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ส่วนที ่1 บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์      
 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการจ าหน่ายโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีและผลิตภณัฑ์ดา้นวิศวกรรม ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ เลขท่ี 390 อาคารไออีซี ถนนรามค าแหง 
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บมจ.106) Home Page http://www. iec.co.th โทร. (0) 2736-3535 โทรสาร (0) 2736-3558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,628,458,000 บาท ทุนช าระแลว้
จ านวน 2,720,369,116 บาท 
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1. ปัจจัยความเส่ียง  
 

 

1. ความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและภาวะการแข่งขัน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงในการด าเนินงานและภาวะการแข่งขนัจากการปรับลดราคาสินคา้เน่ืองจากสินคา้มีการ
ปรับราคาลดลงอย่างต่อเน่ือง ความเส่ียงจากสินคา้ลา้สมยัเน่ืองจากสินคา้แต่ละรุ่นจะมีสินคา้รุ่นใหม่เขา้มา
แทนท่ีในตลาดอย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบติัสินคา้ท่ีพฒันาข้ึนในระดับราคาเดียวกนั และ ความเส่ียงจาก
ภาวะการแข่งขนัด้านราคา มีความผนัผวนของราคาสินค้าสูงเน่ืองจากการตดัราคากันเองของตวัแทน
จ าหน่ายต่างๆ 
 
2. ความเส่ียงทีเ่กดิจากความผนัผวนของการเมืองและเศรษฐกจิ 
ความผนัผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ผลกระทบทางตรงเช่นการประมูล จัดซ้ือ จัดจ้าง ความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง
ผูรั้บผิดชอบโครงการในโครงการของภาครัฐได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีมี
รายไดห้ลกัจากงานโครงการของภาครัฐ เช่น ธุรกิจวศิวกรรมและบริษทั ไออีซี เทคโนโลยี จ  ากดั ผลกระทบ
ทางออ้มเช่น การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การชะลอการลงทุน บริษทัฯ บริหารความเส่ียงในส่วนน้ีโดยการ
กระจายฐานรายไดข้องบริษทัฯ ให้ครอบคลุมและสมดุลมากข้ึนเพื่อลดผลกระทบโดยรวมต่อบริษทัฯเม่ือ
เกิดการผนัผวนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ 
 
3. ความเส่ียงทางด้านสินค้าคงคลงั 
เน่ืองจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นสินคา้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นไปตามกระแสความ
นิยม การปรับลดราคาของบริษทัผูผ้ลิต และการแข่งขนัของตลาดท่ีรุนแรง ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้บริษทัฯมีความ
เส่ียงจากการขาดทุนเน่ืองจากสินคา้เทคโนโลยีลา้สมยัเส่ือมความนิยมของผูบ้ริโภค      ผูผ้ลิตปรับลดราคา
และการแข่งขนัดา้นราคาในตลาด บริษทัฯจึงมีนโยบายในการบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยได้จดัท าแผนการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเขม้งวด กล่าวคือมีการศึกษาสินคา้และ
วิเคราะห์ตลาดจากฝ่ายการตลาด วางแผนการจดัซ้ือโดยฝ่ายจดัซ้ือร่วมกบัฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ส ารวจ
สินคา้คงคลงัอยา่งสม ่าเสมอและวางแผนการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัการระบายสินคา้เฉพาะรุ่น  
 
4. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
อตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้น าเขา้ของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ส าหรับโครงการ
ของธุรกิจวิศวกรรม และโครงการของธุรกิจสายโทรคมนาคม เพื่อป้องกันความผนัผวนจากอัตรา
แลกเปล่ียนบริษทัฯ จะซ้ือ Forward Contract ในกรณีท่ีคาดวา่จะมีมูลค่าความเส่ียงสูงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน 
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5. ความเส่ียงด้านการลงทุน 
การลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายไดข้องกลุ่มบริษทั ยอ่มมีปัจจยัเส่ียงจากการท่ีไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ี
คาดการณ์ไวจ้ากเหตุปัจจยัต่างๆ อาทิ ความไม่แน่นอนดา้นการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจ สภาวะการ
แข่งขนั ความเส่ียงจากการขาดแคลนเงินทุนส าหรับการลงทุนในกรณีท่ีไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติมได ้ 
 
บริษทัฯ บริหารจดัการความเส่ียงดา้นการลงทุนอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ โดยท าการศึกษาการลงทุน
อย่างเป็นระบบ จดัท าแผนธุรกิจ ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีเขา้ไปลงทุนอยา่งใกลชิ้ด ส าหรับการลงทุนในธุรกิจท่ีบริษทัฯ
ไม่มีความเช่ียวชาญพิเศษ บริษทัฯจะใช้นโยบายร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจนั้น 
โดยบริษทัฯจะมีตวัแทนเขา้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อตรวจสอบและควบคุมการด าเนินธุรกิจ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

(1)  ประวตัิความเป็นมา 
 

(ก ) ข้อมูลบริษัท 
บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2465 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ถือเป็นคร้ังแรกของกำรเช่ือมโยงประเทศไทยเขำ้กบั
ชำยแดนกมัพูชำ และเป็นคร้ังแรกในประวติัศำสตร์ชำติไทยท่ีน ำรถแทร็กเตอร์มำใชใ้นกำรก่อสร้ำง บริษทัฯ 
ไดท้  ำกำรจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชำติไทยในปี พ.ศ. 2496 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท ต่อมำในปี พ.ศ. 
2508 ไออีซีไดรั้บพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งให้เป็น “บริษทัในพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั” รับ
พระรำชทำน “ตรำตั้งครุฑ” โดยพระบรมรำชำนุญำต หลงัจำกนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย 
จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ล็งเห็นศกัยภำพในกำรเจริญเติบโตของบริษทัฯ จึงเขำ้มำลงทุนและดูแลกิจกำรทั้งหมด 
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสถำนะเป็นบริษทัในเครือซิเมนตไ์ทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 เครือซิเมนตไ์ทยมีกำร
ปรับเปล่ียนนโยบำยดำ้นกำรลงทุน กลุ่มผูบ้ริหำรของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขำ้เป็นผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหำ
ผูล้งทุนรำยใหม่เพิ่มเติม และไดท้  ำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลำ้นบำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ 
ไดเ้ขำ้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัอยูใ่นกลุ่มส่ือสำรโทรคมนำคม 
และในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็น “บริษทัมหำชนจ ำกดั” รวมทั้งไดท้  ำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนมำโดย
ตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,628,458,000 บาท ทุนช าระแลว้จ านวน 
2,720,369,116 บาท 

 
(ข)   การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

                         การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และการ
บริหารงานในช่วงปี 2552 

16 มกราคม 2552 : บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดข้าย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั แอมเทค อีแอนด์เอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีถืออยู่
จ  านวน 275,000 หุน้  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั
ดงักล่าว 

23 เมษายน 2552 : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2552 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน  2552  ไดมี้มติท่ี
ส าคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 (1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 2,200,000,000 บาท เหลือ
1,814,229,000 บาท  โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 385,771,000 
หุน้  
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 (2) อนุมติัการแตกหุน้ หรือเปล่ียนแปลงจ านวนและมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไว้
ของบริษทัฯ  จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 

 (3) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 1,814,229,000 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,814,229,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,628,458,000 
บาท  โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ  านวน 18,142,290,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.10 บาท  

 (4) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษทัจ านวน 
9,071,145,000 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมภายหลังการแตกหุ้น ใน
อตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่  ในราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหม่ 0.05 บาท / หุน้ 

 (5) อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (IEC-W1)  จ  านวนไม่เกิน 9,071,145,000 หน่วย  จดัสรรเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายหลงัการแตกหุ้น ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วย IEC-W1 ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนใหม่)   

31 สิงหาคม 2552  : บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดข้าย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั อินเตอร์ เทรด เอเซีย จ ากดั ท่ีถืออยูจ่  านวน 3,999,993 
หุน้  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

9 ตุลาคม 2552 : บริษทัฯ  ไดซ้ื้อหุน้สามญัในบริษทั ไออีซี เทคโนโลย ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ คืนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 1,750,000 หุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว   ท าให้ภายหลงัการ
เขา้ซ้ือหุน้คืน บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 

13 พฤศจิกายน 2552 : บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั (“TPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
ร่วมจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนมาใหม่ คือ บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ  ากดั  
เพื่อด าเนินธุรกิจใหค้  าปรึกษาออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วจิยั ผลิต 
และจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ ดิจิทลัคอนเทนต ์  โดยมีทุน
จดทะเบียนจ านวน 3 ลา้นบาท  TPP ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
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(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ  ากัด (มหาชน) มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น  3 กลุ่มหลัก
ประกอบดว้ย  
 
1. ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Business) ประกอบดว้ย 

1.1    ตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Distributor) 
1.2 ธุรกิจการบริการหลงัการขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (After Sales Service) ภายใตก้ารด าเนินงาน

ของ IEC Easy Fix  
1.3 ธุรกิจการบริหารคลงัสินคา้และกระจายสินคา้ (IEC Logistics) ภายใตก้ารด าเนินงานของ 

IEC BP 
2. ธุรกิจวศิวกรรม (Engineering Business) ประกอบดว้ย 

 2.1  ผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นวศิวกรรม 
2.2    โครงการดา้นวศิวกรรม 

3. ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) ประกอบดว้ย 
3.1 ธุรกิจ System Integrator 
3.2 ธุรกิจ Multimedia Content Provider 
3.3 ธุรกิจ Communication Service 

 
นอกเหนือจาก ธุรกิจหลกัทั้ง 3 กลุ่มขา้งตน้ บริษทัฯยงัด าเนินธุรกิจอีก 3 กลุ่มท่ีเป็น Non-Core Business 
ไดแ้ก่ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจการพลงังานและ ธุรกิจบริหารอาคาร โดยธุรกิจสนบัสนุนท่ีเป็น Non-Core 
Business ยงัมิไดส้ร้างกระแสรายไดห้ลกัใหก้บักลุ่มบริษทัฯ แต่มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตและกลายเป็นธุรกิจ
หลกั (Core Business) ของบริษทัฯในอนาคต          
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โครงสร้างการถือหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจดัตั้ง 2552 2551 
บริษทัย่อยทางตรง     

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 
(เดิมช่ือ: บริษทั ไออีซี โมบาย จ ากดั) 

ใหค้  าปรึกษาวจิยัและพฒันา จ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาพลงังาน
ทุกชนิดตลอดจนพลงังานทดแทน (เดิม :
“จ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ 
Simcard”) 

 
 
 
 
 

ไทย 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 
2. บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีส่ารสนเทศ ไทย 100 65 
3. บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริการ ไทย 100 100 
4. บริษทั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จ ากดั ใหบ้ริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ

อุปกรณ์ 
 

ไทย 
 

100 
 

100 
5. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั 

ลงทุนในกิจการต่างๆ  
ไทย 

 
100 

 
100 

6. บริษทั ทริปเปิลเพลย ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจดา้น Mobile Media Content  
ไทย 

 
100 

 
100 

7. บริษทั ออเกียร์(ไทยแลนด)์ 
    จ ากดั 

ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 
(WIMAX) (ยงัไม่ไดด้ าเนินงานเชิง
พาณิชย)์ 

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
บริษทัย่อยทางอ้อม     

8. บริษทั อินเตอร์เทรด เอเชีย  
จ ากดั* 

ด าเนินธุรกิจทางดา้นการประกอบกิจการ
พาณิชยก์รรม 

 
ไทย 

 
- 

 
100 

9. บริษทั อญัญา อนิเมชัน่ จ ากดั  
 

ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการรับจา้งผลิต 
และจ าหน่ายส่ือวดีีทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ 

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
10 บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย  จ ากดั ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการพฒันาเกมส์

คอมพิวเตอร์ 
 

ไทย 
 

51 
 
- 

11. บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต  
 จ ากดั 

ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

 
ไทย 

 
65 

 
65 

 

หมายเหต:ุ * บริษัทฯขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัทดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 
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สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย 
 

 % 2552 2551 2550 

 การ 
ถือ 
หุน้ 

ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% 

ผลติภัณฑ์และบริการของบริษัท 
ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ตวัแทนผูใ้หบ้ริการ  
ธุรกิจผลิตภณัฑว์ศิวกรรม 
ก าไรจากเงินลงทุน 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
รายไดอ่ื้น 

 
 
 
 

 
1,538 

- 
56 
79 

- 
45 

 
80.11 

- 
2.90 
4.11 

- 
2.36 

 
2,973 

- 
114 

- 
72 
56 

 
76.29 

- 
2.93 

- 
1.85 
1.43 

 
2,212 
   109 
      84         
   254 
     56 
   100 

 
   55.97 
     2.76 
     2.13 
  6.43 

     1.42 
      2.52  

รวมมูลค่าการจ าหน่ายของบริษทั  1,718 89.48 3,215 82.50 2,815    71.23 
ผลติภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
บจ.ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่– จ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี* 
บจ.ไออีซี เทคโนโลย ี– บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บจ.ไออีซี แอสเสท – โครงการลงทุนในอาคาร IEC (เดิม
ใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ) 
บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส  –  ด าเนินธุรกิจทางดา้น
การประกอบกิจการการลงทุน 
บริษทั ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ ากดั – ใหบ้ริการซ่อม
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอปุกรณ์ 
บริษทั ทริปเปิลเพลย ์จ ากดั – ด าเนินธุรกิจดา้น Mobile 
Media Content 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
24 
1 

 
45 

 
15 

 
112 

 
5 

 
1.28 
0.06 

 
2.32 

 
0.78 

 
5.85 

 
0.23 

 
490 
2 

 
37 

 
19 

 
134 

 
- 

 
12.57 
0.05 

 
0.95 

 
0.49 

 
3.44 

 
- 

 
608 

     19 
 

  424 
 

  (5) 
 

91 
 

- 

 
   15.38 
     0.48 

 
   10.73 

 
    (0.13) 

 
      2.31 

 
- 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อย  1,920 100.00 3,897 100.00 3,952   100.00    

อตัราการขยายตวั (%)   (50.73)    (1.37)        (9.30) 
 

หมายเหต:ุ * รายได้ท้ังจ านวนมาจากการจ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีก่อนเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 

 

1. กลุ่มธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 

(1.1) ธุรกจิค้าส่งโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Wholesales Business) 
 
   ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ส าหรับเคร่ืองลูกข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone) บริษทัฯให้ความส าคญักบัตราสินคา้ หรือ 
Brand ท่ีมีคุณภาพ และเป็นผูน้ าตลาด อาทิ NOKIA ตลอดจนขยายฐานการตลาดดว้ยการน าสินคา้ต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพ บนตน้ทุนพอเหมาะมาจ าหน่ายเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น SAMSUNG, 
SONY-ERICSSON, LG MOBILE, PHILLIPS, G-NET และ INET เป็นตน้ 

ส าหรับซิมการ์ด (Sim Card) และบตัรเติมเงิน บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายซิมการ์ดทุกระบบท่ีมีใน
ประเทศทั้งรูปแบบจดทะเบียน (Postpaid), รูปแบบเติมเงินก่อนใช ้(Prepaid) และรูปแบบเติมเงินผา่นระบบ 
ONLINE จากผูใ้หบ้ริการต่างๆ ไดแ้ก่ DTAC, AIS, TRUE MOVE, CDMA และ IEC 3G 

ทั้งน้ี บริษทัฯเร่ิมจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมโทรศพัทรุ่์นต่างๆ (Enhancement Products / Accessories) ท่ี
น าเขา้มาจ าหน่าย พร้อมๆ กบัการจ าหน่ายเคร่ืองลูกข่าย โดยเนน้ผลิตภณัฑ์ BRAND ผูน้ าเป็นหลกัไดแ้ก่ 
NOKIA, SONY-ERICSSON, SAMSUNG และ G-NET นอกจากน้ี ยงัเพิ่มรายการสินคา้และอุปกรณ์เสริมท่ี
ผลิตในประเทศ เพื่อสนองตอบความตอ้งการผูบ้ริโภคในทุกระดบั 

 
   การตลาด  

1. การจัดจ าหน่าย   
บริษัทฯด า เนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในสองลักษณะ คือ ธุรกิจค้าส่ง

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Wholesales Business) และธุรกิจคา้ปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Retail Business)       
 
ธุรกจิค้าส่งโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Wholesale Business) 
นบัว่าเป็นธุรกิจหลกัท่ีบริษทัฯให้ความส าคญัอย่างมาก โดยมีการจดัตั้งทีมงานเพื่อดูแลคู่คา้ทาง

ธุรกิจ หรือตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 สายหลกั ไดแ้ก่  
- สายกรุงเทพฯ ปริมณฑล  
- สายภูมิภาค  
โดยแต่ละสายงานมีหน้าท่ีคอยก ากบัดูแล ช้ีแนะสร้างยอดขาย และให้ค  าปรึกษาแก่ตวัแทนฯทัว่

ประเทศ เสริมสร้างศกัยภาพในการจ าหน่ายสินคา้ ส่งเสริมการขายสินคา้ ปลูกสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อ
สร้างความภักดีในการซ้ือสินค้าจากบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง แนะน าช่องทางการขายใหม่ๆแก่ตัวแทนฯ 
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ตลอดจนการพฒันา และขยายช่องทางการจ าหน่ายในพื้นท่ีเพิ่มเติม ปัจจุบนับริษทัฯยงัคงขยาย และพฒันา
เครือข่ายการจ าหน่ายในทุกพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองไปยงัตวัแทนฯระดบักลางและระดับย่อยเพิ่มข้ึนเพื่อให้
สามารถครอบคลุม และสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง และใกลชิ้ดยิง่ข้ึน 

 
2. การส่งเสริมการขาย 
 บริษทัฯจดัให้มีกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในรูปแบบต่างๆ ตามความ

เหมาะสมของแต่ละช่องทางการขายต่างๆ ดงัน้ี 
2.1 ช่องทางค้าส่งผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Wholesale/Dealer Network)  
บริษทัฯ ให้ส่วนลดพิเศษตามปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ (Volume Discount) ส่วนลดทางการคา้อ่ืนๆ 

(Trade Deal / Cash Discount) รวมทั้ง Trade Incentive เพื่อสร้างความภกัดีในการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง ใหก้ารสนบัสนุนโดยเชิญตวัแทนฯในพื้นท่ีร่วมออกงานแสดง และจ าหน่ายสินคา้ภายในพื้นท่ี
ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษ (Roadshow) ทัว่ทุกภูมิภาคทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค เพื่อแนะน าสินคา้ใหม่ๆ และ
ส่งเสริมการขายสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนให้การอบรมความรู้เก่ียวกบัสินคา้และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
พนกังานขายของตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 

