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ที

AI 299/2562

วันที 23 พฤษภาคม 2562

การขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (Resume Trading) ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้วย สรุปข้อสนเทศของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
เรือง

ตามทีผู้สอบบัญชีเดิม (บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด) ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์
จํากัด (มหาชน) (AI) และบริษัทย่อย ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจําปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ด้วยผู้สอบบัญชี
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจําปี 2557 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) (AIE) ซึงเป็นบริษัทย่อยของ
AI (AI ถือหุ้น AIE ร้อยละ 61.77) เนืองจากถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารเกียวกับระบบควบคุมภายในด้าน
ต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือทีไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้สินทรัพย์ทีอาจไม่เหมาะสม จึงทําให้ข้อมูล
และหลักฐานเกียวกับการผลิตไม่สมเหตุสมผล รวมถึงการควบคุมการนําวัตถุดิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานผลิต
ของ AIE ทีไม่อาจแน่ใจถึงความครบถ้วนของข้อมูลและหลักฐานได้ ซึงมีผลต่อต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชี
อืนทีเกียวข้อง และสํานักงาน ก.ล.ต. ได้มีคําสังให้ AIE ให้ความร่วมกับผู้สอบบัญชีในการแก้ไขงบการเงินดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้นําส่งงบการเงินทีสํานักงาน ก.ล.ต. สังให้แก้ไขล่าช้า จึงเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอน
ปัจจุบัน บริษัทมีค ุณ สมบัต ิครบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ก ารขอพ้น เหตุเพิก ถอนแล้ว โดยการนํา ส่งงบการเงินที
สํานักงาน ก.ล.ต. สังให้แก้ไ ขตังแต่งบการเงินประจําปี 2557 งบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2558 และงบการเงินประจําปี
2558 ครบถ้วนแล้ว รวมทังบริษัทสามารถนําส่งงบการเงินภายในเวลาทีกําหนดอย่างน้อย 2 งวดติดต่อกัน เริมตังแต่ไตรมาสที 1 ปี 2561 จนถึงงบการเงิน ไตรมาสที 1 ปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงือนไขทีไม่
เกียวกับข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน และไม่ถูก จํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร จึงมีหนังสือถึงตลาด
หลักทรัพย์ฯเพือขอกลับมาซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี ทีผ่านมา AI ได้ดําเนินการเพือแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี
ทีมาของการเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอน
เนืองด้วยผู้สอบบัญชีเดิมของ AI ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจําปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ด้วยผู้สอบ
บัญชีของ AIE ซึงเป็นบริษัท ย่อยของ AI ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจําปี 2557 เนืองจากถูกจํากัดขอบเขตการ
ตรวจสอบโดยผู้บริหาร ตามทีกล่าวข้างต้น และสํานักงาน ก.ล.ต.ได้มีคําสัง ให้ AI และ AIE ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี
ในการแก้ไขงบการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม AI และ AIE ได้นําส่งงบการเงินทีสํานักงาน ก.ล.ต. สังให้แก้ไขล่าช้า จึงเป็น
เหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
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การแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน
AIE ไม่ได้นิงนอนใจกรณีผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจําปี 2557 (ฉบับทีสํานักงาน ก.ล.
ต.สังให้แก้ไข) และปฏิเสธการเป็นผู้สอบบัญชีของ AI และ AIE โดยบริษัท และ AIE ได้เร่งการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่
จนกระทังบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (ANS หรือ ผู้สอบบัญชีใหม่) ตอบรับการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและ AIE
ทังนี ผู้บริหาร AIE ได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีใหม่ และฝ่ายทีเกียวข้องในการได้ดําเนินการต่างๆ เพือแก้ไขเหตุอาจ
ถูกเพิกถอน ตามลําดับ ดังนี
1. ทาง AI และ AIE ได้ออกหนังสือเชิญไปยังผู้สอบบัญชีทได้
ี รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. กว่า 20 ราย
ในช่วงปี 2558 เพือเชิญเป็นผู้สอบบัญชีของ AI และ AIE สําหรับงบการเงินประจําปี 2557 เป็นต้นมา ซึงใน
การออกหนังสือเชิญผู้สอบบัญชีในครังนัน ANS ได้ตอบรับการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ AI และ AIE แต่ ANS
