บริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้
มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบ
เรื่ องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ ข้อมู ลทาง
การเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
เกณฑ์ ในการไม่ให้ ข้อสรุป
ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น รวมระหว่างกาลข้อ 1.1 ข) กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ผ ลขาดทุน จากการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อ เนื่ อ ง และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่ มบริ ษทั มี หนี้ สินหมุ นเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรั พ ย์
หมุนเวียนรวมจํานวน 7,858 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมรวมจํานวน 11,492 ล้านบาท โดยหนี้ สินหมุน เวียน
ดังกล่าวรวมถึงเจ้าหนี้เงินกูย้ มื จากธนาคารแห่งหนึ่ ง (“ธนาคาร”) จํานวน 10,458 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างเดือนตุลาคม
2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชาํ ระหนี้ จากธนาคารหลายฉบับ โดยธนาคารบอกกล่าวการ
ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อหลายสัญญาและระงับการให้วงเงินและให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ชําระหนี้ ที่ถึ งกําหนดชําระ รวมถึ งหนี้ ใดๆที่เกิ ดขึ้นภายใต้สัญญาสิ น เชื่ อ ทั้ง หมดรวมจํานวน 2,697 ล้านบาท
ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่ ที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ หนั ง สื อ บอกกล่ า วให้ ช ํา ระหนี้ ซึ่ งตรงกับ วัน ที่
4 พฤศจิกายน 2562 ต่อ มา บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งกรณี ผิดนัดและให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ชําระหนี้ จากธนาคารเพิม่ เติมอีกหลายฉบับ ซึ่ งระบุว่าเนื่องจากเหตุผิดนัดชําระหนี้ขา้ งต้นถือเป็ นสาระสําคัญและ
ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามข้อสัญญา cross default ตามสัญญาสิ นเชื่อหลายฉบับ ทางธนาคารจึงเรี ยกให้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยชําระหนี้ ให้แก่ธนาคารก่อนครบกําหนดรวมจํานวน 34 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า
1,039 ล้านบาท ภายใน 5 วันนับจากวันที่ของหนังสื อธนาคาร และจํานวน 6,782 ล้านบาท ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ของหนังสื อธนาคาร ซึ่ งตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และ 20 พฤศจิกายน 2562 ตามลําดับ นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อ ยได้รับ Notice of Claim under Standby Letter of Credit และ Notice of Reimbursement under Standby
Letter of Credit จากธนาคาร และให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวชําระหนี้ ให้แก่ธนาคารจํานวน 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
เทียบเท่า 306 ล้านบาท ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ต่อมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับหนังสื อบอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้จากธนาคารเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันการชําระหนี้ ตามสัญญาคํ้าประกันภายใต้สญ
ั ญาวงเงินสิ นเชื่อข้างต้น ซึ่ งธนาคารเรี ยกให้บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อ ยชําระหนี้ ให้แก่ ธนาคารภายใน 15 วัน นับจากวันที่ของหนังสื อ ธนาคาร ขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารอยู่
ระหว่างการดําเนิ นการปรึ กษาและเจรจากับทางธนาคารอย่างเร่ งด่วนเพื่อจัดทําแผนการปรับปรุ งโครงสร้างทาง
การเงินและการบริ หารจัดการหนี้ของกลุ่มบริ ษทั แต่เนื่ องจากแผนการปรับปรุ งโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวมี
รายละเอียดมากและมีผลกระทบกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลายกลุ่มจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ทําให้ยงั ไม่สามารถบรรลุผลการเจรจาได้ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะสามารถเจรจาตกลงแผนการปรับปรุ งโครงสร้าง
ทางการเงินกับทางธนาคารได้ภายในระยะเวลาอันใกล้และเชื่อมัน่ ว่าธนาคารจะผ่อนผันการชําระหนี้ และให้การ
สนับสนุ นทางการเงินแก่กลุ่มบริ ษทั และในขณะเดียวกัน ฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างการหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม
เพือ่ ใช้ในการดําเนินงาน และการดําเนินการปรับปรุ งแผนธุรกิจตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการปรับปรุ งการ
ดําเนินงานในอนาคต
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิ ยมจํานวน 2,444 ล้านบาท และเครื่ องหมายการค้า
และชื่อทางการค้า และสัญญาแฟรนไชส์เป็ นจํานวนรวม 1,861 ล้านบาท ที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละหน่ วยสิ นทรัพย์ดงั กล่าว พบว่าไม่มีสาํ รองค่าเผื่อการ
ด้อยค่าที่จะต้องตั้งเพิม่ เติมอีก ต่อมา ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ตัดสินใจให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว
บางส่ วนในต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากค่าความนิ ยม และเครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งรวมถึงการทยอยปิ ดสาขาที่ทาํ รายได้ไม่คุม้ และพิจารณาดําเนินธุรกิจดังกล่าวในรู ปแบบใหม่ร่วมกับคู่คา้
ทางธุรกิจ ซึ่ งคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าอย่างเป็ นรู ปธรรมภายในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการ
ได้รับหนังสื อบอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ ขา้ งต้นส่ งผลต่อการเจรจากับคู่คา้ ทางธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารจึงได้ทาํ การ