2.2 ช่องทางค้าปลกี (Retail Network)  
บริษทัฯให้ การสมนาคุณของก านลัพิเศษ ส่วนลด และ / หรือการร่วมสนุกชิงรางวลัชิงโชคต่างๆ 

ตามเทศกาลส าคญัๆ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และดอกเบ้ียเงินผ่อนโดยตรงถึงผูบ้ริโภค รวมถึงจดั
รายการส่งเสริมการขายท่ีบริษทัฯก าหนดข้ึนเองตามวาระต่างๆ อาทิ การจดัคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ
โดยเชิญศิลปิน นกัร้อง นกัแสดงทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาเพื่อสร้างสีสัน และโอกาสในการขาย
สินคา้ใหม่ๆ สู่ช่องทางคา้ปลีกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้โมบายอีซ่ีบายไออีซี  

2.3 ช่องทาง Mobile Easy Partner Program หรือ Franchise   
ช่องทางดงักล่าวเป็นการผสมผสานรูปแบบและการจดักิจกรรมทางการตลาดทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง

เขา้ไวด้ว้ยกนั  
 

3. การบริการหลงัการขาย  
บริษทัฯมุ่งเนน้การใหบ้ริการหลงัการขายท่ีไดม้าตรฐานและรวดเร็ว รวมทั้งการให้ความสะดวก แก่

ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง โดยการตั้งศูนยบ์ริการครบวงจรทัว่ทุกภูมิภาค โดยด าเนินการเพิ่มจุดบริการซ่อมภายใตช่ื้อ
อีซ่ี ฟิกซ์ (Easy Fix) ทัว่ประเทศ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดจ้ดัทีมช่างผูช้  านาญงานเพื่อฝึกอบรมเพิ่มทกัษะใน
การซ่อมให้แก่ตวัแทนฯ ท่ีมีศกัยภาพเพื่อยกระดบัมาตรฐานการซ่อมให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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4. สินค้า  
บริษทัฯไดค้ดัเลือกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ทั้งระดบัราคาและผูผ้ลิต SIM 

Card บตัรเติมเงินทุกระบบเครือข่าย อุปกรณ์เสริมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจากผูผ้ลิตโดยตรงทั้ง NOKIA, 
SONY-ERICSSON, SAMSUNG, PHILLIPS, G-NET และ INET อีกทั้ง อุปกรณ์เสริมท่ีมีคุณภาพท่ีผลิตข้ึน
ภายในประเทศ เพื่อรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภคในทุกระดบั   

 
  ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้า 

 บริษทัฯแบ่งลกัษณะของลูกคา้ได ้3 ประเภทดงัน้ี 
1. ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer Network)  
บริษทัฯไดท้  าการคดัสรรและแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายจากทัว่ประเทศทั้งส้ินจ านวน 450 ราย ในปี 

2552 ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ 76 จงัหวดั โดยบริษทัฯมีพนกังานขายประจ าในแต่ละเขต คอยดูแล ตรวจ
เยี่ยมร้านคา้ และให้ค  าแนะน าเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ติดตาม และ
สนบัสนุนกิจกรรมการขายและการตลาดของตวัแทนฯในพื้นท่ีให้ไดรั้บความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลงานของตวัแทนฯอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2. Mobile Easy Partner Program  
บริษทัฯท าการคดัเลือกสมาชิกจากผูส้มคัรในแต่ละภูมิภาคท่ีให้ความสนใจสมคัรเข้าร่วมเป็น

สมาชิกเครือข่ายร้านคา้ปลีกภายใต้เคร่ืองหมายการค้าโมบายอีซ่ี โดยในปี 2552 ได้แต่งตั้งสมาชิกแล้ว
จ านวนทั้งส้ิน 18 ราย ครอบคลุมพื้นท่ีในจงัหวดัหลกัๆ ตามภูมิภาค โดยบริษทัฯมีพนกังานขายเฉพาะคอย
ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา และติดตามสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางการตลาด เพื่อช่วยส่งเสริม
การขายสินคา้ตรงถึงผูบ้ริโภคเสมือนหน่ึงสาขาในเครือข่ายร้านคา้ปลีกโมบาย อีซ่ีของบริษทัฯเอง  

3. ลูกค้าผู้บริโภค (End User) 
ดว้ยเครือข่ายการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ของบริษทัฯผ่าน

ร้านโมบายอีซ่ีทั้ง 40 สาขา นอกเหนือจากพนัธกิจในการขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพให้กบัผูบ้ริโภคแลว้ บริษทัฯ
ยงัมุ่งเนน้บริการหลงัการขายท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว และสะดวกสบายในรับบริการโดยการขยายจ านวนสาขา
เพื่อใหเ้กิดความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  

 
  การจัดจ าหน่าย และช่องทางการจ าหน่าย 
 มูลค่าการจ าหน่ายสินคา้ผา่นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ จ านวน 3 รายในปี 2552 มีสัดส่วนเท่ากบั   
40% ของยอดการจ าหน่ายรวม โดยลูกคา้รายใหญ่จะกระจายสินคา้ไปสู่ลูกตูม้ากข้ึนแต่ไม่ทบัซ้อนกบัช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของตวัแทนจ าหน่าย ระดบัรายกลางและรายย่อยของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัคง
ขยายและพฒันาช่องทางคา้ปลีกของตนเองเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยล าดบั 

บริษทัฯมีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้รวม 2 ช่องทางหลกั  ดงัน้ี 
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1. ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer Network)  
ในปี 2552 บริษทัฯไดท้  าการคดัสรร และแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศรวมทั้งส้ินจ านวน 450 

ราย ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศทั้ง 76 จงัหวดั โดยสัดส่วนการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางน้ีเทียบเท่า 40% 
ของยอดการจ าหน่ายทั้งส้ินในปี 2552 

2. Mobile Easy Partner Program หรือ Franchise        
การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในลักษณะFranchise ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี นับแต่เร่ิม

โครงการในปี 2546 โดยบริษทัฯสามารถเฟ้นหาพนัธมิตรท่ีมีความเหมาะสม มีความพร้อม จริงจงั และมี
ทศันคติท่ีดีในการด าเนินธุรกิจร้านจ าหน่ายและซ่อมโทรศพัทมื์อถือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Mobile Easy 
ทั้งน้ี สมาชิกทุกร้านในเครือข่ายตอ้งผา่นการพิจารณาเห็นชอบอยา่งถ่ีถว้นจากคณะอนุกรรมการของบริษทัฯ 
โดยสมาชิกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะไดรั้บสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นร้านคา้ท่ีไดม้าตรฐานทั้งในดา้น
รูปแบบการปฏิบติังาน และสิทธิประโยชน์ท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภคภายใตน้โยบายเดียวกบับริษทัฯ  

ปัจจุบนั บริษทัฯมีสมาชิกในเครือข่ายทั้งส้ินจ านวน 18 ราย คิดเป็นสัดส่วนการขายเท่ากบั 20% 
ของยอดการขายทั้งหมดในปี 2552 

  
  ภาวะการแข่งขัน 

 การแข่งขันอย่างรุนแรงนับเป็นปรากฏการณ์ท่ี เห็นได้โดยเด่นชัดและต่อเน่ืองในธุรกิจ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตลอดปี 2552  ภายหลงัจากการอนุญาตให้มีการน าเขา้และจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได้
โดยเสรีตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มา ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเกิดผูค้า้รายใหม่ๆในตลาดเพิ่มข้ึนในทุกระดบั ดว้ย
เหตุน้ี จึงเกิดภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทั้งในระดบัผูจ้ดัจ  าหน่าย ตลอดจนผูค้า้รายยอ่ยในระดบัต่างๆ  

การแข่งขนัในระดบัผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้ โดยทัว่ไปมกัเป็นการชกัจูง หรือการสร้างแรงจูงใจแก่
ตวัแทนฯในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการจ าหน่าย และแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายในพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อ
การขยายฐานการจ าหน่ายสินคา้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน และเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทางหน่ึง ดว้ยเหตุ
น้ี การเพิ่มจ านวนตวัแทนฯก็เป็นการสร้างแรงกระตุน้จากผูผ้ลิตให้เกิดการแข่งขนัในตลาดผูค้า้ระดบักลาง 
และระดบัยอ่ยมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

การแข่งขนัในระดบัผูใ้ห้บริการเครือข่าย เพื่อเป็นการเร่งรัดการขยายและรักษาฐานลูกคา้ในระบบ
เครือข่าย เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด เคร่ืองลูกข่ายถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดและขาย ดงัจะเห็นได้จากการผูกมดัสิทธิในการจ าหน่ายสินคา้บางรุ่นแต่เพียงผูเ้ดียวเพื่อสร้าง
เง่ือนไขทางการคา้ รวมทั้งการจดัแคมเปญ Bundle Airtime ควบกบัตวัสินคา้เพื่อช่วยขยายฐานลูกคา้ใน
ระบบโดยทางออ้ม เพื่อเจาะตลาดผูบ้ริโภคโดยตรง และผูบ้ริโภคประเภทองคก์ร (Corporate/SME’s) อีกนยั
หน่ึงเท่ากบัเป็นการแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงผูบ้ริโภคในระดบัท่ีแตกต่างกนัเป็นตน้ 

ปัจจยัดังกล่าวข้างต้น ล้วนสร้างผลกระทบท่ีส าคญัโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน้ีอย่างกวา้งขวาง
กล่าวคือท าใหผ้ลก าไรท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายลดลงเป็นล าดบั 
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ขนาดตลาดโดยรวมของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีจ  าหน่ายในปี 2552 มีขนาดตลาด (โดยวดัจากจ านวน
เคร่ืองท่ีจ าหน่าย) ประมาณ 9.2 ลา้นเคร่ือง โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3  หม่ืนลา้นบาท สะทอ้นให้เห็นว่าการ
ขยายตวัของตลาดสู่ผูบ้ริโภคระดบักลางและล่างอยูใ่นระดบัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีภูมิภาค ในทางตรง
ขา้ม ตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีระดบัราคาปานกลางถึงระดบับนขยายตวันอ้ยลง  ซ่ึงตรงกบัการคาดการณ์
ของบริษทัฯท่ีไดเ้นน้การขยายฐานผูใ้ชร้ายใหม่ (New User) ในเขตภูมิภาคและให้ความส าคญัไปยงัตลาด
เคร่ืองทดแทน (Replacement Market) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและทิศทางดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราการ
เติบโตของบริษทัฯซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาดโดยรวม 

 
(1.2)  ธุรกจิค้าปลกีโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Retail Business) 

บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสการท าตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก (Retail Business) 
เน่ืองจากตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมามีการปรับตัวอย่างสูงในการรองรับความ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดา้นตวัเคร่ืองลูกข่ายท่ีรองรับระบบ 3G และระบบ CDMA ท าให้ตวัเคร่ืองรุ่น
ใหม่มีความสามารถรองรับระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลายข้ึน โดยเฉพาะ Brand  Nokia  ท่ีน าเสนอสินคา้
กลุ่ม E-Series ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้กลุ่ม Mid to High สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาด
ไดม้ากกวา่ 20% โดยสินคา้ Nokia Samsung เป็นสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากนัประมาณ 32%  ท าให้สินคา้
ทั้งสอง  Brand  ตอ้งแข่งขนัและสร้างมาตรฐานใหก้บัผูข้ายในประเทศมากข้ึน  

 
กลยุทธ์การท าตลาด 
บริษทัฯสร้างเครือข่ายคา้ปลีกครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศโดยเปิดร้านคา้โมบายอีซ่ี บาย ไออีซี ใน

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตามจงัหวดัหลกัในภูมิภาค                                          
อน่ึง บริษทัฯ สร้างความแตกต่างของแบรนด์ โมบาย อีซ่ี บาย ไออีซี โดยเน้นการให้บริการท่ี

แตกต่างจากคู่แข่งขนั อาทิเช่น การรับประกนัการซ่อมร่วมกบั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์   และการเปิดรับช าระค่า
สาธารณูปโภคของเคาน์เตอร์  เซอร์วสิ เป็นตน้ นอกจากน้ี ธุรกิจคา้ปลีกไดป้รับกลยุทธ์ในการเขา้ถึงคู่คา้ราย
ยอ่ย ซ่ึงเรียกวา่ ลูกตู ้มากข้ึนอีกดว้ย 

 
การจัดรายการส่งเสริมการขาย 
บริษทัฯจดัรายการส่งเสริมการขายร่วมกบับริษทัผูผ้ลิต เช่น  Samsung, LG, Nokia, Phillips, G-

NET, Sony Ericson, เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเพิ่มการรับรู้ของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัฯใชก้ลยุทธ์จูงใจ
ผูบ้ริโภคให้เลือกซ้ือสินคา้ดว้ยระบบเงินผ่อนเพื่อเพิ่มทางเลือก โดยสามารถเลือกผ่อน 0% กบักลุ่ม Non 
Bank เช่น AEON, Tesco Lotus Card,   GE Capital   หรือกบักลุ่มธนาคารพาณิชย ์(Bank) เช่น City Bank 
Krung Thai Bank, SCB และ K Bank เพื่อเป็นการกระตุน้การบริโภคอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  

ส าหรับสัดส่วนการขายปี 2552 ท่ีผา่นมา:  Nokia 68% G-NET 19%, Samsung 5% Sony Ericsson 
3% LG 1% และแบรนดอ่ื์นๆ 4%   
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บริษทัฯปรับปรุงมาตรฐานสินคา้ในช่องทางโมบาย อีซ่ี บาย ไออีซี อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และจดัให้มีการอบรมพนกังาน
ประจ าเดือนเพื่อเพิ่มทกัษะแก่พนกังานให้มีความช านาญในตวัสินคา้และสามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
แนวโน้มในอนาคต 
คาดการณ์วา่ในปี 2553 ขนาดตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะเติบโตข้ึน 5% หรือเท่ากบั 9.5 ลา้นเคร่ือง 

ทว่าการแข่งขนัจะยงัคงระดบัความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบั รวมถึงในระดบัผูใ้ห้บริการเครือข่าย 
(Network Operators) ตลาดโทรศพัทใ์นระบบเติมเงิน (Prepaid) จะยงัคงไดรั้บความนิยมสูงจากผูบ้ริโภค
อย่างต่อเน่ือง ด้วยความสะดวกในการซ้ือ และเปิดใช้งาน ท่ีส าคญัผูใ้ช้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งมีบริการเสริมใหม่ๆรองรับความตอ้งการผูบ้ริโภค ตลอดจนการจดัรายการส่งเสริมการขาย 
จากผูใ้ห้บริการเครือข่ายทุกระบบท่ีแข่งขนักนัอย่างรุนแรงเพื่อรักษาฐานลูกคา้ของตนเอง ขณะเดียวกนั ผู ้
ให้บริการก็จะมุ่งสร้างและขยายตลาดประเภทจดทะเบียน (Postpaid) เขา้มาในระบบเครือข่ายเพิ่มข้ึน เพื่อ
รักษาแหล่งท่ีมาของรายไดถ้าวรในระยะยาว นอกจากน้ี ผูใ้หบ้ริการจะมุ่งพฒันาและสร้างบริการ เพื่อรองรับ
กบัเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนบนเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  เพื่อสร้างแหล่งท่ีมาของรายได ้ โดยการร่วมมือกบั
พนัธมิตรเพื่อน าเสนอบริการทั้งในดา้น Mobile Content และ Application เพิ่มมากข้ึนเช่น บริการขอ้มูล 
Data/ Mobile Office ผ่านเครือข่าย GPRS และ EDGE รวมถึง Entertainment Content เช่น Ringtone 
Download, Calling Melody จากค่ายเพลงต่างๆ Graphic, Animation,  Emotional Messages และ Video 
เกมส์แอนิเมชั่นบนโทรศพัท์มือถือทั้งแบบ Java และ Symbian      ซ่ึงจะท าให้เกิดการผนึกก าลงัของ
พนัธมิตรทางธุรกิจอยา่งแพร่หลาย และกวา้งขวางยิ่งข้ึนในการพฒันา Software, Application และ Content 
ต่างๆอยา่งมากมายเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ในระดบัผูน้ าเขา้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย และตวัแทนฯ (Importers, Distributors, Dealers and Retailers) จะ
ยงัคงจะใชก้ลยทุธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือในการช่วงชิงการขายและส่วนแบ่งการตลาด ผูน้ าเขา้บางรายอาจน าเขา้
สินคา้จากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาเป็นช่วงๆในระยะสั้น เพื่อแสวงหาผลก าไรในช่วงจงัหวะท่ีสินคา้บางรุ่น
ขาดตลาด หรือช่วงตน้ของการแนะน าสินคา้ใหม่ๆ  ส าหรับตวัแทนจ าหน่าย (Dealers) จะยงัคงใชก้ลยุทธ์ตดั
ราคาจ าหน่ายลงให้เหลือผลก าไรเพียงเล็กนอ้ย เพื่อแยง่ชิงและเร่งการตดัสินใจของผูบ้ริโภค การขยายฐาน
ผูใ้ชร้ายใหม่ (New Users) จะมีอตัราการเติบโตนอ้ยกวา่ตลาดทดแทน (Replacement) อนัเน่ืองมาจากก าลงั
ซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคในระดบัล่างมีน้อย และเคร่ืองจอขาว-ด า จะหมดจากตลาดไป ขณะท่ีตลาดเคร่ือง
ทดแทน (Replacement) จะมีขนาดตลาดท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองเพราะมีก าลงัซ้ือสูง การแข่งขนัพฒันาขีด
ความสามารถในดา้นการให้บริการท่ีเหนือกว่า  และคุณภาพของบุคคลากรท่ีมีความรู้ตวัสินคา้ เขา้ใจใน
ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี ตลอดจนความสามารถในการรองรับความตอ้งการ 
และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆทั้งตวัสินคา้ และบริการเพื่ออ านวยความสะดวกสบาย จะ
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เป็นดชันีเพื่อช้ีวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และเพื่อลดอุณหภูมิการแข่งขนัท่ีรุนแรงในดา้นราคาจ าหน่าย
ไดใ้นอีกมิติหน่ึงในอนาคต 

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย (ย้อนหลงัห้าปีทีผ่่านมา) 
ปี 2547  ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพิ่มเติม ดงัน้ี 

- BENQ (Thailand) Co., Ltd. ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ BENQ 
- Siemens Limited ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  BENQ - SIEMENS 

ปี 2548   ไดรั้บการแต่งตั้งจาก Advance Data Network Communications Co., Ltd.  ให้เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย 
Hi-Speed Internet ภายใตช่ื้อ Buddy Broadband 

ปี 2549     ไดรั้บการแต่งตั้งจาก LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. ให้เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
เคร่ืองหมายการคา้ LG จากประเทศเกาหลี 