ยอมรับ การตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2558 เป็น ต้น มา ทังนี ANS ยกเว้น การตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2557 เนืองจากในเวลานัน ไม่ทราบประเด็นทางบัญชีทีเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินประจําปี 2557
2. AIE แต่งตังบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จํากัด (Honor หรือ IA) ทําหน้าทีผู้ตรวจสอบภายใน
โดยการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ทําการตรวจสอบเอกสารประกอบในการจัดทํางบการเงินประจําปี
2557 ทังหมด (100%) รวมถึงความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท างบัญ ชีในการปรับปรุงการ
บัน ทึก บัญ ชี โดยออกรายงานการตรวจสอบพิเ ศษ (Special Audit) เป็น รายไตรมาส เพือเป็น ข้อมูล
ประกอบการพิจารณารับงานตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2557 ของผู้สอบบัญ ชี ซึงจากการ Special
Audit พบข้อบกพร่อ งของระบบควบคุมภายในตามทีผู้สอบบัญชีเดิม ได้รายงานข้อเท็จจริงไว้ เนืองจาก
ข้อมูลมีความสอดคล้องและเป็นเรืองทีเกียวโยงกัน จากการเปรียบเทียบรายการซือวัตถุดิบเพือผลิต และ
การรับวัตถุดิบเพือการรับจ้างผลิต กับรายงานขายสินค้าและส่งสินค้าของการรับจ้างผลิต พบว่า มีส่งมอบ
สินค้ารับจ้างผลิตเกินกว่าปริมาณวัตถุดิบทีได้รับจากผู้ว่าจ้างผลิต ซึงฝ่ายบัญชีของ AIE ได้ปรับปรุงรายการ
บันทึกบัญชีจากเดิมบันทึกบัญชีรายการผลิตเพือขาย เป็นรายการรับจ้างผลิต ส่งผลให้ปี 2557 AIE มีผ
ลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิลดลงจากเดิม 96.88 ล้านบาท เป็น 90.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเปลียนแปลง
ร้อยละ 6.20 ไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ และผลกระทบดังกล่าวไม่ทําให้ส่วนผู้ถือหุ้น
ของ AIE ตํากว่าศูนย์
3. สําหรับประเด็นเกียวกับผลผลิต (production yield) จากการผลิตไบโอดีเซลทีตํากว่าปกติ ที ANS ได้ตรวจ
พบในปี 2558 นัน จากการตรวจสอบของศูน ย์เ ทคโนโลยีโ ลหะและวัส ดุแ ห่ง ชาติ สํา นัก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบว่าปริมาณนํามันทีสูญเสียไปในส่วนกระบวนการล้างนําสอดคล้อง
กับ Yield การผลิตนํามันที AIE รายงาน ส่วนการสูญเสียนํามันหายไปในกระบวนการทีส่งผลให้ Yield ลด
ตําผิดปกติ สันนิษฐานจากการแยกชันไม่สมบูรณ์ ซึง ANS ได้ทดสอบการคํานวณและตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบข้อมูลการผลิตทีเกียวข้องพบว่าเป็นไปตามคําอธิบายของฝ่ายบริหาร
4. AIE ว่าจ้าง Honor ต่อเนืองในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน โดย AIE ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ซึงกําหนด
นโยบายในการควบคุมวิธีการนําวัตถุดิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานเพิมเติม รวมถึงปรับปรุงและ
แก้ไขระบบการทํางานในส่วนงานต่าง ๆ ทุกระบบเพือให้รัดกุมและครอบคลุมมากขึน รวมถึงแก้ไขปรับปรุง
ระบบการทํางานต่างๆ ตามรายงานสิงทีตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปี
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2558 – 2561 (Managerial Letter) ของ ANS รวมถึง กําหนดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกไตร
มาสจาก Honor ซึงไม่พบข้อบกพร่องเดียวกันกับทีเคยเกิดขึนในปี 2557 แต่อย่างใด และไม่พบข้อบกพร่อง
ทีมีนัยสําคัญต่อความน่าเชือถือของระบบควบคุมภายในทีมีผ ลกระทบต่อ การตรวจสอบงบการเงินทีมี
สาระสําคัญ ทังนี AIE ได้ให้ความสําคัญกับการติด ตามประเด็นระบบควบคุมภายในจากผู้สอบภายใน
(อ้างอิงรายงานตรวจสอบภายในประจําไตรมาส 1 ปี 2562) และประเด็นจากผู้สอบบัญชี (ไม่มีข้อสังเกตุ
และข้อเสนอแนะเกียวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชีประจําปี 2561) เพือปรับปรุงแก้ไข ซึงอยู่ในการ
ควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารในการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จในเวลาที
เหมาะสม อีก ทัง ANS ได้เ ข้า ร่ว มเป็น พยานในการตรวจนับ สิน ค้า คงเหลือทุก สินไตรมาส เพือความ
น่าเชือถือของข้อมูลสินค้าคงเหลือ
นอกจากการดําเนินการข้างต้น ฝ่ายบริหารของ AIE ได้กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างส่วน
งานหลักๆ ได้แก่ ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายผลิต และฝ่ายบัญชี เป็นประจําทุกเดือนเพือรายงานผลข้อมูลต่างๆในเชิง
วิเคราะห์ และรายงานการเปรียบเทียบข้อมูลของทัง 3 ฝ่าย เช่น อัตราผลผลิต อัตราการใช้วัตถุดิบ และ
ความแตกต่างจากการตรวจนับสินค้า เป็นต้น เพือฝ่ายบริหารจะได้เข้าถึงปัญหาได้เร็วขึน สามารถแก้ไข
ภายในเวลาทีเหมาะสม และจัด ทํา งบการเงิน รายเดือ นเพือเสนอต่อ คณะกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการดําเนินงานของ AIE ในแต่ละเดือน และจัดส่งงบการเงินรายไตร
มาสและรายปีต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯในเวลาทีกําหนด
5. สํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหาร AIE (กรรมการผู้จัดการ และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) จาก
