประเมินโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงนิลงทุนใน
บริษัทยอ่ย โอกาสที่คาดว่าจะได้รับเงนิช าระคืนจากการให้สินเชื่อภาคธุรกิจและโอกาสทีค่าดว่าจะไดใ้ช้สิทธิจากสินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญชี

• วิธีแก้ไข: บริษัทมีหลายประเด็นที่ต้องด าเนินการเพิ่มเต็มระหว่างการจัดท างบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจไปได้ใน
ระหว่างสถานการณก์ารระบาดของโควิด 19 ส่วนประเด็นการด้อยค่าของเงนิลงทุนจะมีการท าการวิเคราะหใ์นงบการเงนิไตรมาสที่ 4 ของทุกปีน้ัน และ
บริษัทได้กล่าวไว้แล้วน้ัน ว่าบริษัทจะท าการประเมินการด้อยค่าของเงนิลงทุนหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญระหว่างไตรมาส แต่ปกติแล้วบริษัทจะ
ท าการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน บริษัทจะวิเคราะหโ์อกาสการได้รับช าระเงิน
จากการให้สินเชื่อภาคธุรกิจและโอกาสที่คาดว่าจะได้ใช้สิทธิจากสินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชีเช่นกัน
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การถูกจ ากัดขอบเขต: ความน่าเช่ือถอื

• สาเหตุ: บริษัทเคพีเอ็มจี ให้ข้อสังเกตุว่า ไม่อยู่ในฐานะที่จะสรุปถึงความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรองในเร่ืองที่ส าคัญต่างๆ ประเด็นนี้เป็นผลมาจาก
ประเด็นอื่นอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้น เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางคดีความ และยังไม่ได้รับค าอธิบายและหลักฐานที่น่าพอใจจากบริษัทเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆหลายประเด็นท าให้ บริษัทเคพีเอ็มจีให้ข้อสรุปดังกล่าว

• วิธีแก้ไข: เน่ืองจากประเด็นนี้เกี่ยวเน่ืองกับประเด็นก่อน บริษัทจะให้ความกระจ่างและแก้ไขทุกประเด็นที่ถกูยกขึน้มาทีละประเด็น ส่วนประเด็นที่กล่าว
มาข้างต้น บริษัทจะท าตามค าแนะน าส าหรับแต่ละประเด็น เม่ือบริษัทสามารถแก้ไขประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็จะท าให้ประเด็นต่างๆคลี่คลายลงได้
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ความคืบหน้าทางกฎหมาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ 130

ล้านเหรียญสหรฐั



ถาม& ตอบ



ขอบคณุครบั