ปี2551   ได้รับการแต่งตั้ งจาก บริษัท  ไวร์ เลส แอ๊ดวานซ์  ซิสเต็ม  จ ากัด ให้ เ ป็นผู ้จ ัดจ าหน่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ G-NET 

ปี 2552     ไดรั้บการแต่งตั้งจาก บริษทั I-NET CONNECT จ ากดั ให้เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ I-NET 

 
การสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ผลติสินค้า 
บริษทัฯไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากบริษทัผูผ้ลิตทั้ง Nokia ประเทศฟินแลนด์ Sony-Ericsson 

ประเทศสวีเดน - ญ่ีปุ่น Samsung LG ประเทศเกาหลี และ G-NET ในการส่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคมา
จดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัสินคา้และใหค้  าปรึกษา โดยเฉพาะความรู้ดา้นเทคนิคให้แก่
ทีมวิศวกร และเจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคของบริษทัฯเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลงัการขายและซ่อม โดย
ไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน นอกจากน้ีเม่ือมีการน าสินคา้รุ่นใหม่ๆเขา้มาจ าหน่ายเพิ่มเติม หรือหากมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคนิค บริษทัฯยงัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีไปฝึกอบรมดา้นเทคนิคในต่างประเทศดว้ย 
 

(1.3) ธุรกิจบริการหลังการขายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (After Sales Service) ภายใต้การด าเนินงานของ 
IEC Easy Fix 
IEC Easy Fix ด าเนินธุรกิจบริการหลงัการขายและสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและธุรกิจอ่ืนในกลุ่มบริษทั IEC โดยไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ (IEC Easy Fix) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
หลกั คือ การใหบ้ริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
  

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัฯ ใหบ้ริการหลงัการขายส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหลากหลายยี่หอ้ในทุกระบบ ไดแ้ก่ การ

ใหบ้ริการซ่อม ดูแลรักษา ปรับปรุงซอฟทแ์วร์ ผา่นศูนยบ์ริการซ่อมของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่นเขตกรุงเทพ 
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ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ดว้ยประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี โดยไดรั้บการถ่ายทอดเทคนิคการซ่อมบ ารุง
โดยตรงจากผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในแต่ละยีห่อ้  

บริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจ แต่งตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการซ่อมเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงัน้ี 
 บริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จ ากดั แต่งตั้งเป็น Authorized Service Repair ซ่อมเคร่ือง 

NOKIA ระดบัสูงสุด  
 บริษทั ล็อกซเล่ย ์จ  ากดั (มหาชน) แต่งตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการซ่อมเคร่ือง SONY-ERICSSON  
 บริษทั แอลจี มิตร อีเลคทรอนิคส์ จ ากดั แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการใหเ้ป็นผูแ้ทนใหบ้ริการ

ซ่อมเคร่ือง LG   
 บริษทั โมโตโรล่า (ประเทศไทย) แต่งตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการซ่อมเคร่ือง Motorola  
 บริษทั Huawei Technology (Thailand) แต่งตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการซ่อมเคร่ือง Huawei  ส าหรับ

ลูกคา้องคก์ร 
 บริษทั CAT Telecom จ ากดั และบริษทั TOT คอร์เปอร์เรชัน่ จ  ากดั  แต่งตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการ

ซ่อมเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Huawei ส าหรับลูกคา้ในเครือข่ายของ CAT และ TOT  
 บริษทั เดส จ ากดั  แต่งตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการซ่อมเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ยีห่อ้ Pillipt  

IEC Easy Fix ใหบ้ริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแก่ผูค้า้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายใหญ่   Main 
Distributor ผูใ้หบ้ริการเครือข่าย เช่น True Move และผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัของ Nokia  คือ บริษทั ยไูนเต็ด 
ดีสทรีบิวชัน่ บิสเนส จ ากดั รวมถึงตวัแทนผูจ้ดัจ  าหน่ายซ่ึงรับเคร่ืองจากลูกคา้มาส่งซ่อมท่ีศูนยส์ านกังาน
ใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ 

การซ่อมจะแบ่งเป็นการซ่อมเคร่ืองท่ีอยูใ่นระยะรับประกนั และการซ่อมเคร่ืองท่ีหมดระยะ
รับประกนั โดยในกรณีท่ีเคร่ืองอยูใ่นระยะรับประกนัลูกคา้จะไม่เสียค่าใชจ่้าย เน่ืองจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทน
จ าหน่ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายแทน แต่ส าหรับการซ่อมเคร่ืองท่ีหมดระยะรับประกนัแลว้ หรือไม่อยู่
ในเง่ือนไขการรับประกนัทางลูกคา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการซ่อม 

ปัจจุบนั บริษทัฯไดป้รับปรุงหอ้งซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระดบั 3 ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดของ Nokia 
ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานโลก เพื่อรองรับการซ่อมเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Nokia ในระดบั 3 และเตรียมการรับ
การปรับเปล่ียนนโยบายของโนเกีย   

บริษทั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จ  ากดั ไดด้ าเนินการจดัท าระบบบริหารงานมาตราฐาน ISO 9001:2000 เร่ือง 
การบริการหลงัการขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยผูต้รวจจาก บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั และไดรั้บการรับรองโดย Accredited Certificate UKAS จากประเทศองักฤษ กบั NAC จากประเทศ
ไทย เพื่อใหร้ะบบการใหบ้ริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทั ไออีซี อีซีฟิกซ์ จ  ากดั เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยในปัจจุบนัการรับรองดงักล่าวไดป้รับระดบัเป็น ISO 9001: 2008 ซ่ึงเป็น Version ล่าสุด 
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  การตลาด 

ปัจจุบนั จ านวนโทรศพัทท่ี์ใชอ้ยูใ่นประเทศมีมากกวา่ 52 ลา้นเคร่ือง ท าใหมี้ความตอ้งการท่ีจะซ่อม
บ ารุงโทรศพัทเ์พิ่มมากข้ึนทุกปีทั้งท่ีอยูใ่นประกนัและนอกประกนั นอกจากน้ี ในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท า
ใหสิ้นคา้ท่ีเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากประเทศจีนเขา้มาเปิดตลาดในประเทศไทยมากข้ึน เช่น I net AJ Nex 
Mxnec หรือ J-phone จึงเป็นโอกาสส าหรับ IEC Easy Fix ในการขยายธุรกิจการใหบ้ริการซ่อมไปยงัตลาด
เคร่ืองโทรศพัทจ์ากประเทศจีนอีกดว้ย 

 
ลกัษณะของลูกค้า และความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้า 
บริษทัฯ สามารถแบ่งงานซ่อมตามกลุ่มลูกคา้ได ้2  กลุ่ม 
1. กลุ่มลูกคา้องคก์ร อนัไดแ้ก่  ตวัแทนผูจ้ดัจ  าหน่ายซ่ึงรับเคร่ืองมาจากลูกคา้ จะส่งมาท่ีส านกังาน

ใหญ่ของบริษทัฯ คร้ังละจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองท่ียงัอยูใ่นระยะเวลารับประกนั บริษทัฯจะท าการ
ซ่อมและส่งคืนโดยจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากผูผ้ลิตโดยตรง  

กลุ่มลูกคา้องคก์ร ไดแ้ก่ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) บริษทั ยไูนเตด็  
ดีสทรีบิวชัน่ บิสเนส จ ากดั บริษทั เอม็ ล้ิงค ์เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  บริษทั True Move จ  ากดั 
รวมถึง Main Distributor รายอ่ืนๆ เช่น บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีจี เซลลูลาร์ จ  ากดั บริษทั 
บลิสเทล จ ากดั (มหาชน) บริษทั แคท เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึง
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่เป็นสัดส่วน 11% ของรายไดจ้ากการซ่อมทั้งหมดในปี 2552 

กล่มลูกคา้ของ IEC Easy Fix จะเพิ่มข้ึนตามปริมาณเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีน าเขา้จากประเทศจีน
ดงัระบุขา้งตน้ 

2. กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ศูนยบ์ริการซ่อม Easy Fix  สามารถรับเคร่ืองซ่อมไดท้ั้งเคร่ืองท่ีอยูใ่นและนอก
ประกนั ไม่วา่ลูกคา้จะซ้ือเคร่ืองจากผูค้า้รายใดก็ตาม       โดยบริษทัฯมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยคิดเป็น 
89 % ของรายไดจ้ากการซ่อมทั้งหมดในปี 2552 

 
การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 ศูนยท่ี์ใหบ้ริการการซ่อมของ Easy Fix นั้น สามารถจ าแนกออกได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ศูนยบ์ริการท่ี IEC Easy Fix เป็นเจา้ของเองแยกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 ศูนยบ์ริการท่ีเป็นศูนยบ์ริการซ่อมเพียงอยา่งเดียว  7  แห่ง  
1.2 ศูนยบ์ริการท่ีอยูร่่วมกบั Mobile Easy Shop  6 แห่ง   
1.3 ศูนยบ์ริการท่ีอยูร่วมกบั Blisstel Shop 2 แห่ง  

2. ศูนยบ์ริการแต่งตั้งจาก IEC Easy Fix ภายใตช่ื้อ “Easy Fix Partner Program (EFPP)” มีกระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศท่ีด าเนินการ อยูใ่นขณะน้ี จ  านวน 75 แห่ง      
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ภาวะการแข่งขัน 
ในปี 2552 บริษทัฯ ไดซ่้อมและบริการบ ารุงรักษาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นจ านวนมากกว่า 200,000 

เคร่ือง มีรายไดป้ระมาณ 110 ลา้นบาท จดัเป็นผูใ้ห้บริการหลงัการขายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายใหญ่ท่ีสุด
ในตลาดท่ีใหบ้ริการโดยไม่จ  ากดัวา่จะซ้ือมาจากผูค้า้รายใด 

ในปัจจุบนัแมว้่าจะมีร้านซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่จ  านวนมาก แต่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านท่ีมี
ขนาดเล็ก ด าเนินงานโดยช่างซ่อม 1-2 คน ความสามารถในการซ่อมอยูใ่นระดบัพื้นฐาน ขาดมาตรฐานใน
การท างานดา้นเทคนิค  ดา้นคุณภาพการซ่อม และการรับประกนัการซ่อม รวมถึงราคาท่ีไม่เป็นมาตรฐาน 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดข้ยายขอบเขตการซ่อมท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยเพิ่มปริมาณศูนยบ์ริการซ่อมให้กระจาย
ออกไปทัว่ประเทศในรูปแบบของร้าน IEC Easy Fix ในบริเวณท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
เช่นในห้างสรรพสินคา้และย่านการคา้ บริษทัฯมีเป้าหมายท่ีจะให้ลูกคา้ 90 % ท่ีมาใช้บริการในแต่ละวนั 
สามารถรับเคร่ืองซ่อมคืนไดภ้ายในวนัเดียว  

แมจ้ะมี ร้านคา้ท่ีใหบ้ริการซ่อมท่ีเป็นคู่แข่งโดยตรงและโดยออ้มกบับริษทัฯ อยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่
ดว้ย ประสบการณ์ในการท างานซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากกว่า 20 ปี จ  านวนสาขาท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ และ
ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากผูผ้ลิตโดยตรง ท าให้บริษทัฯ มัน่ใจว่าจะ
สามารถรักษาความไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไปได ้

 
แนวโน้มในอนาคต 
ผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะพฒันาโทรศพัท์ให้มีขนาดเล็กลง มีเทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการใช้งาน

มากข้ึน และมีราคาต ่าลง ท าใหผู้บ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือหรือถือครองโทรศพัทเ์คล่ีอนท่ีเพิ่ม จากแนวโนม้
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคขา้งต้น คาดวา่จะมีความตอ้งการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงซอฟทแ์วร์เพิ่ม
มากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
  

การจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
บริษทัฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตวัแทนในการซ่อมและให้บริการหลงัการขายจากผูผ้ลิตโทรศพัท ์

เคล่ือนท่ีในประเทศไทย ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ NOKIA, SONY-ERICSSON, LG และ Motorola และ
จดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมและบ ารุงโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงได้แก่ อะไหล่ ซอฟท์แวร์ โดยท่ีผูผ้ลิต
โทรศพัทจ์ะจดัหามาใหเ้ม่ือมีโทรศพัทรุ่์นใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาด 

บริษทัฯ ได้จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่างในการซ่อม ปรับแต่งการรับสัญญาณ ปรับเปล่ียน
ซอฟท์แวร์  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองมือพิเศษส าหรับซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
โดยเฉพาะจากผูผ้ลิตทั้งในและต่างประเทศ 
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การสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ผลติสินค้า 
บริษทัฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษทัผูผ้ลิตในการส่งผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิคมาให้

ค  าปรึกษา จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการซ่อม และบ ารุงรักษาสินคา้ให้แก่ทีมงานวิศวกร และเจา้หน้าท่ีดา้น
เทคนิคของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัอบรมความรู้ดา้นเทคนิคและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆให้กบัเจา้หนา้ท่ี
อยา่งสม ่าเสมอ และสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นเทคนิคในต่างประเทศอีกดว้ย 

 
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Easy Fix Call Center) 
ลกัษณะการให้บริการ 
บริษทัฯไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) เพื่อให้บริการขอ้มูลแก่ลูกคา้ สอบถาม

เก่ียวกบั บริการหลงัการขายต่างๆ การรับประกนัสินคา้ สถานะการซ่อม ราคาซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีตั้ง
ศูนยบ์ริการ รวมทั้งการให้บริการขอ้มูลและราคาสินคา้ท่ีบริษทัจดัจ าหน่าย โดยระบบ Call Center ของ
บริษทัฯเป็นระบบคู่สายดิจิตอลท่ีทนัสมยัมีคู่สายให้บริการลูกคา้ในปัจจุบนั 10 คู่สาย รองรับปริมาณสาย
เรียกเขา้ไดถึ้งวนัละ 1,200 สาย และขยายไดม้ากกวา่ 30 คู่สายในอนาคต อีกทั้งยงัมีบริการรับฝากขอ้ความ
เสียงอตัโนมติักรณีนอกเวลาท าการ โดยระบบจะส่งขอ้ความเสียงผา่น ระบบ Email ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งให้
ติดต่อกลบัหรือด าเนินการให้โดยเร็วท่ีสุด ลูกคา้สามารถติดต่อขอรับบริการไดท่ี้หมายเลข 02-711-5511 ได้
ทุกวนัท าการ จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น.-17:30 น. หรือฝากขอ้ความเสียงผา่นระบบ Email ไดทุ้กวนัตลอด 24 
ชัว่โมง  

นอกจากน้ีทาง IEC Easy Fix ไดท้  าการพฒันา Website ของบริษทัฯ ท่ีลูกคา้สามารถเช็คสถานะการ
ซ่อมเคร่ืองไดด้ว้ยตนเองโดยผา่น Website: www.ieceasyfix.co.th  และรวมถึงการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ซ่อม เช่น ราคาประเมินการซ่อมหรือ การแจง้เคร่ืองซ่อมเสร็จ โดยผ่านระบบ SMS ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้   

เป้าหมายในอนาคต 
ในปี 2553 ทางบริษทัฯ จะท าการขยายขอบเขตการซ่อมไปยงัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีน าเข้าจาก

ประเทศจีนมากข้ึน เพื่อรองรับตลาดท่ีจะขยายตวั รวมถึงการเพิ่มธุรกิจเก่ียวเน่ืองในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
เช่น การน าเขา้และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ อะไหล่ท่ีใช้ในการซ่อม โดยใช้
ช่องทางของร้าน Mobile Easy และ ร้าน Blisstel รวมถึงช่องทางของ EFPP 

บริษทัฯ ยงัคงด าเนินนโยบายตอบรับพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อรักษาสัดส่วนธุรกิจการซ่อมในระดบั 1 
และ 2 ดว้ยจุดใหบ้ริการของบริษทัฯ ร่วมกบั EFPP ท่ีมีอยูถึ่ง 75 แห่ง ส่งผลให้บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจ
การซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีจ านวนจุดใหบ้ริการมากท่ีสุดในประเทศไทย  
 

 

 

 

 

http://www.ieceasyfix.co.th/
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(1.4)  ธุรกจิการบริหารคลงัสินค้าและกระจายสินค้า (IEC Logistics) ภายใต้การด าเนินงานของ IEC BP 
 
ลกัษณะการให้บริการ 
บริษทัฯใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้และกระจายสินคา้ (Logistics) ของธุรกิจทั้งในกลุ่มบริษทั IEC 

และลูกคา้ภายนอก โดยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยบริหารจดัการระบบคลงัสินคา้และ
การกระจายสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และสินคา้ของกลุ่มธุรกิจ
วศิวกรรม โดยมีพนัธกิจของหน่วยงานโลจิสติกส์ท่ีจะสนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ทางดา้นคุณภาพสินคา้ บริการ รวมถึงการบริหาร
ตน้ทุนการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ภายนอก โดยการขยาย
ตลาดและเพิ่มบริการทางดา้น logistics แบบครบวงจร เช่นบริการ Reverse Logistics เพื่อสนบัสนุนการ
บริการหลงัการขาย การส่งสินคา้กลบัจากลูกคา้สู่แหล่งผลิต การบรรจุหีบห่อ การใหเ้ช่าและบริหาร
คลงัสินคา้และการขนยา้ยทรัพยสิ์นต่างๆ 

 
ความสามารถในการให้บริการ  
อาคารคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ IEC Easy Fix ตั้งอยู ่ณ อาคารลานจอดรถส านกังานใหญ่ 

IEC  ถนนรามค าแหง มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 1,787 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ (1,000 ตาราง
เมตร) พื้นท่ีจดัเตรียมสินคา้และพื้นท่ีบริหารส่วนกลาง (787 ตารางเมตร) สามารถรองรับปริมาณการเก็บ
รักษาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดก้วา่ 180,000 เคร่ือง มีอตัราการกระจายสินคา้สู่ช่องทางการจดัจ าหน่ายไดว้นัละ
ไม่ต ่ากวา่ 9,000 เคร่ืองต่อวนั ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

 
 เป้าหมายในอนาคต 
นอกเหนือจากการใหบ้ริการโลจิสติกส์ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัแลว้  จากศกัยภาพของทรัพยากรของหน่วยงานโลจิสติกส์ บริษทัฯยงัมีเป้าหมาย
ในการขยายธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไปยงัลูกคา้ในเขตภูมิภาค โดยในปี 2553 มีแผนงานท่ีจะขยายตลาด
ลูกค้าภายนอกองค์กรโดยเร่ิมในบางพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ อาทิเช่น ภาคเหนือ และมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า
ทางดา้น ICT ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ียงัเติบโตและตอ้งการความเช่ียวชาญการบริการทางดา้นโลจิสติกส์เฉพาะ 
นอกจากน้ียงัไดน้ าแนวคิดการท าธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) มาประยุกตใ์ช้ผา่นโครงการ “3 