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ทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยใช้ประมาณการที่ดีที่สุดภายใต้ขอ้ สมมติฐานบนสถานการณ์ปกติ
และได้ผลสรุ ปว่ายังไม่จาํ เป็ นต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเพิม่ เติมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ
งวดสามเดื อ นและเก้าเดื อ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ มู ล ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มสิ นทรัพย์
ดัง กล่ า วอาจได้รั บ ผลกระทบจากความเสี่ ย งในการดํา เนิ นธุ ร กิ จ ซึ่ งยัง คงมี ความไม่ แ น่ น อนอยู่อ ย่า งมากใน
สถานการณ์ปัจจุบนั เช่น ความสําเร็จในการเจรจาขอผ่อนผันและขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ความสําเร็จในการ
เจรจากับคู่คา้ ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาด เป็ นต้น ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของกลุ่มสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการและสถานการณ์อื่นในอนาคต
ปั จ จัย เหล่ า นี้ แสดงถึ ง ความไม่ แ น่ น อนที่มี ส าระสํา คัญ หลายประการซึ่ ง อาจเป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ดข้อ สงสัย อย่างมี
นัยสําคัญอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั อนึ่ ง งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้น
ตามเกณฑ์การบัญชี สําหรับกิ จการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ อ ง ดังนั้น จึงไม่ ได้ปรับปรุ งสิ นทรั พย์ตามมู ลค่าที่ คาดว่า
จะได้รับคืน และไม่ได้ปรับปรุ งหนี้ สินตามจํานวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่ งอาจจําเป็ นหาก
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องไปได้
เหตุการณ์อื่นที่พบจากการปฏิบัติงานสอบทาน
การไม่ สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่ อตัวเลขเปรี ยบเทียบ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 9.1.1 ในเดือนเมษายน 2561 บริ ษทั ฯร่ วมกับ
บริ ษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด และบริ ษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด และกรรมการท่านหนึ่ งของบริ ษทั ฯได้เข้าทํา
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพือ่ จําหน่ายสินทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ง ซึ่งสินทรัพย์
หลักประกอบด้วยโรงแรม อาคารจุดชมวิว และอาคารรี เทล คิวบ์ รวมเป็ นจํานวนเงิน 14,000 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ทั้ง สองแห่ ง ดัง กล่ า วได้เ ข้า ทํา สั ญ ญา Investment Buy-Out Agreement เพื่ อ เข้า ซื้ อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท
ทั้งสองแห่งจากผูร้ ่ วมทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จากการเข้าทํารายการ
จําหน่ายสินทรัพย์และเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯบันทึกรายการผลขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จาํ นวน
422 ล้านบาท และ 3,537 ล้านบาท ไว้ภายใต้บญั ชี “ขาดทุนจากรายการจําหน่ ายสิ นทรัพย์” ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม เดิม ณ สิ้ นปี 2560 เงินลงทุนดังกล่าวมีสถานะเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า (โดยเปลี่ยนสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยในเดือนเมษายน 2561 จากการเข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ทั้งสองแห่ งเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น) ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีท่านเดิมได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อมูลค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่ องด้วยการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์บางประการ ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
สอบทานเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ของเงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าว ซึ่ง
ต่ อ มาได้ถู ก สะท้อ นอยู่ใ นรู ป มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ย่อ ยทั้ง สองแห่ ง ที่ ร วมอยู่ ใ น
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งบการเงินรวมเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะมาเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการคํานวณขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์จาํ นวน 422 ล้านบาท และ 3,537 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดื อ นและเก้าเดื อ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามลําดับ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ สามารถระบุไ ด้ว่าจําเป็ นต้อ งปรับปรุ งจํานวนขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ดังกล่าว
หรื อไม่ เพียงใด ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 จึงมี เงื่อ นไขในเรื่ อ งดังกล่ าว ซึ่ งตัวเลขดังกล่ าวได้นํามาแสดงเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทียบในงบการเงินรวม
ระหว่างกาลงวดปั จจุบนั ดังนั้นจึงอาจมีผลกระทบต่อการเปรี ยบเทียบตัวเลขผลการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริ ษทั
งวดปั จจุบนั และตัวเลขเปรี ยบเทียบที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม และ งบกระแสเงินสดรวม
การไม่ ให้ ข้อสรุป
เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ ในการไม่ ให้ ข้อสรุ ปมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
เพซ ดี เวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และสําหรับงวดสามเดื อ นและ
เก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 14 พฤศจิกายน 2562
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