การบกพร่อ งในการปฏิบัต ิหน้าทีในฐานะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท เป็นผลให้ผู้บริหารดังกล่าวขาด
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารทันที ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2560 เมือวันที17 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ
แต่งตังผู้บริหารทดแทนทีพ้นจากตําแหน่ง ทังนี ภายหลัง ANS ทราบประเด็นการกล่าวโทษ และผลการ
ตรวจสอบพิเศษจาก IA ร่ว มกับพิจารณาสภาพแวดล้อมการตรวจสอบทางบัญชี และคุณ ลัก ษณะของ
กรรมการและผู้บริหาร AIE ทาง ANS จึงตอบรับการเป็นผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําปี 2557 ของ
AI และ AIE
6. AI ในฐานะบริษัทใหญ่ ได้ให้ความสําคัญถึงการติดตาม ควบคุมการบริหารงาน และระบบควบคุมภายใน
ของ AIE โดยการกําหนดนโยบายต่างๆ เพือกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และการ
ติดตามผ่านการส่งตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมระหว่างฝ่ายบริหารของ AI กับฝ่ายบริหารของ AIE
ประจําทุกๆเดือน และมีการประชุมระหว่างกรรมการของ AI กับกรรมการของ AIE ประจําทุกๆไตรมาส อีก
ทัง กํา กับ ให้มีก ารจัด เก็บ ข้อ มูล และบัน ทึก บัญชีข องบริษัท ย่อ ยให้บ ริษัท สามารถตรวจสอบได้ ซึงการ
ดําเนินการดังกล่าว ได้กําหนดให้มีผลบังคับใช้ เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา
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บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
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คุณสมบัติตามเกณฑ์การขอย้ายกลับมาทําการซือขาย
1. ผู้สอบบัญชีของ AI (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด) ได้ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินทีสํานักงาน ก.ล.ต. สัง
แก้ไขตังแต่งบการเงินประจําปี 2557 งบการเงินไตรมาสที 1-3 ปี 2558 และงบการเงินประจําปี 2558 ซึงได้นําส่ง
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯเพือพิจารณาครบถ้วนแล้วเมือวันที 26 เมษายน 2561 (งบการเงินไตร
มาสที 1-3 ปี 2559 และงบการเงินประจําปี 2559 ได้นําส่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วเมือ
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2560)
2. บริษัทสามารถนําส่งงบการเงิน ภายในเวลาทีกําหนดอย่างน้อย 2 งวดติดต่อกัน เริมตังแต่ไตรมาสที 1 ปี 2561
จนถึงงบการเงิน ไตรมาสที 1 ปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบมีเงือนไขทีไม่เ กียวกับ
ข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน และไม่ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร นอกจากนี ผู้สอบบัญชีไม่
พบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกียวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชี
3. AIE ได้ปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในแล้ว พร้อมกําหนด
มาตรการในการกํากับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดเพือไม่ให้เกิดปัญหาดังทีเกิดขึนในอดีต
4. AI ในฐานะบริษัทใหญ่ กําหนดนโยบายต่างๆ เพือกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และการ
ติดตามผ่านการส่งตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมระหว่างฝ่ายบริหาร และการประชุมระหว่างกรรมการ ของ AI
กับ AIE
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที 14 พฤษภาคม 2562 ซึงมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบครบทัง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายในแล้ว โดย
บริษัท สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชนั จํากัด ซึงเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทกําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน
เป็นประจํา ทุกไตรมาส ทังนี ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจระบบควบคุมภายในไตรมาส 1 ปี 2562 และออก
รายงานลงวันที 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีข้อเสนอแนะต่างๆ อาทิเช่น จัดทําใบเปรียบเทียบทุกรายการสังซือ กรณี
ไม่เปรียบเทียบราคา หรือมีผู้ขายเสนอรายเดียว หรือจัดซือเร่งด่วนให้ระบุถึงสาเหตุในการเปรียบเทียบ การรวมใบ
ขอซือกรณีผู้สงซื
ั อเป็นรายเดีย วกัน สังซือในวันเดีย วกันเปิดเป็น 1 การสังซือ การทบทวนระเบียบปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวิธีก ารทํางานปัจจุบัน การควบคุมเช็คจ่ายและตรวจสอบทะเบีย นคุมอย่างสมําเสมอ เป็นต้น ซึง
บริษ ัท ได้ด ํา เนิน การปรับ ปรุง ตามข้อ เสนอแนะเรีย บร้อ ยแล้ว นอกจากนี ผู้ส อบบัญ ชีไ ม่พ บข้อ สัง เกตและ
ข้อเสนอแนะเกียวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชี
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
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