Greens Logistics by IEC” เพื่อลดการใช้พลงังานและทรัพยากร การใช้วสัดุและพลงังานท่ีรักษา
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ 
 

 

2.  กลุ่มธุรกจิวศิวกรรม (Engineering Business) 
บริษทัยงัคงให้ความส าคญักบัธุรกิจวิศวกรรมซ่ึงเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษทัและสร้างความส าเร็จ

อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ปัจจุบนัมีการจดัแบ่งธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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(2.1)  ผลติภัณฑ์และบริการด้านวศิวกรรม 
บริษทัเป็นผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงของโลกหลากหลายประเภท  
 

(2.2)  โครงการด้านวศิวกรรม 
บริษทัเขา้ร่วมงานประมูลโครงการของทั้งภาครัฐ และเอกชน ท่ีผา่นมาไดรั้บความไวว้างใจจาก

ภาครัฐให้รับผดิชอบงานโครงการวศิวกรรมท่ีส าคญั เช่น โครงการ Network Protector ของการไฟฟ้านคร
หลวง โครงการ Power Quality Analyzer ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายงานธุรกิจวิศวกรรมจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าทางดา้นแรงต ่า อุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน เคร่ืองมือวดัท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และเคร่ืองชั่งระบบอิเลคโทรนิคส์ ตลอดจนการให้บริการ
บ ารุงรักษาหลงัการขาย นอกจากน้ียงัรวมถึงการเป็น System Integrator เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่
ท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีหลายดา้นผสมผสานกนั อาทิ ระบบการอ่านขอ้มูลมิเตอร์อตัโนมติั (Automatic Meter 
Reading) เป็นตน้ 

 
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษทั ไดใ้ชว้ธีิการจ าหน่าย 3 ช่องทาง ดงัน้ี 
(1) การเขา้ร่วมประมูลโครงการ (Project Bidding) 
(2) การขายโดยผา่นตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) 
(3) การขายตรงโดยทีมวศิวกรของบริษทั (Direct Sale) 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์วิศวกรรมเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของ 

Cutler-Hammer   เคร่ืองชัง่อิเลคทรอนิคส์ Kubota   หรือเทคโนโลยี 3D Video GIS ของ Iwane ดงันั้นจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทีมวิศวกรของบริษทัเข้าไปอธิบายลักษณะผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนช่วยวาง
ระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
(1) คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
(2) การขยายฐานลูกคา้ 
(3) การใหบ้ริการหลงัการขาย 
(4) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  
(5) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ (Supplier) 
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สภาพการแข่งขัน 
การประเมินมูลค่าตลาดหรือการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดของผูป้ระกอบการแต่ละรายเป็นไป

ได้ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหลายประเภท ผูป้ระกอบการท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมอุปกรณ์
ไฟฟ้า ไดแ้ก่ Square-D, General Electric (GE), Cutler-Hammer และ Merin Gerin (MG) เป็นตน้ ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองชัง่ผูน้  าตลาดคือ Toledo รองลงมาไดแ้ก่ Kubota Yamato และ A&D ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะ
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจน้ี คือ ประสบการณ์ และความช านาญดา้นเทคนิค รวมถึงการบริการหลงัการ
ขาย 

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัมิไดอ้ยูใ่นฐานะโรงงานผูผ้ลิต หากแต่เป็นตวัแทนของโรงงานผูผ้ลิตสินคา้หรือเทคโนโลยีใน
ต่างประเทศ สรุปโดยสังเขปไดด้งัน้ี 

 
รายช่ือผลติภัณฑ์ ตราสินค้า ประเทศผู้ผลติ 

Circuit Breaker & Busduct Cutler-Hammer USA. 
Low Voltage Busduct LS Cable Korea 
Network Protector Cutler-Hammer USA. 
DC Power & UPS Powerware USA. 
Electronic Weighing Scales Kubota Japan 
Thermovision Camera Thermoteknix IOI USA. 
Automatic Meter Reading Sitronics Czech 
Security Seal / Padlock Seal American Casting USA. 
Electrical Meters Ampy Metering Australia 
3D Video GIS Iwane Japan 
Systems Thinking Course PRTI USA. 

 
       โครงการทีส่ าคัญ 

(1)  บริษทัไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Product Realization Technology 
International, Inc. (PRTI) ในการน าหลกัสูตรใหม่ๆ ท่ีโดดเด่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เขา้มา
เผยแพร่ในประเทศไทย “Systems Thinking” เป็นหลกัสูตรหน่ึงท่ีได้รับการตอบรับอยา่งดีทั้งในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ในแง่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

หลกัสูตรดงักล่าว ถูกพฒันาข้ึนโดย Prof. Richard H. Frenkiel และ Prof. Sompoppol Jampathom 
ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทั PRTI ทั้งสองท่านเคยปฏิบติังานร่วมกนัท่ี Bell Labs (AT&T) ปัจจุบนัเป็นอาจารยส์อน
อยูท่ี่มหาวทิยาลยั Rutgers และ Stevens Institute of Technology ตามล าดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Prof. Richard 
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H. Frenkiel นับว่าเป็นบุคคลส าคญัระดบัโลกฐานะท่ีเป็นผูคิ้ดคน้ Cellular System จึงท าให้มัน่ใจว่า 
“Systems Thinking” ถูกพฒันาข้ึนโดยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และกลัน่กรองจากประสบการณ์จนเป็น
หลกัสูตรท่ีสมบูรณ์แบบหลกัสูตรหน่ึง 

บริษทัจึงได้ร่วมกบั PRTI จดัสัมนาในหัวขอ้ “Applied Systems Thinking in the Wireless 
Revolution” ให้กบั คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เม่ือตน้ปี 2552 ท่ีผา่นมา และในปี 
2553 บริษทัมีแผนจดัหลกัสูตรดงักล่าวให้กบั คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ในหัวขอ้ 
“Applied Systems Thinking in the Energy Revolution”  

การจดัหลกัสูตรดงักล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างรายไดแ้ล้ว ยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
บริษทัอีกทางหน่ึง 

(2)  ในปี 2552 ท่ีผ่านมา ฝ่ายวิศวกรรมไดรั้บความไวว้างใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นผู ้
จดัหาอุปกรณ์ Network Protector เพื่อน าไปติดตั้งทดลองใชง้านในเขตพื้นท่ีรังสิต ก่อนท่ีจะพิจารณาน าไป
ติดตั้งใชง้านตามเมืองใหญ่ท่ีโหลดอ่ิมตวัแลว้ และตอ้งการเสถียรภาพของการจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีดีข้ึนต่อไป
 ทั้งน้ี Network Protector เป็นอุปกรณ์ป้องกนัสายส่งทางดา้นแรงต ่าของการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงมี
ติดตั้งใชง้านเฉพาะในเขตวดัเลียบเท่านั้น โดยทาง Westinghouse USA. เป็นผูว้างระบบเครือข่ายไวต้ั้งแต่ปี 
2508 มีอุปกรณ์อยูใ่นระบบเครือข่ายทั้งหมดจ านวน 480 Unit โดยในปี 2536 การไฟฟ้านครหลวงเร่ิมทยอย
เปล่ียน Network Protector ทดแทนของเดิม  
 
 
3.  กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน และ
นับวนัยิ่งทวีความส าคญัต่อการบริหารจดัการและพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าทดัเทียมอารยประเทศ 
บริษทัเล็งเห็นถึงความจ าเป็นดงักล่าว จึงได้ริเร่ิมและพฒันาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความ
ตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี 

บริษทัฯสามารถแบ่งธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศได ้3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ 
 

(3.1)     ธุรกจิ System Integrator 
บริษทัมีแผนเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร เพื่อเขา้

ร่วมประมูลงานระบบภาครัฐอย่างต่อเน่ือง  โดยสานต่อความส าเร็จจากการไดรั้บความไวว้างใจจาก บมจ. 
กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ในงานระบบ Integrated Billing and Customer Service System 
(IBACSS)   และการด าเนินธุรกิจบริการส่ือสาร IEC3G  
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 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
สายงานธุรกิจ System Integrator เนน้การหาพนัธมิตรท่ีมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมกบั

ประเทศไทย เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐ และเอกชน  
 

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ในปี 2552 ท่ีผ่านมา ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอย่างชดัเจน บางบริษทัจ าเป็นตอ้งตดังบปรับปรุง (upgrade) ระบบท่ีเห็นว่ายงัไม่จ  าเป็นออกไป 
เน่ืองจากขาดสภาพคล่อง โครงการบางแห่งของภาครัฐถูกระงบัหรือชะลอออกไปก่อน ท าให้ยอดจ าหน่าย
ของ System Integrator และผูจ้  าหน่ายลดลงอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ดี  การใชจ่้ายภาคบริการ IT ซ่ึงคิดเป็น 
22% ของมูลค่าตลาด IT ทั้งหมด เร่ิมฟ้ืนตวัในช่วงปลายปี 2552 อนัเน่ืองมาจากแต่ละบริษทัพยายามเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคก์รภายใตภ้าวะเศรษฐกิจถดถอย บางองคก์รท่ีมีศกัยภาพยงัสามารถเพิ่มงบประมาณในการ
จดัซ้ือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มเติมส าหรับกิจการ 
 การเติบโตของธุรกิจ System Integrator ในช่วงปลายปี 2552 โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการเงิน การ
ธนาคารและโทรคมนาคม ท าให้ผูจ้  าหน่าย (Vendor) รายใหญ่จากต่างประเทศมีแนวโนม้การจ าหน่ายท่ีดี
ต่อเน่ืองไปถึงปี 2553 ทั้งน้ี ธุรกิจบริการ IT สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ System Integrator 
Deployment และ Support & Outsourcing ซ่ึงธุรกิจ System Integrator ถือเป็นธุรกิจท่ีท ารายไดสู้งสุด  
 ภาคเอกชนมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนดา้น IT มากข้ึนในปี 2010 โดยบริษทัขนาดกลางและขนาดใหญ่
คาดว่าจะลงทุนดา้นเทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) จะลงทุนในดา้นซอฟแวร์เป็นหลกั ทั้งน้ีองคก์รในทุกระดบัจะเนน้ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนและการ
เพิ่มประสิทธิผลจากระบบ IT เป็นส าคญั 

ส าหรับบริษทัฯ ยงัคงเนน้การรับงานโครงการขนาดใหญ่โดยการเขา้ร่วมประกวดราคา (Bidding) 
สินคา้และบริการของบริษทัเป็นระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ในขั้นตอนการขายจ าเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญจาก
หลายสาขาซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพ
ของสินคา้และบริการของบริษทัฯ 

 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
(1) คุณภาพและราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม 
(2) การส่งมอบงานตรงตามก าหนดเวลาและการบริการลูกคา้ท่ีดี 
(3) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ คู่คา้และพนัธมิตร 
 
สภาพการแข่งขัน 
เน่ืองจากในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวั ท าให้เช่ือวา่ภาครัฐและเอกชน

จะมีการใชจ่้ายและการลงทุนดา้น IT เพิ่มข้ึน ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ System Integrator ของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
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บริษทัฯมีความมัน่ใจในความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากมีประวติัการท างานและการบริการลูกคา้ท่ีดี
ตลอดจนรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้และไดรั้บการสนบัสนุนจากพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่ง 
 
 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัฯ มิไดอ้ยูใ่นฐานะผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย หากแต่ร่วมกบัพนัธมิตทางเทคโนโลยีในต่างประเทศ  
ในการน าเสนอระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ลูกคา้ โดยข้ึนกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละโครงการ 

 
โครงการทีส่ าคัญ  
ในปี 2552 บริษทัฯอยูร่ะหวา่งรอส่งมอบระบบ Integrated Billing and Customer Service System 

(IBACSS)   ให้กบั บมจ. กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) โดยยงัมิไดมี้โครงการ System Integrator 
ส าคญัเพิ่มเติม  เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและการลม้การประมูลระบบ Real Time Charging 

 
(3.2)  ธุรกจิ Multimedia Content Provider 

ในปี 2552 บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดัไดร่้วมทุนกบับริษทั ยูเอฟโอ จ ากดัจากสหรัฐอเมริกาเพื่อ
จดัตั้งบริษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ  ากดัในปี 2552 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตเกมส์คอนโซลส าหรับ 
Platform ต่างๆ อาทิเช่น Nintendo, X-Box, และ Sony Play-station โดยการร่วมทุนคร้ังน้ี ทริปเป้ิลเพลยจ์ะ
สามารถพฒันาศกัยภาพในการผลิต และยกระดับศกัยภาพของบริษทัฯไปสู่ระดับสากลโดยเจาะตลาด
ประเทศสหรัฐอเมริกาได ้นอกจากน้ี บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดัยงัไดริ้เร่ิมโครงการ Indy Music เน่ืองจาก
เล็งเห็นอตัราการเติบโตท่ีดีของตลาดเพลง Indy 
 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั ประกอบธุรกิจดา้นดิจิทลัคอนเทนต ์ โดยเป็นผูผ้ลิต รับจา้งผลิต รวมถึง
การใหบ้ริการทางการตลาด  แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ  คือ   การผลิตคอนเทนต,์ โปรแกรม และเกมส์ส าหรับ
โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Content: theme, icon, wallpaper, ringtone include applications & games on 
mobile)  การผลิตเกมส์คอนโซล (Game Console on platform: iPhone, Nintendo DS, Wii and Sony 
Playstaion)  การผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน่ส าหรับทีวีซีร่ีส์ และภาพยนตร์ (Cartoon animation: T.V.Series and 
Movies)  บริการทางการตลาดดว้ยระบบดิจิตอล (Digital Marketing) 

 
 แนวโน้มตลาดในอนาคตและปัจจัยความเส่ียง 

ธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต์ ไดรั้บการตระหนกัในความส าคญัถึงความสามารถในการพฒันาเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้ส าคญัในอนาคตจากรัฐบาล โดยผา่นทางหน่วยงานซิป้า เน่ืองจากปัจจุบนัสามารถท ารายไดใ้นการ



 -28- 

ส่งออกต่างประเทศไดพ้อสมควร และสามารถเติบโตได ้ แต่ปัญหาในดา้นการตลาดซ่ึงเก่ียวขอ้งก าลงัซ้ือ
อาจจะลดลง เน่ืองจากการชะลอตวัของภาวะทางเศรษฐกิจทัว่โลกในปี 2551 ต่อเน่ืองถึงปี 2552  

อยา่งไรก็ดี การผลิตคอนเทนต,์ โปรแกรม และเกมส์ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ มีโอกาสขยายตวัสูงข้ึน
ทั้งตลาดในประเทศ โดยการเปิดให้บริการระบบ 3จี บนคล่ืนความถ่ีเดิมในปี 2552 และคาดวา่คล่ืนความถ่ี
ใหม่ในปี 2553   ระบบ 3จี จะช่วยให้ธุรกิจเก่ียวเน่ืองต่างๆ มีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะบริการคอนเทนต์
ใหม่ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมาก  ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาคอนเทนตต่์างๆ  ช่วยกระตุน้ให้เกิดการลงทุนดา้น
ไอทีมากข้ึนตามไปดว้ย โดยคาดว่าหากตลาดตอบรับกบัระบบ 3จี เป็นอย่างดี จะท าให้ภายในประมาณปี 
2553 ผูใ้ห้บริการระบบจะมีรายไดจ้ากบริการ Non-Voice เพิ่มสูงข้ึนจนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของ
รายไดท้ั้งหมด จากเดิมอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 และตลาดต่างประเทศก็คาดว่าจะมีการขยายตวัของความ
ตอ้งการโดยเฉพาะส าหรับตลาดมือถือใหญ่เช่นในประเทศอินเดีย หรือประเทศจีน เป็นตน้ 

 
 โครงการในอนาคต 

ในปี 2553 บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั จะขยายการผลิตเกมส์ร่วมกบับริษทั ยูเอฟโอ จ ากดั โดย
ตั้งเป้าหมายใหส้ามารถผลิตเกมส์ส าหรับ X-Box และ Sony Play-Station ซ่ึงจะเป็นรายแรกของประเทศไทย 
นอกจากน้ี ยงัมีโครงการผลิตอนิเมชัน่ส าหรับการเผยแพร่ทางโทรทศัน์ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการผลิต 
 
(3.3)  ธุรกจิ Communication Service 

ปัจจุบนั บริษทัฯด าเนินธุรกิจ Communication Service โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
 
(3.3.1)   ธุรกิจขายส่งบริการและขายต่อบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ เสมือนแบบ Non Facilities Based 

MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 
บริษทั ไออีซี เทคโนโลยี จ ากดั (IECT) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัฯ ได้รับอนุมติัจาก

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทท่ีหน่ึง 
ประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based 
MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ตามมติของ กทช ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 ซ่ึง 
IECT อยูร่ะหวา่งการท าสัญญาเช่าใชโ้ครงข่ายและเป็นผูใ้หบ้ริการขายต่อบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G 
(MVNO) ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “IEC 3G” โดยมีวิสัยทศัน์ในการน า
เทคโนโลยรีะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี3G มาสู่ผูบ้ริโภค อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการใชชี้วิตประจ าวนัใน
ทุกๆด้านของผูใ้ช้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ทั้งในเร่ืองการท างาน และ
สาระบนัเทิง ทั้ ง Voice และ Non-Voice ด้วย Application และค่าใช้บริการท่ีเหมาะสมในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ท าใหชี้วติการท างานและโลกส่วนตวัสามารถ convergence ไปไดพ้ร้อมๆกนั  

นอกเหนือจากบริการพื้นฐานทัว่ไปของโทรศพัท ์IEC 3G มีบริการเสริมส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ท่ีหลากหลายและแตกต่างจากโทรศพัทมื์อถือระบบ 2G เช่น  
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(1) วดีีโอ คอลล์และฟังก์ชัน่เสริมพิเศษ เป็นการให้บริการโทรศพัทด์ว้ยภาพและเสียง โดยผูใ้ชง้าน 
IEC 3G สามารถเห็นภาพและไดย้นิเสียงของคู่สนทนาอยา่งชดัเจนแบบ Real Time  

(2) เสียงรอสาย และฟังก์ชัน่บนัเทิงต่างๆ  ผูใ้ชบ้ริการ IEC 3G  สามารถก าหนดเสียงรอสาย (Ring 
Back Tone) ไดต้ามใจชอบ จาก Music Content ท่ี IEC 3G ไดจ้ดัเตรียมไวใ้นหลากหลายรูปแบบ และยงัมี
ฟังก์ชั่น Online Game เพื่อให้ผูท่ี้ช่ืนชอบการเล่นเกมส์ ได้ประลองฝีมือแบบออนไลน์ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
รวมทั้งการดาวน์โหลดดิจิตลั คอนเทนตเ์ช่น Music Video, Movies, Animations  

(3) ระบบความปลอดภยั IEC 3G มีบริการเสริมพิเศษ 3G-Security โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเช่ือมต่อ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G หรืออุปกรณ์ (3G device) กบัระบบรักษาความปลอดภยัต่างๆ เช่น ระบบกลอ้งวงจร
ปิดท่ีบา้นหรือท่ีท างาน 

(4) High Speed Data Broadband เป็นบริการการเช่ือมต่อขอ้มูลความเร็วสูงดว้ยเทคโนโลยี HSDPA 
ท่ีสามารถเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีความเร็วสูงถึง 7.2 Mbps ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเช่ือมต่อโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
หรืออุปกรณ์ 3G ต่างๆ เขา้สู่โลกของ Internet ไดอ้ยา่งง่ายดาย รวดเร็ว 
 บริษทัมีเป้าหมายในการท าตลาดในปีแรกท่ี 290,000 เลขหมาย โดยเนน้เจาะกลุ่มลูกคา้ Corporate, 
SME, Celebrity และ University และมี Application และกิจกรรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยเนน้การใช้
งานของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใช้งาน ติดต่อส่ือสาร และมีลกัษณะ Application ร่วมกนัในรูปแบบของ 
Social Network โดยแบ่งเป็นลูกคา้ Prepaid 70% และ Postpaid 30% ทั้งน้ี บริษทัไดต้ั้งงบลงทุน (CAPEX) 
ไวจ้  านวนหน่ึงส าหรับเตรียมความพร้อมดา้นระบบ IT การสร้างและตกแต่ง Shop เพื่อเป็นศูนยบ์ริการลูกคา้
และรองรับผูใ้ชบ้ริการ IEC 3G ในอนาคต 
 

(3.3.2)  ธุรกจิบรอดแบนด์ (Broadband Access Business) 
ในปี 2552 ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจบรอดแบนด์อยูใ่นมือของผูใ้ห้บริการหลกัสามราย คือ TOT, 

True และ TT&T ดว้ยจ านวนผูใ้ชบ้ริการรวมกนัราว 7 ลา้นราย ซ่ึงคาดวา่อตัราการเติบโตจะยงัคงมีต่อเน่ือง 
การเติบโตของธุรกิจบรอดแบนด์ยงัมีปัจจยัส าคญัจากการออกใบอนุญาต WiMax License โดย

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช ซ่ึงคาดว่าจะให้ใบอนุญาตเพียง 4-5 ราย    ทั้งน้ี 
บริษทัฯมีแผนในการเพิ่มการบริการการส่ือสารอินเตอร์เนตความเร็วสูง โดยในปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งรอการ
พิจารณาและประกาศใบอนุญาต WiMax License จากกทช.  บริษทัฯเช่ือวา่การส่ือสารอินเตอร์เนตความเร็ว
สูงจะสามารถเช่ือมโยงและส่งเสริมไดอ้ยา่งดีกบัธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนๆ 
 

 

4. กลุ่มธุรกจิการลงทุน (Investment) 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (IECBP) ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีมี

ศกัยภาพในการเติบโตและสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุนใหก้บับริษทัไออีซี 
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โครงสร้างการลงทุนของ IECBP  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

 

 
 

  
5. ธุรกจิการพลงังาน (Energy) ภายใต้การด าเนินงานของ IEC Green Energy 

ควำมเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท ำใหอ้ตัรำกำรใชพ้ลงังำนเพิ่มข้ึน ควำมตอ้งกำรเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึง
เป็นแหล่งพลงังำนหลกัจึงเพิ่มข้ึนเป็นเงำตำมตวั ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก ยงัผลให้เกิดภำวะโลกร้อนดงัท่ี
ไดเ้ห็นภูมิอำกำศเปล่ียนแปลงในระดบัโลกอย่ำงในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนักำรเติบโตของชุมชนยงัเพิ่ม
จ ำนวนขยะมูลฝอยท ำให้ต้องมีกำรจัดหำงบประมำณในกำรฝังกลบและก ำจัด อย่ำงไรก็ตำมด้วย
ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยี เรำสำมำรถเปล่ียนขยะเป็นพลงังำนเพื่อเป็นกำรก ำจดัขยะและผลิตพลงังำน
ทำงเลือก อันท ำให้ลดปริมำณกำรใช้พลังงำนจำกเช้ือเพลิงฟอสซิลและลดพื้นท่ีท่ีต้องใช้ในกำรฝัง
กลบ  นอกจำกน้ีทำงรัฐบำลยงัได้เสนอสิทธิพิเศษต่ำงๆเพื่อให้กำรท ำโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปได้ในเชิง
ธุรกิจ  ทำงบริษทัฯ เล็งเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจและตอบแทนแก่สังคมจึงไดเ้ร่ิมศึกษำควำมเป็นไปได้
ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะ 
 
 

6. ธุรกจิบริหารอาคาร  ( Property Investment  and Management )  ภายใต้การด าเนินงานของ IEC 
ASSET 
บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั  ประกอบธุรกิจบริหารอาคาร IEC โดยใหเ้ช่าพื้นท่ีส านกังาน โกดงั

เก็บสินคา้ และโครงการดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปัจจุบนั มีผูเ้ช่าอาคารประมาณร้อยละ   90  และเพื่อ
สร้างรายไดเ้พิ่มเติม บริษทัมีโครงการท่ีจะพฒันาโครงการตลาดสินทรัพยไ์ทยและธุรกิจการจดั
ประชุมสัมมนา (Convention) ในปี 2553 
 

 

 

 

บริษทั ไออซีี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

บริษัท วนัเน็ต จ ากดั บริษัท เอ-โฮสต์ จ ากดั 

16.36% 35.58% 

บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จ ากดั (มหาชน)   

100% 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   
 

 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัน้ี 
 
ทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

ทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ พืน้ที่ 
34/6 หมู่ท่ี6 ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย  
จ.ระยอง 

บจก.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 38 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา 

 
สิทธิการเช่า 
รายละเอียดสิทธิการเช่าของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี  

 
 

ช่ือ ลกัษณะ 
สิทธ์ิ 

พืน้ทีเ่ช่า 
(ตร.ม.) 

อตัราค่าเช่า 
(บาท/เดือน) 

วนัเร่ิม 
สัญญา 

ระยะเวลา 
เช่า 

ผู้ให้เช่า 

เดอะมอลลท์่าพระ 
 
เดอะมอลลร์ามค าแหง 
 
มาบุญครอง 
 
 
เซ็นทรัลเวลิด์ 
เซ็นทรัลบางนา 
เดอะมอลลง์ามวงศว์าน 
 
เซ็นทรัลพระราม 3 
เซียร์ รังสิต 

เช่า 
 

เช่า 
 

เช่า 
 

ต่อสัญญา 
เช่า 
เช่า 
เช่า 

 
เช่า 
เช่า 

109 
 

88 
 

44.06 
 
 

     114.30 
100.37 

120 
 

103.84 
89.50 

24,038 
 

17,270 
 

11,676 
 
 

44,960 
27,470 
25,703 

 
29,290 
20,966 

13/8/2534 
 

1/12/2537 
 

1/8/2543 
 

1/8/2553 
24/12/2545 
1/1/2539 
1/8/2539 

 
10/10/2540 
31/03/2538 

 28 ปี 4 เดือน  
 

 21 ปี 
 

10 ปี 
 

10 ปี 
9 ปี 10 เดือน 
27 ปี 6 เดือน 
23 ปี 4 เดือน 

 
25 ปี 
28 ปี 

บจ. เดอะมอลล ์ชอปป้ิง 
คอมเพล็กซ์ 
บจ. เดอะมอลล ์ชอปป้ิง 
เซนเตอร์ (หวัหมาก) 
บมจ. เอม็ บี เค พร็อพเพอร์ 
ต้ีส แอนด ์ดีเวลล็อปเมนต ์
บมจ. เอม็ บี เค 
บจ. เซ็นทรัล เวลิด ์พลาซา 
บจ. บางนาเซ็นทรัลฯ 
บจ. งามวงศว์าน ชอปป้ิง 
มอลล ์
บจ. น าทรัพยพ์ฒันา 
บจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

อาคาร IEC -  อาคารใหญ่ 
-  อาคารเล็ก 
-  อาคารจอดรถ 

เช่า 25,160 
1,370 

13,500 

2,360,333 16/9/2548 16 ปี 8 เดือน บจ. เดอะพลาซ่า  
ดีพาร์ทเมน้สโตร์ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ขอ้พิพาททางกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

1.  ในปี 2547- 2549  กรมศุลกากร เป็นโจทกย์ืน่ฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลย ต่อศาลภาษีอากรกลาง เรียก
ให้ช าระคืนเงินชดเชยภาษีอากรตามมูลค่าบตัรภาษี ท่ีบริษทัฯได้รับโอนสิทธิมาจากผูส่้งออก 
ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2538 จ านวนทั้ งส้ิน 30 คดี  และบริษัทฯได้น าเงินตามมูลค่าบัตรภาษี ไปใช้
ประโยชน์แลว้ รวมเป็นจ านวนเงิน 46,159,115.18 บาท (รวมดอกเบ้ียคิดจนถึงวนัฟ้อง) โดยอา้ง
ว่าผูส่้งออก ทุจริตในการขอรับบตัรภาษีจากกรมศุลกากร ซ่ึงศาลภาษีอากรกลางมีค าพิพากษา
แลว้ทั้งหมด โดยแยกเป็นพิพากษาให้ บริษทั ฯ ชดใชใ้ห้กรมศุลกากรจ านวน 18  คดี   พิพากษา
ใหย้กฟ้องจ านวน  12  คดี   ขณะน้ีคดีท่ีศาลภาษีอากรกลางพิพากษาแลว้ อยูร่ะหวา่ง การอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาทั้งหมด โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552    ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาแลว้ทั้งส้ินจ านวน 
19  คดี โดยศาลฏีกา ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัฯ ชดใชใ้หก้รมศุลกากร จ านวน 18 คดี   โดยพิพากษา
ให้ บริษทัฯ ชดใช้ค่าบตัรภาษีคืนให้กรมศุลกากรตามเง่ือนไขค าร้องขอรับโอนสิทธิตามบตัร
ภาษี ท่ีระบุว่า กรณีเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรผูรั้บโอน (บริษทัฯ ) 
ยินยอมรับผิดต่อกรมศุลกากร ทุกประการโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
กรณีดังกล่าว บริษทัฯ ต้องผูกพนัต่อกรมศุลกากร ตามข้อความท่ีได้ระบุไวใ้นค าร้องซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นสัญญาประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบักรมศุลกากร ทั้งน้ีในส่วนของดอกเบ้ีย 
ศาลฎีกาให้เร่ิมค านวณนบัถดัจากวนัพน้ก าหนดทวงถาม  ซ่ึงดอกเบ้ียจะเร่ิมนบั ตั้งแต่ ปี 2547 
(ไม่ใช่นบัจากวนัรับบตัรภาษี ในปี 2538 ตามท่ีกรมศุลกากรตั้งตน้ฟ้องแต่อยา่งใด)  โดยจ านวน 
18  คดีดงักล่าว คิดเป็นจ านวนทุนทรัพยแ์ละดอกเบ้ียนบัถึง ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2552  รวมเป็น
จ านวนประมาณ 24 ลา้นบาท   ส่วนอีก 1 คดี ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาลฎีกา
วนิิจฉยัวา่เป็นคดีท่ีฟ้องเกิน 10 ปี  ถือวา่ขาดอายคุวาม     ส าหรับอีก  11 คดีท่ีเหลือ อยูใ่นระหวา่ง
รอฟังค าพิพากษาศาลฎีกา  

 

ความเห็นของผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสินไวแ้ลว้ จ  านวน 72.45 ลา้น
บาท    และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน  2551  ให้ความเห็นชอบ
หากบริษทัฯ สามารถช าระหน้ีตามค าพิพากษาได้ก็ควรน าเงินไปวางศาลเพื่อชดใช้ให้กรม
ศุลกากร 
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2.   เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2550  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ  ได้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลแพ่ง เก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพย์สินจากบริษทั 
อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  โดยเป็นคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี 842/2550  
โดยมีจ านวนทุนทรัพยต์ามค าฟ้อง 181,520,000 บาท  โดยโจทก์ขอให้มีค  าพิพากษาให้ถือวา่นิติ
กรรมการจดทะเบียนการซ้ือขายทรัพย์สินข้างต้นเป็นโมฆะและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยท่ี์โอนกลบัให้แก่ ผูข้ายหรือหากไม่ได ้ให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัช าระเงินตามจ านวนทุนทรัพยต์ามฟ้องขา้งตน้พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบั
ถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จส้ินแก่โจทก์  และเม่ือวนัท่ี  14 มีนาคม 2550  
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องด าเนินคดีในขอ้หาหรือฐานความผิดยกัยอกต่อศาลแขวงดุสิต 
ตามคดีอาญาหมายเลขด าท่ี  1464/2550 จากโจทก์รายเดียวกนั  โดยทั้งสองคดีดงักล่าวขณะน้ี
ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล 

 

ความเห็นของผูบ้ริหาร 

กรณีน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ธุรกรรมการซ้ือขายทรัพยสิ์นของบริษทั อินเตอร์เนชัน่
แนล แก๊สโซฮอล ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  เป็นธุรกรรมซ้ือขายท่ีถูกตอ้งโดยสุจริตและชอบธรรมตาม
ครรลองของกฎหมายทุกประการแลว้ การด าเนินการของบริษทัย่อยดงักล่าว จึงไม่เขา้ข่ายเป็น
การกระท าความผดิกฎหมายในขอ้หายกัยอกทรัพยแ์ต่อยา่งใด  จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษทั
ยอ่ยในอนัท่ีจะเป็นเหตุใหส้ามารถเพิกถอนธุรกรรมการซ้ือขายทรัพยสิ์นระหวา่งบริษทั อินเตอร์
เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั กบับริษทัยอ่ยดงักล่าวได ้ 

  

3.   เม่ือวนัท่ี  20  มีนาคม 2551  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ   และ บริษทัฯ  ในฐานะผูค้  ้ าประกนั ถูกธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงฟ้องใน
ขอ้หาฐานความผดิสัญญากูย้มืเงิน สัญญาค ้าประกนั และสัญญาจ านอง  เป็นคดีแพ่งหมายเลขด า
ท่ี ธ. 407/2551 โดยให้ช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินเป็นจ านวน 397.07 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี  พร้อมบงัคบัจ านองทรัพยสิ์น          โดยคดีน้ีศาลไดน้ดัพร้อมในวนัท่ี 
18 มีนาคม 2553 

 
4.   เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม 2552  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ    ไดถู้กบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั ฟ้องในขอ้หาผิด
สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น  โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้อง จ านวน 82.54  ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี    โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างรอการพิจารณา  โดยศาลให้จ  าหน่ายคดี
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ออกไปชั่วคราวเน่ืองจากจะตอ้งรอผลการพิจารณาในคดีหลกัก่อน คือคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี 
842/2550  

 

ความเห็นของผูบ้ริหาร 

หน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นหน้ีเงินกูท่ี้เกิดจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
แก๊สโซฮอล ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั   ซ่ึงแต่เดิมเคยติดภาระจ านองอยูก่บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้นมา
ก่อน  และบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อทรัพยสิ์นนั้นต่อจากบริษทัดงักล่าว    
ดว้ยท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ  รายงานว่า บริษทัซ่ึงเป็นผูข้ายทรัพยสิ์นให้แก่บริษทัย่อย  
และ ธนาคาร ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีเดิมของบริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น   มีพฤติกรรมส่อไปในแนวทางท่ีน่าจะ
มีการกระท าโดยไม่สุจริตในการน าทรัพยสิ์นมาขายให้แก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว  อนัเป็นการใชก้ล
ฉอ้ฉล  ท าใหนิ้ติกรรมดงักล่าวเป็นโมฆียะตามกฎหมาย  บริษทัยอ่ย และ บริษทัฯ จึงมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะบอกลา้งนิติกรรมกลฉ้อฉล และฟ้องร้องด าเนินคดีกบับริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น และ 
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้นได ้   โดยเม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน 2552   บริษทัยอ่ย และ บริษทัฯ  ไดมี้
หนงัสือเร่ืองบอกลา้งนิติกรรมกลฉ้อฉลไปยงับริษทัผูข้ายขายทรัพยสิ์น  และ ธนาคารแห่งนั้น   
โดยขอบอกลา้งบรรดานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ อนัเกิดจากกลฉ้อฉล     คือสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น  
สัญญากูย้ืมเงิน สัญญาจ านองทรัพยสิ์น  สัญญาค ้าประกนั  พร้อมกบัขอให้คืนเงินท่ีบริษทัผูข้าย
ทรัพยสิ์น  และ ธนาคาร ไดรั้บไปจากบริษทัยอ่ยไปแลว้  คืนให้แก่บริษทัยอ่ย และด าเนินการให้
กลบัสู่สถานะเดิม     โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น  และ ธนาคาร ก็ยงัคงเพิกเฉยต่อ
หนงัสือบอกลา้งนิติกรรมกลฉอ้ฉลดงักล่าว 

 
5.   เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  2552  บริษทัฯ  ถูกธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ได้ยื่นฟ้อง

บริษทัฯ  ในฐานะผูค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทั  ไมโครเนติค จ ากดั (มหาชน)  ต่อศาลแพ่ง ให้
ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย เป็นจ านวนรวม 12.26 ลา้นบาท    โดยคดีน้ีอยูร่ะหวา่งการเจรจา
ขอปรับลดยอดหน้ีกบัธนาคาร   และศาลไดก้ าหนดนดัสืบพยานในวนัท่ี 5 และ 6 สิงหาคม 2553     

ความเห็นของผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ  คาดวา่คดีน้ีน่าจะสามารถเจรจาปรับลดยอดหน้ีกบัธนาคารได ้  
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6. โครงสร้างเงินทุน   
 

(1) หลกัทรัพยข์องบริษทั 
- ทุนจดทะเบียน :  3,628,458,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 36,284,580,000 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
- ทุนช าระแลว้ : 2,720,369,116 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 27,203,691,160      

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์  
จ านวน มูลค่า เง่ือนไข และลกัษณะบุคคลท่ีถือหุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-     
ในรอบปี พ.ศ. 2552  บริษทัฯ ไดมี้การเพิ่มทุนช าระแลว้อีกจ านวน  9,061,401,160 หุ้น     มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท  คิดเป็นทุนช าระแลว้ท่ีเพิ่มข้ึนอีกจ านวน  906,140,116  บาท 
       

(2) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552      
 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1. นางมโนทิพย ์ จกัรวาลธรรม 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์  จ  ากดั 
3. SOCIETE  GENERALE 
4. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & 

SMITH INC. 
5.  CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH 
6. นางสาวจิตสิริ  ธนภทัร 
7. นายทิศชวน นานาวราทร 
8. MR.PETROS  STATHIS 
9. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี 
10. นางอ าไพ หาญไกรวไิลย ์

2,400,000,000 
1,793,883,740 
1,559,775,500 
1,340,000,000 

 
1,301,715,500 
950,000,000 
612,000,000 
400,000,000 
395,000,000 
370,000,000 

8.82 
6.59 
5.73 
4.93 

 
4.79 
3.49 
2.25 
1.47 
1.45 
1.36 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
- นโยบายของบริษทัฯ : หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี 

     ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
     บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  
     แต่ไม่เกินร้อยละ 90  ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

- นโยบายของบริษทัยอ่ย  : -ไม่ไดก้  าหนด- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -37- 

7. การจัดการ   
 

โครงสร้างการจัดการและการสรรหา 
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  6  ชุด   ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6. คณะกรรมการลงทุน  

อน่ึง คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  และ คณะกรรมการลงทุน    เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีบริษทัฯ  จดัตั้งข้ึนมาเพื่อด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยไม่ได้มี
ค่าตอบแทนใด ๆ   
 
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ แต่ละท่านมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2552 เร่ือง 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2552 
 
คณะกรรมการบริษัท 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 
1. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
2. คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อด าเนินตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
3. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี 
4. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี 
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนใดให้ด า เนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการ 
6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

   7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง    
        เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ     
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        แต่งตั้ง 
 
รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ประกอบดว้ย    

   ช่ือ      ต าแหน่ง 
1.           ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต     ประธานกรรมการ 
2. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ   กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ 

         ประธานกรรมการบริหาร/ 
         กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
              3. พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์   กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์   กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์  กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         กรรมการตรวจสอบ 
 6. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์   กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ ตนัติเวชกุล   กรรมการ 
 8. ดร.คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส  กรรมการ 
  

วิธีการลงนามผูกพนับริษทัฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษทัฯ 

โดยมีนางดวงใจ  เสริมผล  เป็นเลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 
 หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 

(3) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  
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(4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายให้เท่าเทียมกนั 
(5) สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
(6) สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส าคญัของ

บริษทัฯ  
 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต.    และ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  1  มกราคม 2553   จ  านวน 8  ท่าน ประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     3 ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     - ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ      5 ท่าน  

                     คิดเป็นร้อยละ 62.50  ของกรรมการทั้งคณะ 
 
 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีก าหนดประชุมอยา่งต ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ฝ่ายเลขานุการบริษทั
ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพื่อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  ซ่ึงในระหวา่งปี 
2552  มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจ านวน  1 ท่าน    โดยในปี 2552 ท่ีผา่นมา  คณะกรรมการ
มีการประชุมรวมทั้งส้ิน  11  คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ    

รายช่ือ     การเขา้ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ในช่วงท่ีเขา้เป็นกรรมการ (คร้ัง) 

ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต 10/11 
นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ 11/11 
พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์ 11/11 
นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ 11/11 
นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ 9/11 
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เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ 11/11 
นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล 10/11 
ดร.คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส 0/6 
นายพงศศ์กัด์ิ  ตณัสถิตย ์ 2/3 
นายเดชา ศุจิธรรม 5/5 

 
คณะกรรมการบริหาร 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทั 

 
รายช่ือ 
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2553 ประกอบดว้ย    

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นางสัณห์จุฑาวชิชาวธุ  ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
2. นายวสิิทธ์ิ คุณนิรันดร  กรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกุล กรรมการบริหาร 
4.  นายสิทธิศกัด์ิ อินทรประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร 
5. นายกฤตศิลป์ ฉลองขวญั  กรรมการบริหาร 
6. ดร. อรรถวฒิุ เลาหภกัดี  กรรมการบริหาร 
7. นายสุรภูมิ สมหวงัธนโรจน์ กรรมการบริหาร  

 
หมายเหตุ: ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 คน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจ าปี 
7.    หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 รายช่ือ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ประกอบดว้ย 
   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (รักษาการ)  ไดแ้ก่ นางสาว กลัยา มานะสุทธิเดช โดยไดรั้บ

การแต่งตั้งใหรั้กษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2552 
 

คณะกรรมการสรรหา 
บริษทัฯ  ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนมาเม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน 2551  โดยมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2551  เม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน  2551 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือเป็นระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 

3. พิจารณาบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ วา่มี
คุณสมบติัครบถว้น ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 

4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 
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5. คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไว ้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  

6.    หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการสรรหา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ประกอบดว้ย 

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 2. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการสรรหา 
 3. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์  กรรมการสรรหา 
  
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษทัฯ  ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนข้ึนมาเม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน 2551  โดยมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2551  เม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน  2551 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ 
จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 
3. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
4. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
5. พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 

 
รายช่ือ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ประกอบดว้ย 

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการลงทุน 
บริษทัฯ  ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการลงทุนข้ึนเม่ือวนัท่ี  14 สิงหาคม 2550  ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 7/2550  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2550     ภายใตก้รอบนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
นโยบายการลงทุน 
การลงทุนในหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) การลงทุนระยะสั้น   เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีสภาพคล่องและให้

ผลตอบแทนสูง รวมถึงการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล  
(2)  การลงทุนระยะยาว   เป็นการลงทุนในบริษทัท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีศกัยภาพ มีผลประกอบการดี 

เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 3 – 5 ปี 
 
 รายช่ือ 

คณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ประกอบดว้ย 
   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต  ประธานคณะกรรมการลงทุน 
 2. นายวชิร  จิตรทอง  กรรมการลงทุน 
 3. นายฐานนัดร  ศุภโชคอวยชยั กรรมการลงทุน 
  

รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ 
 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ประกอบดว้ย      

ช่ือ   ต าแหน่ง 
1. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
2. นายวสิิทธ์ิ คุณนิรันดร  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายการตลาด 
3. นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายงานปฏิบติัการ 
4. นายกฤตศิลป์ ฉลองขวญั   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
5. นายสิทธิศกัด์ิ อินทรประสิทธ์ิ        ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
6. นายเอกกมล  เอมระดี  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย 
7. นางสุวณี เดชวทิยาพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและควบคุมสินเช่ือ 
8. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั     ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 
หมายเหตุ: ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 นายมงคล เกษมสันต ์ณ อยุธยา ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง รอง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ การเงิน-บญัชี 
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ประวติัการกระท าผดิกฎหมาย 
 คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีผูใ้ดมีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก ใหอ้อกหรือถูก
พิพากษาคดี เน่ืองจากการกระท าทุจริต หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษ
จ าคุก หรือมีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษทัฯไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคับของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง โดยใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใชร้ะบบสะสมคะแนน 
(Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิไดมี้ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือก
บุคคลดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2552 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2552 มีกรรมการออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 3 ราย โดยกรรมการท่ีออกตามวาระรายหน่ึงแสดงความจ านงไม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 รายกลบัเขา้
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

โดยในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจ านวน 1 ราย มีกรรมการ
เขา้ใหม่ (แทนกรรมการออก) จ านวน 1 ราย  
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   ***  
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู ้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2552 

ประกอบดว้ยเงินเดือน เบ้ียประชุม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22.74 ลา้นบาท โดยแยกไดด้งัน้ี 
1. ในระหวา่งปี 2552 มีกรรมการเขา้และออก ในแต่ละคราวคละกนัไป ทั้งน้ีเม่ือนบัจ านวนบุคคล

ท่ีเขา้มาเป็นกรรมการในช่วงปี พ.ศ. 2552 แลว้ จะมีกรรมการทั้งส้ิน รวมจ านวน 10 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการ 
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10 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บเบ้ียประชุมกรรมการรวม   2.71 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2552 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต ประธานกรรมการ 490,000 - 
2. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ กรรมการ/รองประธาน

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  

560,000 - 

3. พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

280,000 140,000 

4. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตวจสอบ 

280,000 70,000 

5. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ 
 

280,000 70,000 

6. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 280,000 - 
7. นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล กรรมการ - - 
8. ดร. คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส กรรมการ - - 
9. นายพงศศ์กัด์ิ  ตณัสถิตย ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 

(อดีต) 
120,000 - 

10. นายเดชา  ศุจิธรรม  กรรมการ (อดีต) 140,000 - 
 
ทั้งน้ี นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 บริษทัฯไดป้รับลดเบ้ียประชุมของกรรมการแต่ละชุดลงใน

อตัราร้อยละ 50 ของอตัราเบ้ียประชุมเดิม โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดอตัราค่าตอบแทนเบ้ียประชุมของ
กรรมการในแต่ละชุดไวด้งัน้ี 

 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  -   ประธานกรรมการ     35,000 บาทต่อเดือน 
  -   รองประธานกรรมการ    25,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการ      20,000 บาทต่อเดือน 
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ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  -   ประธานกรรมการบริหาร    15,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการบริหาร     10,000 บาทต่อเดือน 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   10,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการตรวจสอบ      5,000 บาทต่อเดือน 
  
2. กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั  ไดรั้บค่าตอบแทน รวม 20.03   ลา้นบาท 

หมายเหตุ  : *** โดยในปี 2551 มีค่าเบ้ียประชุมกรรมการรวม 5.18 ลา้นบาท ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทัฯรวม 15.48 ลา้นบาท รวมเป็น
ค่าตอบแทนทั้งส้ินจ านวน 20.66 ลา้นบาท 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี- 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยจ ากดัจ านวนผูบ้ริหารและพนักงานท่ีจะรับทราบขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้อยู่ในวงจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ท า
หน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรับรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูบ้ริหารทุกคนจดัท าเพื่อน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงท าให้บริษัทฯ สามารถทราบความ
เคล่ือนไหวในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารทุกคนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
บุคลากร 
จ านวนพนักงาน  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2552  มีจ านวนทั้งหมด   294     คน  
การบริหารค่าตอบแทน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะก าหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งน้ี ให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการของบริษทั
ฯ โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 4  ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้ง  บริษทัฯ มีการก าหนดอตัราค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
เงินเดือนของบริษทัฯ 

2. เงินตอบแทนการขาย (Commission)  บริษทัฯ มีการก าหนดการจ่ายเงินตอบแทนการขายให้แก่
หน่วยงานขาย ในอตัราท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อเป็นแรงกระตุน้ และจูงใจให้เกิดการขาย
มากข้ึน 

3. สวสัดิการต่าง ๆ    บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 
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3.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
คุม้ครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีตาย , กรณี
สงเคราะห์บุตร , กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะ
คุม้ครองพนกังานในกรณีเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 

3.2 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ    เป็นสวสัดิการส่งเสริมการออมให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จะหกั
เงินเดือนพนกังานเพื่อสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัรา 3% และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบ
เขา้กองทุนฯ ใหแ้ก่พนกังานในอตัรา 3% เช่นกนั 

3.3 ค่ารักษาพยาบาล   บริษทัฯ ไดท้  าประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ในยามเจบ็ป่วยใหแ้ก่พนกังาน โดยมีการก าหนดอตัราเงินช่วยเหลือตามระดบัต าแหน่ง และอายุ
งานของพนกังาน 

3.4 การประกนัอุบติัเหตุหมู่    บริษทัฯ ได้ท าประกันอุบติัเหตุหมู่ให้กับพนักงาน โดยพิจารณา
วงเงินประกนัตามระดบัต าแหน่งของพนกังาน 

3.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ    บริษทัฯ ได้จดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณีท่ี
พนกังาน หรือครอบครัวพนกังานเสียชีวติ  

3.6 การซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ   บริษทัฯ ใหสิ้ทธิพนกังานในการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใน 
ราคาพิเศษ 

4. เงินรางวลัประจ าปี (Bonus)  บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัประจ าปีตามผลการปฏิบติังาน
ของพนักงาน ทั้ งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินรางวลัประจ าปีนั้น ข้ึนอยู่กับผลประกอบการ
ประจ าปีของบริษทัฯ 

การพฒันาพนักงาน บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร จึงใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาบุคลากรมาโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิมกา้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยผา่นทางวธีิการต่างๆ 
อาทิเช่น การจดัปฐมนิเทศ, การจดัฝึกอบรม (Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การหมุนเวยีน
สับเปล่ียนหนา้ท่ีการงาน (Job Rotation) รวมถึงการใหโ้อกาสพนกังานแต่ละคนสามารถเจริญกา้วหนา้ใน
อาชีพการงาน (Promotion) เป็นตน้ 
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ธุรกิจโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี 

 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส 
พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 

ธุรกิจวศิวกรรมและ
การพลงังาน 

บริษทั ไออีซี  
แอสเสท จ ากดั 

 

บริษทั ไออีซี  
อีซ่ี ฟิกซ์ จ  ากดั 

 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) 
แผนผงัองคก์ร  

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไออีซี กรีน  
เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 

ส านกังานระบบและ
ตรวจสอบภายใน 

ส านกังานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการใหญ่ 

ฝ่ายกฎหมาย 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

สายงานบริหาร 
กลยทุธ์ 

 

สายงานสนบัสนุน
ภายใน 

 

บริษทั ไออีซี 
เทคโนโลย ีจ  ากดั 

 

ฝ่ายการเงิน 

 

บริษทั ทริปเป้ิล 
เพลย ์จ  ากดั 

 

ฝ่ายวิศวกรรม 

 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายบญัชี 
และงบประมาณ 

 

ฝ่ายบุคคล 
และธุรการ 

 

ฝ่ายขายและ 
การตลาด 
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8. การควบคุมภายใน   
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  2/2553 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย     คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ในดา้นต่างๆ 5 ส่วน  คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบริหารความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหารแลว้ เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอแลว้  
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
บริษัท  อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัที ่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 
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แบบประเมินนีจั้ดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการ 
เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
ส่วนที ่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง 
ๆ ซ่ึงเอ้ือให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุม
เพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหาร
ใหค้วามส าคญัต่อความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์ร
อยา่งเหมาะสม การก าหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ตน้  

          
 
1.1 คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น 
แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่  
                  
                                                  
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการอยา่ง
รอบคอบ และไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนไดมี้การวเิคราะห์ถึงการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผล ประโยชน์
ตอบแทนท่ีเกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น 
ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็น
ตน้) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
       
 
 



 - 52 - 

 
 

 

 

1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
1.4 บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ 
พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่  
   มี   ไม่มี 
         
        
 
1.5 บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน 
การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้ค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที ่ 2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มด าเนินการอยูท่่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย
สาเหตุของความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม บริษทัขยายงาน
อยา่งรวดเร็วเกินไปท าให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได ้ หรือการก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยั
ภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ท าใหมี้ผลกระทบต่อส่วน
แบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาใหบ้ริษทัรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักล่าวได้
นั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 (1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน 
(Analysis of risk) 
 (3)   ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
          
 
2.1 บริษทัมีการประเมินอย่างสม ่าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็น
ปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั 
   มี   ไม่มี 
         
        
 
2.2 บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  
   มี   ไม่มี 
         
        
 
2.3 บริษทัก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงรวมทั้ง
มาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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2.4 บริษทัไดแ้จง้ให้พนักงานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
ก าหนดไว ้ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ 
ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที ่ 3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเพื่อใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่
แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว 
ไดแ้ก่ 

(1) การก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(4) การก าหนดวธีิการเพื่อให้แน่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

          
 
3.1 บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้
อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าท่ีอนุมติั (2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น  
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับ
บุคคลดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมนั้นตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ี
ก าหนด ใช่หรือไม ่
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        

 
 



 - 56 - 

 
 

 

 

3.4 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้นไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
3.5 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 
(on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ 
(เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู ้ยืม การค ้ าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกันไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนดการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้)  
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
3.7 กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณี 
ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
3.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงาน
ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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3.9 บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั  
   มี   ไม่มี 
         
        
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษทัเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด 
การกระท าในลกัษณะนั้นอีก หรือไม่ 
   มี                                         ไม่มี     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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ส่วนที ่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นส าหรับกรรมการ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน  ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอ้มูลท่ีมี
คุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

          
 
4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา    บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเร่ือง
ท่ีเสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ใช่หรือไม ่
   ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉล่ีย……..…วนั   ไม่ใช่ 
         
        
 
 
 
 
 
 

3-5 
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ี
เสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        

 
4.4 บริษทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยได้รับแจง้แต่ได้แก้ไขขอ้บกพร่องนั้นอย่าง
ครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
4.5 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ี 
รับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท าใหบ้ริษทัแสดง ผล
ประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที ่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษทัจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรต้องติดตามอย่าง 
สม ่าเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งทนัท่วงที  
          
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการ 
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
5.2 กรณีท่ีผลการด าเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ข
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่างสม ่าเสมอ  
ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
5.4 กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ าหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติั งานไดอ้ยา่ง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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5.5 เม่ือมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรือไม ่
   ใช่      ไม่ใช่ 
         
        
 
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่ 
   มี                                         ไม่มี     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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9. รายการระหว่างกนั   
 

 

       รายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
- ไม่มี - 

 
หมายเหตุ รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั  อนัประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน คือ พลเอกธีรพงศ ์จิระวงศ ์เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยสุธี ผอ่งไพบูลย ์   และ
นำยสิษฐิสิษฐ์ิ วจิกัษณำพงษ ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยในรอบปี 2552   มีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน  6  คร้ัง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ มีขอบเขตกำร
ปฏิบติังำน หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  โดยยึดหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมขอ้แนะน ำของทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบประจ ำปีของบริษทั และบริษทัย่อยว่ำไดมี้กำรจดัท ำ
ตำมหลักกำรบัญชี ท่ี รับรองทั่วไป  และเปิดเผยข้อมูลอย่ำง เพียงพอ   เพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  มีกำรปฏิบติังำนท่ี
โปร่งใสถูกต้องตำมระเบียบของบริษัทและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.  ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหำรและผูต้รวจสอบภำยใน  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรำยกำรท่ี
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ ง น้ี  เพื่ อให้มั่นใจว่ำ  รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

4. พิจำรณำและรับฟังกำรช้ีแจงรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนักงำนระบบและตรวจสอบ
ภำยใน  พร้อมให้ขอ้เสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุงแก้ไขให้กำรกำรด ำเนินงำนของบริษทัมี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  นอกจำกน้ียงัไดพ้ิจำรณำอนุมติัแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2553 

5. น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับปี 
2553 และก ำหนดค่ำสอบบญัชี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดพ้ิจำรณำเห็นวำ่ บริษทัมีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ   กำรประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยในเห็นวำ่บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่ ตลอดจนปฏิบติั
ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยครบถว้น 
  
 
                      (พลเอกธีรพงศ ์จิระวงศ)์ 
                           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

(1) งบการเงิน 

       ผู้สอบบัญชี : บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั 
                                โดย นายณรงค ์ หลกัฐาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4700 

 
(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีแบบมีเง่ือนไข   
      ไม่มีเง่ือนไข  มีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีไม่กระทบต่อความเห็นของผูส้อบบญัชี 
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(ข) สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

1) ตารางสรุปงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยเปรียบเทียบ 3 ปีทีผ่่านมา 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

สินทรัพย์ 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,416,013          0.63  40,235,244          2.07              31,206,072          1.54  

เงินลงทุนชัว่คราว 351,911,120       16.42  75,920,200          3.91           266,736,414       13.14  

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 430,012,757       20.06  605,457,540       31.21           242,235,363       11.94  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 596,040,814       27.81  454,270,910       23.42           617,192,012       30.42  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 88,859,102          4.15  52,281,000          2.70              32,484,440          1.60  

งานระหวา่งท าตามสญัญา                               -                 -                15,231,392          0.79                                -                 -    

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์             24,029,156          1.12                                -                 -                                  -                 -    

ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน-สุทธิ                               -                 -                                  -                 -                                  -                 -    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้               2,040,784          0.10              12,078,000          0.62              40,427,152          1.99  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย             20,609,099          0.96              11,102,419          0.57              26,851,538          1.32  

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้             23,218,883          1.08              33,951,427          1.75                1,790,189          0.09  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 4,851,477          0.23  15,743,258          0.81              13,186,772          0.65  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,554,989,205       72.55  1,316,271,390       67.86  1,272,109,952       62.69  

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 50,448,248          2.35  82,762,283          4.27           133,036,708          6.56  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                               -                 -                                  -                 -             149,566,690          7.37  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 525,000          0.02  525,000          0.03                    525,000          0.03  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,143,720          0.15                4,027,182          0.21  3546460         0.17  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 47,473,323          2.21  73,882,229          3.81              89,247,972          4.40  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,386,908          0.53  1,529,826          0.08                2,441,295          0.12  

สิทธิการเช่า 19,632,830          0.92  23,360,082          1.20              27,087,332          1.33  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 432,818,875       20.19  423,918,825       21.86           336,679,000       16.59  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 23,038,966          1.07  13,404,760          0.69              14,968,341          0.74  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 588,467,870       27.45  623,410,187       32.14  757,098,798       37.31  

       

รวมสินทรัพย์ 2,143,457,075     100.00  1,939,681,577     100.00  2,029,208,750     100.00  
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บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

หน้ีสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น       

  จากสถาบนัการเงิน 237,618,553  
     
11.09  238,060,076  

     
12.27  

         
109,604,957  

        
5.40  

เจา้หน้ีการคา้ 75,916,455  
        
3.54  163,864,257  

        
8.45  

            
72,695,752  

        
3.58  

ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

            
10,321,250  

        
0.51  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,755,953  
        
0.83  36,500,325  

        
1.88  

            
10,816,945  

        
0.53  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

                  
793,176  

        
0.04  

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
                              
-    

             
-    

              
5,338,600  

        
0.28  

                              
-    

             
-    

เงินรับล่วงหนา้ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน 50,000,000  
        
2.33  50,000,000  

        
2.58  

            
50,000,000  

        
2.46  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,165,227  
        
1.50  28,170,071  

        
1.45  

            
25,992,178  

        
1.28  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31,050,524  
        
1.45  38,663,256  

        
1.99  

            
18,000,566  

        
0.89  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 444,506,712  
     
20.74  560,596,585  

     
28.90  298,224,824  

     
14.70  

       

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
              

5,597,524  
        
0.26  

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 782,676,304  
     
36.51  372,422,134  

     
19.20  

         
160,558,869  

        
7.91  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 534,345  
        
0.02  5,550,895  

        
0.29  

              
4,654,000  

        
0.23  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 788,808,173  
     
36.80  377,973,029  

     
19.49  165,212,869  

        
8.14  

รวมหนีสิ้น 1,233,314,885  
     
57.54  938,569,614  

     
48.39  463,437,693  

     
22.84  
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บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน 3,628,458,000  
   
169.28  2,200,000,000  

   
113.42        2,200,000,000  

   
108.42  

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,720,369,116  
   
126.92  1,814,229,000  

     
93.53        1,749,229,000  

     
86.20  

ส่วนเกินทุน       

   ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)มูลค่าหุน้ (226,782,965) 
   
(10.58) 226,287,593  

     
11.67  

            
32,555,093  

        
1.60  

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

                          
394  

             
-    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม       

   จดัสรรแลว้       

        ทุนส ารองตามกฎหมาย 400,000  
        
0.02  400,000  

        
0.02  

                  
400,000  

        
0.02  

   ขาดทุนสะสม (1,583,843,961) 
   
(73.89) (1,039,804,630) 

   
(53.61) 

       
(216,413,430) 

   
(10.66) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 910,142,190  
     
42.46  1,001,111,963  

     
51.61  1,565,771,057  

     
77.16  

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
                              
-     

                              
-     

                              
-     
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รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 910,142,190  
     
42.46  1,001,111,963  

     
51.61  1,565,771,057  

     
77.16  

       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,143,457,075  
   
100.00  1,939,681,577  

   
100.00  2,029,208,750  

   
100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

รายได้       

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 1,603,452,501       91.01  3,517,350,013       97.29        2,907,218,373       88.43  

ดอกเบ้ียรับ 42,815,713          2.43  52,315,933          1.45              44,133,786          1.34  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                               -                 -                                  -                 -                      836,550          0.03  

ก าไรจากเงินลงทุน 79,029,268          4.49                                -                 -             254,494,986          7.74  

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 224,693          0.01  1,127,155          0.03              49,258,780          1.50  

รายไดอ่ื้น 36,341,616          2.06  44,545,394          1.23              31,628,695          0.96  

รวมรายได้ 1,761,863,791     100.00  3,615,338,495     100.00  3,287,571,170     100.00  

       

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,536,501,797       87.21  3,415,849,931       94.48        2,791,772,189       84.92  

ค่าใชจ่้ายในการขาย             25,521,670          1.45              73,673,371          2.04              39,288,887          1.20  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 236,053,946       13.40  220,922,514          6.11           333,682,174       10.15  
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 30,768,339          1.75  34,609,057          0.96              28,615,582          0.87  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน 424,009,170       24.07  218,570,503          6.05                                -                 -    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 14,694               -    1,156,602          0.03                                -                 -    

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนผูใ้หบ้ริการ                               -                 -                                  -                 -                46,049,020          1.40  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนและทรัพยสิ์น             22,939,035          1.30              97,774,425          2.70           250,664,305          7.62  

ขาดทุนจากเงินลงทุน                               -                 -    361,676,493       10.00                                -                 -    

รวมค่าใช้จ่าย 2,275,808,651     129.17  4,424,232,896     122.37  3,490,072,157     106.16  

       

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (513,944,860)    (29.17) (808,894,401)    (22.37) (202,500,987)       (6.16) 

ตน้ทุนทางการเงิน 30,094,471          1.71  14,496,799          0.40              13,141,494          0.40  

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (544,039,331)    (30.88) (823,391,200)    (22.77) (215,642,481)       (6.56) 

ภาษีเงินได ้                               -                 -                                  -                 -                                  -                 -    

ขาดทุนส าหรับปี (544,039,331)    (30.88) (823,391,200)    (22.77) (215,642,481)       (6.56) 

       

ขาดทุนต่อหุ้น       

ขั้นพื้นฐาน (0.02)  (0.05)  (0.01)  

ปรับลด (0.02)                                -                                   -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552  2551  2550 

 (บาท)  (บาท)   (บาท)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      

ขาดทุนส าหรับปี (544,039,331)  (823,391,200)  
                     
(215,642,481) 

รายการปรับปรุง      

ดอกเบ้ียรับ (42,815,713)  (52,315,933)  
                        
(44,133,786) 

ตน้ทุนทางการเงิน 30,094,471   14,496,799   
                          
13,141,494  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 24,728,863   59,877,151   
                          
62,607,223  

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 
                                            

-     817,071   
                                  
15,618  
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ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 6,704,838   2,761,927   
                        
(56,206,835) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31,174,490   29,696,204   
                          
61,200,699  

(ก าไร)ขาดทุนจากตดับญัชีอุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่
ตวัตน 17,195,340   (674,031)  

                                  
20,676  

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (224,693)  (1,127,155)  
                        
(49,258,780) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าตน้ไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน 
                                            
-     

                                            
-     

                          
60,000,000  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 
                                            
-     

                            
6,000,000   

                                            
-    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 22,939,035   97,774,425                          250,664,305  

(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน (79,029,268)  361,676,493   
                     
(254,494,986) 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน 424,009,170   218,570,503   
                          
43,363,704  

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนผูใ้หบ้ริการ 
                                            
-     

                                            
-     

                          
46,049,020  

 (109,262,798)  (85,837,746)  (82,674,129) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      

ลูกหน้ีการคา้ 182,180,427   (401,751,833)  
                        
(18,017,566) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (49,448,876)  (81,373,330)  
                          
(6,589,645) 

สินคา้คงเหลือ (43,176,391)  (22,451,133)                         216,031,783  

งานระหวา่งท าตามสญัญา 15,231,392   (15,231,392)  
                                            
-    

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
                        
(24,029,156)  

                                            
-     

                                            
-    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 10,037,216   28,349,152   
                        
(36,316,862) 

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้ 10,732,543   (32,161,238)  
                          
10,878,716  
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บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552  2551  2550 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,856,311   (10,210,861)  
                              
(529,707) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,634,206)  1,082,859   
                              
(400,655) 

เจา้หน้ีการคา้ (87,947,802)  90,346,569   
                          
66,017,423  

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                          
(3,446,848)  

                          
13,483,381   

                        
(15,946,654) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,527,044   2,177,892   
                          
11,157,190  

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
                          
(5,338,600)  

                            
5,338,600   

                                            
-    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,612,732)  20,662,690   
                            
9,995,997  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
                          
(5,016,550)  

                                
896,895   

                                            
-    

ซ้ือตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ (1,210,262,185)  (878,870,642)  
                     
(185,231,298) 

ขายตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 1,013,300,533   498,940,528                          275,691,444  

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
                                            
-     26,807,150   

                          
16,413,257  

จ่ายภาษีเงินได ้ (9,506,680)  (11,058,032)  
                        
(18,981,974) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (320,817,358)  (850,860,491)  241,497,320  

      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

รับดอกเบ้ีย 16,564,610   70,139,997   
                          
12,465,691  

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั (8,900,050)  (87,239,825)  
                     
(212,717,341) 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,828,110)  (9,171,110)  
                          
(6,615,920) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 231,919   1,173,200                          208,428,655  
เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนผู ้
ใหบ้ริการ 

                                            
-     

                                            
-                            261,000,000  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (126,471,000)  (457,093,552)  
                     
(387,769,542) 

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,855,500   663,870,800   
                          
78,590,000  
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ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 
                        
(10,376,419)  

                                            
-     

                          
(1,463,077) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 
                                            
-     

                                            
-     

                        
(19,444,282) 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            
-     (47,500,000)  

                        
(30,823,749) 

เงินช าระค่าหุน้ซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย (13,755,000)  
                                            
-     

                                            
-    

รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,375,000   
                                            
-     

                                            
-    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม      

    และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            
-     351,928,893   

                          
72,992,423  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (119,303,550)  486,108,403   (25,357,142) 

      
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552  2551  2550 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (29,626,358)  (14,496,799)  
                        
(13,141,494) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 510,726   1,502,870   
                          
(3,873,679) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 438,288,220   458,952,249                          285,000,000  

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (439,240,469)  (332,000,000)                       (370,400,987) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
                                            
-     (793,176)  

                          
(2,016,245) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                            
2,800,000                             36,900,000   

                                            
-    

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (12,500,000)  (24,700,000)  
                        
(89,000,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 36,200,000   
                                            
-     

                                            
-    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (36,200,000)  
                                            
-     

                                            
-    



 - 73 - 

 
 

 

 

จ่ายช าระหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
                                            
-     (10,321,250)  

                        
(10,295,000) 

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน                        453,069,558                          272,350,000   
                                            
-    

เงินสดจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการหานกัลงทุน 
                                            
-     

                        
(13,617,500)  

                                            
-    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 413,301,677   373,776,394   (203,727,405) 

      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ (26,819,231)  9,024,306   12,412,773  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 40,235,244   31,206,072                             18,790,786  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของ      

  เงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 
                                            
-     

                                     
4,866   

                                     
2,513  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 13,416,013   40,235,244   31,206,072  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

สินทรัพย์ 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)   (บาท)   

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,594,731  
        
1.27  57,712,785  

        
2.47           134,832,559  

        
4.52  
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เงินลงทุนชัว่คราว 354,290,120       16.35  79,592,700  
        
3.41           846,439,854       28.35  

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 447,396,993       20.65  587,020,805       25.17           174,733,056  
        
5.85  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 143,865,619  

        
6.64  96,132,677  

        
4.12                5,962,786  

        
0.20  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 94,633,283  
        
4.37  90,541,692  

        
3.88           110,320,945  

        
3.69  

งานระหวา่งท าตามสญัญา 
                              
-                 -    15,231,392  

        
0.65  

                              
-                 -    

ตน้ทุนสร้างภาพยนตร์  8,945,838  
        
0.41  8,887,838  

        
0.38  

                              
-                 -    

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 24,029,156  
        
1.11  

                              
-                 -    

                              
-                 -    

ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน-สุทธิ 
                              
-                 -    

                              
-                 -    

                              
-                 -    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้               2,805,033  
        
0.13              15,719,844  

        
0.67              43,505,109  

        
1.46  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย             29,546,038  
        
1.36              17,164,635  

        
0.74              34,876,564  

        
1.17  

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้             39,804,951  
        
1.84              55,783,019  

        
2.39              24,466,500  

        
0.82  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 23,458,433  
        
1.08  38,383,057  

        
1.65              25,251,537  

        
0.85  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,196,370,195       55.22  1,062,170,444       45.54        1,400,388,910       46.90  

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
                              
-                 -    

                              
-                 -    

                              
-                 -    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
                              
-                 -    

                              
-                 -             233,473,531  

        
7.82  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 14,392,182  
        
0.66  33,162,479  

        
1.42              33,162,479  

        
1.11  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                              
-                 -    

                  
296,099  

        
0.01  

                  
394,439  

        
0.01  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 302,358,031       13.95  577,021,635       24.74           753,569,580       25.24  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,387,041  
        
0.57  2,809,733  

        
0.12                3,957,279  

        
0.13  

สิทธิการเช่า 149,617,061  
        
6.91  162,995,335  

        
6.99           194,150,510  

        
6.50  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 433,342,674       20.00  424,437,764       18.20           337,618,812       11.31  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 58,275,452  
        
2.69  69,715,470  

        
2.99              29,470,216  

        
0.99  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 970,372,441       44.78  1,270,438,515       54.46  1,585,796,846       53.10  
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รวมสินทรัพย์ 2,166,742,636     100.00  2,332,608,959     100.00  2,986,185,756     100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

หน้ีสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น       

  จากสถาบนัการเงิน 238,362,557  
     
11.00  238,759,813  

     
10.24  

         
110,508,179  

        
3.70  

เจา้หน้ีการคา้ 85,144,874  
        
3.93  171,196,168  

        
7.34  

         
105,868,365  

        
3.55  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนได้
ทนัที 339,734,669  

     
15.68  339,734,669  

     
14.56  

         
339,734,669  

     
11.38  

ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

            
10,321,250  

        
0.35  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 729,297  
        
0.03  1,350,557  

        
0.06  

                  
420,052  

        
0.01  

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 1,680,000  
        
0.08  1,680,000  

        
0.07  

              
1,680,000  

        
0.06  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 667,352  

        
0.03  2,091,859  

        
0.09  

              
3,285,378  

        
0.11  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
                              
-    

             
-    

              
3,057,320  

        
0.13  

                              
-    

             
-    

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
                              
-    

             
-    

              
5,338,600  

        
0.23  

                              
-    

             
-    

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 68,882,135  
        
3.18  70,446,134  

        
3.02  

         
111,176,337  

        
3.72  

เงินรับล่วงหนา้ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน 50,000,000  
        
2.31  50,000,000  

        
2.14  

            
50,000,000  

        
1.67  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 244,233,932  
     
11.27  171,444,821  

        
7.35  

            
85,054,746  

        
2.85  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,598,071  
        
1.64  55,123,793  

        
2.36  

            
24,163,176  

        
0.81  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,065,032,887  
     
49.15  1,110,223,734  

     
47.60  842,212,152  

     
28.20  
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หน้ีสินไม่หมุนเวยีน       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,378,561  
        
0.06  

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
              

9,456,550  
        
0.44  

              
5,558,246  

        
0.24  

              
3,498,465  

        
0.12  

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 148,554,527  
        
6.86  153,983,702  

        
6.60  

         
159,752,935  

        
5.35  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,260,765  
        
0.15  6,381,446  

        
0.27  

            
10,933,657  

        
0.37  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 162,650,403  
        
7.51  165,923,394  

        
7.11  174,185,057  

        
5.83  

รวมหนีสิ้น 1,227,683,290  
     
56.66  1,276,147,128  

     
54.71  1,016,397,209  

     
34.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)   (บาท)   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน 3,628,458,000   2,200,000,000         2,200,000,000   

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,720,369,116  
   
125.55  1,814,229,000  

     
77.78        1,749,229,000  

     
58.58  

ส่วนเกินทุน       

   ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)มูลค่าหุน้ (226,782,965) 
   
(10.47) 226,287,593  

        
9.70  

            
32,555,093  

        
1.09  

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

                          
394  

             
-    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม       

   จดัสรรแลว้       
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        ทุนส ารองตามกฎหมาย 400,000  
        
0.02  400,000  

        
0.02  

                  
400,000  

        
0.01  

   ขาดทุนสะสม (1,555,975,557) 
   
(71.81) (984,454,762) 

   
(42.20)          187,604,060  

        
6.28  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 938,010,594  
     
43.29  1,056,461,831  

     
45.29  1,969,788,547  

     
65.96  

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1,048,752   
                              
-     

                              
-     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 939,059,346  
     
43.34  1,056,461,831  

     
45.29  1,969,788,547  

     
65.96  

       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,166,742,636  
   
100.00  2,332,608,959  

   
100.00  2,986,185,756  

   
100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

รายได้       

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 1,751,274,140       91.20  3,740,494,585       97.78        3,131,694,160       79.25  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 35,654,715          1.86  43,120,198          1.13              41,710,314          1.06  

ดอกเบ้ียรับ 10,518,488          0.55  15,343,729          0.40              18,629,817          0.47  
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ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 281,017          0.01                                -                 -                  1,037,154          0.03  

ก าไรจากเงินลงทุน 79,210,768          4.12                                -                 -             595,719,635       15.08  

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์                               -                 -    762,846          0.02              49,273,851          1.25  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                               -                 -                                  -                 -                56,541,107          1.43  

รายไดอ่ื้น 43,374,244          2.26  25,853,886          0.68              57,063,507          1.44  

รวมรายได้ 1,920,313,372     100.00  3,825,575,244     100.00  3,951,669,545     100.00  

       

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,655,746,066       86.22  3,572,208,162       93.38        2,930,374,700       74.16  

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 50,173,947          2.61  53,098,745          1.39              74,858,360          1.89  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,576,531          1.18  81,858,068          2.14              43,985,769          1.11  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 325,540,943       16.95  340,418,880          8.90           510,362,157       12.92  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 46,765,501          2.44  48,384,723          1.26              54,734,967          1.39  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน               8,325,825          0.43                    938,005          0.02                                -                 -    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                               -                 -                  1,178,750          0.03                                -                 -    

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนผูใ้หบ้ริการ                               -                 -                                  -                 -                46,049,020          1.17  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนและทรัพยสิ์น          281,782,361       14.67           175,327,808          4.58              31,953,533          0.81  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์                        9,830               -                                  -                 -                                  -                 -    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                               -                 -                                  -                 -                  3,203,283          0.08  

ขาดทุนจากเงินลงทุน                               -                 -             705,503,913       18.44                                -                 -    

รวมค่าใช้จ่าย 2,390,921,004     124.51  4,978,917,054     130.15  3,695,521,789       93.52  

       

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (470,607,632)    (24.51) (1,153,341,810)    (30.15) 256,147,756          6.48  

ตน้ทุนทางการเงิน 101,334,411          5.28  85,413,618          2.23              68,543,696          1.73  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                               -                 -    (71,845,301)       (1.88)                               -                 -    

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (571,942,043)    (29.78) (1,166,910,127)    (30.50) 187,604,060          4.75  

ภาษีเงินได ้                               -                 -                  5,148,695          0.13                                -                 -    

ขาดทุนส าหรับปี (571,942,043)    (29.78) (1,172,058,822)    (30.64) 187,604,060          4.75  

       

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552 % 2551 % 2550 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

ส่วนของขาดทุนทีเ่ป็นของ       

   ผูถื้อหุน้ของบริษทั (571,520,795)    (29.76) (1,172,058,822)    (30.64) 187,604,060          4.75  

   ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย                 (421,248)       (0.02)                               -                 -                                  -                 -    

ขาดทุนส าหรับปี (571,942,043)    (29.78) (1,172,058,822)    (30.64) 187,604,060          4.75  

       

ขาดทุนต่อหุ้น       

ขั้นพื้นฐาน (0.02)  (0.07)  0.01   
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ปรับลด (0.02)                                -                                   -     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552  2551  2550 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (571,942,043)  (1,172,058,822)  187,604,060  

รายการปรับปรุง      

ดอกเบ้ียรับ (10,518,488)  (15,343,729)  (18,629,817) 

รายไดช้ดเชยจากการยกเลิกสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ (5,320,035)                                              -                                                 -    

ตน้ทุนทางการเงิน 101,334,411   85,413,618   68,543,696  
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หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 8,957,360   6,166,930   23,749,545  

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง                                             -     (3,288)  148,904  

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 1,590,658   17,459,333   (101,496,486) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 70,923,481   71,642,077   101,218,457  

ค่าความนิยมตดัจ าหน่าย                               68,793,356  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืนตดับญัชี                             1,328,391   2,615,278                                               -    

(ก าไร)ขาดทุนจากตดับญัชีอุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน                           20,240,749   (444,308)  896,694  

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 9,830   (762,846)  (49,273,851) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 251,061,884                          181,327,808                                               -    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน                           30,295,811                                               -                               31,953,533  

(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน (79,210,768)  705,503,913   (595,719,635) 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน                             8,325,825   938,005   44,497,092  

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนผูใ้หบ้ริการ                                             -                                                 -     46,049,020  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย     3,203,283  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                                             -     (71,845,301)  (56,541,107) 

ขาดทุนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     7,891,090  

ภาษีเงินได ้                                             -     5,148,695                                               -    

 (172,922,934)  (184,242,637)  (237,112,166) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      

ลูกหน้ีการคา้ 136,939,026   (410,896,674)  (32,089,698) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (50,554,848)  (94,195,698)  (5,526,930) 

สินคา้คงเหลือ (5,565,244)  2,427,273   302,179,463  

งานระหวา่งท าตามสญัญา 15,231,392   (15,231,392)                                              -    

ตน้ทุนสร้างภาพยนตร์ (58,000)  (8,887,838)                                              -    

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์                         (24,029,156)                                              -     26,282,348  

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 12,914,811   27,785,265   (35,265,644) 

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้ 15,978,068   (31,316,519)  14,534,188  
 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552  2551  2550 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,311,532   (16,998,688)  3,829,702  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,669,926)  (7,035,139)  4,135,547  

เจา้หน้ีการคา้ (86,051,294)  65,326,226   68,839,430  

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,277,044   930,504   (117,666) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,140,871   35,914,515   3,101,646  

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ (5,338,600)  (36,955,602)  (6,110,870) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (21,089,721)  30,960,618   1,696,633  
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หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,120,681)  1,006,035   1,233,297  

ซ้ือตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ (1,210,262,184)  (1,210,462,112)  (953,665,327) 

ขายตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 1,013,300,533   1,173,775,032   905,005,598  

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
                                            

-     26,807,150   16,413,257  

จ่ายภาษีเงินได ้ (16,767,114)  (13,801,875)  (33,345,798) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (392,336,425)  (665,091,556)  44,017,010  

      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

รับดอกเบ้ีย 8,516,242   9,993,612   9,785,127  

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั (8,904,910)  (86,818,952)  (211,697,176) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลิขสิทธ์ิ 
                                            

-     (33,111,775)  
                                            
-    

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,331,806)  (54,454,822)  (527,255,822) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 616,510   17,435,404   198,219,580  
เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนผู ้
ใหบ้ริการ     261,000,000  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            

-     (315,052)  (8,205,742) 

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            

-     
                                            
-     

                                            
-    

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 
                        
(10,376,419)  

                                            
-     (1,125,000) 

รับคืนเงินมดัจ าท่ีดิน 
                          
21,500,000   

                                            
-     

                                            
-    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหอ้งชุด 
                          
(6,134,767)  

                                            
-     

                                            
-    

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 
                                            

-     
                            
1,563,998   

                          
68,898,053  

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            

-     (61,995,666)  (138,392,337) 

เงินช าระค่าหุน้ซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย (13,755,000)  
                                            
-     

                                            
-    

รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
                                            

-     
                                            
-     

                                            
-    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม      

    และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,475,000   458,637,326   162,012,818  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (62,395,150)  250,934,073   (186,760,499) 

 

 

 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
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ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2552  2551  2550 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (30,686,170)  (34,938,058)  (25,864,202) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
                                

554,992   1,299,385   (6,323,518) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 438,288,220   458,952,249   285,000,000  

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (439,240,469)  (332,000,000)  (370,400,987) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,157,390   (4,691,983)  (4,100,370) 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนได้
ทนัที 

                                            
-     

                                            
-     339,734,669  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            

-     
                                            

-     
                                            

-    

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                                            

-     
                                            

-     
                                            

-    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 36,200,000   
                                            

-     
                                            

-    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (36,200,000)  
                                            

-     
                                            

-    

จ่ายช าระหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
                                            

-     (10,321,250)  (10,295,000) 

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน 453,069,558   272,350,000   
                                            

-    

เงินสดรับจากส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1,470,000   
                                            

-     
                                            

-    

เงินสดจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการหานกัลงทุน 
                                            

-     (13,617,500)  
                                            

-    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 424,613,521   337,032,843   207,750,592  

      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (30,118,054)  (77,124,640)  65,007,103  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
                          

57,712,785                          134,832,559   
                          

69,822,943  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของ      

  เงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 
                                            

-     
                                     

4,866   
                                     

2,513  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 27,594,731   57,712,785   134,832,559  

      

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด      

ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงิน 2,045,913   
                                            

-     
                                            

-    
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 (ค) อตัราส่วนทางการเงินบริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  

         
   พ.ศ.2552  พ.ศ.2551 

 
 พ.ศ.2550  

อตัราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)  3.50  2.35  4.27  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)  3.30  2.25  1.81  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)  (-.64)  (1.99)  (0.63)  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้(เท่า)  3.10  8.30  11.83  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย(วนั)  117.85  43.98  30.42  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(เท่า)  21.77  80.60  24.84  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั)  16.76  4.53  14.49  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี(เท่า)  12.82  28.88  70.34  
ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั)  28.48  12.64  5.12  
Cash Cycle(วนั)  106.14  35.87  39.80  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขั้นตน้(%)  4.18%  2.89%  3.97%  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%)  (23.00%)  (23.12)%  (7.18)%  
อตัราก าไรอ่ืน(%)  (-25.37%)  (18.79)%  (8.62)%  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%)  (-68.17%)  (73.77)%  (110.16)%  
อตัราก าไรสุทธิ(%)  (-30.88%)  (22.77)%  (6.56)%  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(%)  (-56.93%)  (64.15)%  (12.88)%  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency Ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%)  (-26.65%)  (41.49)%  (9.32)%  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%)  (-89.78%)  (119.29)%                     (42.46)%  
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย(์เท่า)  0.86  1.82  1.42  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน(Financial Ratio)      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 1.36  0.94  0.30  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เท่า)  (9.66)  (57.69)  33.87  
(Cash basis)(เท่า)        
อตัราการจ่ายเงินปันผล  0  0  0  
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 อตัราส่วนทางการเงินบริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 

        

  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550  

อตัราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)  1.12   0.96   1.66  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)  1.03   0.88   1.37  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)  (0.05)  (0.68)  (0.36)  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้(เท่า)  3.39   9.82   23.32  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย(วนั)  107.80   37.17   15.44  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(เท่า)  17.88   35.57   13.91  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั)  20.41   10.26   25.88  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี(เท่า)  12.92   25.79   41.05  
ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั)  28.25   14.15   8.77  
Cash Cycle(วนั)  99.95   33.27   32.55  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขั้นตน้(%)  5.45%   4.50%  6.43%  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%)  (26.87%)  (30.83%)  7.82%  
อตัราก าไรอ่ืน(%)  (15.11%)  (23.08%)  (1.12)%  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%)  (83.37%)  (57.67%)  (33.28)%  
อตัราก าไรสุทธิ(%)  (29.78%)  (30.64%)  4.75%  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(%)  (57.35%)  (77.46%)  10.01%  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%)  (25.42%)  (44.07%)  7.05%  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%)  (51.05%)  (82.07%)  32.66%  
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย(์เท่า)  0.85   1.44   1.49  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน(Financial Ratio)      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 1.31   1.21  0.52  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เท่า)  (4.87)  (7.63)  (0.42)  
(Cash basis)(เทา่)        
อตัราการจ่ายเงินปันผล  0  0  0  
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(2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

 ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิส าหรับปี 
2552 จ านวน 544.04  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 823.39  ลา้นบาท โดยมีขาดทุน
ลดลง 279.35 ล้านบาท  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2552จ านวน 571.94 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับของปีก่อนมีขาดสุทธิ 1,172.06 ล้านบาท โดยมีขาดทุนลดลง 600.12  ล้านบาท  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการส าหรับปี 2552  จ  านวนเงิน 1,603.45 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัของปีก่อน จ านวนเงิน 3,517.35  ลา้นบาท  ลดลงจ านวนเงิน 1,913.90  ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 54.41 

    บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ รวมทั้งรายได้จากการให้เช่า
ส าหรับ ปี 2552 จ านวนเงิน 1,786.93  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนจ านวนเงิน 3,783.61    ลา้นบาท 
ลดลงจ านวนเงิน 1,996.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 52.77 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการลดลงเน่ืองจากในปี 2551 มีการ
รับรู้รายได้จากงานตามสัญญาร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด  ส่วนท่ีเหลือรับรู้ในปี 2552 และในปี 2552 
สภาวะราคาจ าหน่ายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีราคาลดลง สืบเน่ืองมาจากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงและก าลงั
ซ้ือหดตวัอนัเน่ืองมาจากสภาพการเมืองและเศรษฐกิจ 

2. บริษทัฯ มีก าไรจากเงินลงทุนส าหรับปี 2552  จ  านวนเงิน  79.03 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปี
ก่อนมีขาดทุนจากเงินลงทุนจ านวนเงิน 361.68   ลา้นบาท มีก าไรเพิ่มข้ึนจ านวนเงิน  440.71  ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราร้อยละ 121.85 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากเงินลงทุนส าหรับปี 2552  จ  านวนเงิน  79.21 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมีขาดทุนจากเงินลงทุนจ านวนเงิน 705.50 ลา้นบาท มีก าไรเพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 
784.71  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 111.23 

3. บริษทัฯมีผลการด าเนินงานไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนส าหรับปี 2552 บริษทัฯขาดทุน
จ านวน 623.07 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัของปีก่อนขาดทุน 461.71 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนเพิ่มข้ึน 161.36  
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.95 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลการด าเนินงานไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนส าหรับปี 2552 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยขาดทุนจ านวน 651.15  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนขาดทุน 466.55 ลา้นบาท 
โดยมีขาดทุนเพิ่มข้ึน 184.60 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 39.57 
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ปี 2552 เปรียบเทียบกบัของปีก่อน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง
ร้อยละ 16.10   และมีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 113.84  ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการบนัทึกขาดทุนดอ้ยค่าจากสินทรัพย์
และเงินลงทุนอ่ืนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน  
 

 ฐานะการเงิน 

รายได ้ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ รวมทั้งรายได้จากการให้เช่า
ส าหรับ ปี 2552 จ านวนเงิน 1,786.93  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนจ านวนเงิน 3,783.61    ลา้นบาท 
ลดลงจ านวนเงิน 1,996.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 52.77 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการลดลงเน่ืองจากในปี 2551 มีการ
รับรู้รายได้จากงานตามสัญญาร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด  ส่วนท่ีเหลือรับรู้ในปี 2552 และในปี 2552 
สภาวะราคาจ าหน่ายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีราคาลดลง สืบเน่ืองมาจากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงและก าลงั
ซ้ือหดตวัอนัเน่ืองมาจากสภาพการเมืองและเศรษฐกิจ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากเงินลงทุนส าหรับปี 2552  จ  านวนเงิน  79.21 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมีขาดทุนจากเงินลงทุนจ านวนเงิน 705.50 ลา้นบาท มีก าไรเพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 
784.71  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 111.23 

ตน้ทุนขายและบริการ  

ในปี 2552 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 1,537  ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั
ร้อยละ 4.36  เปรียบเทียบกบัปี 2551 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 3,416 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ2.97  ซ่ึงอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ในปี 2552 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551  
 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2552  เท่ากบั 395 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2551 จ านวน 76 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 16.10 
 
สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 2,167 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2551  จ  านวน 166 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 7.11 มีสาเหตุหลกัจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนและทรัพยสิ์น  
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หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ านวน 1,227 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2551 จ านวน 48 ล้านบาท หรือในอตัราร้อยละ 3.80  ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากในปี 2552 บริษทัมีการเพิ่มทุน 
บริษทัจึงน าเงินเพิ่มทุนส่วนหน่ึงไปใชช้ าระหน้ี 
 
สภาพคล่อง และแหล่งท่ีมาของทุน 

ในปี 2552 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 392 ลา้นบาท
เน่ืองจาก บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากงานจดัท าระบบบิลล่ิงและระบบบริการลูกคา้ 

 กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2552 เป็นจ านวน 62  ลา้นบาท เน่ืองจากมีการช าระค่า
หุน้ซ้ือคืนในบริษทัยอ่ยและลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2552 มีจ านวน 425  ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินสดจาก
การเพิ่มทุน  
 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 

1. ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ปี  2552 รายได้หลักของบริษัทฯ ย ังคงมาจากธุรกิจโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ี   ทว่ายอดการจ าหน่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีลดลง อนัเป็นผลมาจากภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง บวกกบัการน าเขา้และจ าหน่ายเคร่ือง
โทรศทัพเ์คล่ือนท่ีไดโ้ดยอิสระส าหรับโทรศพัททุ์กระบบ ท าใหร้าคาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยรวมต ่าลง  
ทั้งน้ี บริษัทฯคดัเลือกโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีความหลากหลายของสินค้าทั้งระดับราคาและผูผ้ลิตเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของตลาด นอกจากน้ี บริษทัฯด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายต่างๆ เพื่อ
รักษาและขยายฐานลูกคา้ควบคู่ไปกบัการเติบโตของตลาดโทรศพัท์มือถือในส่วนตลาดเคร่ืองทดแทน 
(Replacement) ขณะเดียวกนัก็จะมุ่งเนน้การขยายการให้บริการเสริมในรูปแบบ Mobile Content เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินคา้ท่ีจ  าหน่ายเพื่อขยายไลน์สินคา้
ต่อเน่ือง และสร้างแหล่งท่ีมาของรายไดใ้หม่ๆเพิ่มข้ึนอนัจะมีบทบาทท่ีส าคญัเพิ่มข้ึนในอนาคต 
 
2. ธุรกิจบริการหลงัการขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (IEC Easy Fix) 
ตลาดโทรศพัทมื์อถือจ านวน 52 ลา้นเคร่ืองในปี 2552 ผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการบริการหลงัการขายท่ีมี
คุณภาพเพิ่มมากข้ึนทุกปีทั้งท่ีอยู่ในประกนัและนอกประกนั บริษทั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จ  ากดั ซ่ึงได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ดา้นการบริการหลงัการขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการ
แข่งขัน (Competitiveness) โดยปัจจุบัน ไออีซี  อี ซ่ี  ฟิกซ์ จัดได้ว่าเป็นผู ้ให้บริการหลังการขาย
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ท่ีสุดในตลาด โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้ซ่อมและบริการบ ารุงรักษา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นจ านวนกว่า 200,000 เคร่ือง ท ารายได้ประมาณ 110 ล้านบาท ทั้งน้ี แนวโน้มใน
ปัจจุบนัสินคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากประเทศจีนเขา้มาเปิดตลาดในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน นบัเป็นช่องทาง
ในการขยายธุรกิจจากการใหบ้ริการหลงัการขายส าหรับ International Brand ไปสู่ House Brand มากยิง่ข้ึน 
 
3. ธุรกิจวศิวกรรม 
นอกเหนือจากการจ าหน่าย สินคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางดา้นแรงต ่า อาทิ Network Protector อุปกรณ์ประหยดั
พลังงาน เคร่ืองมือวดัท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และเคร่ืองชั่งระบบอิเลคโทรนิคส์ บริษทัฯยงัเป็น System 
Integrator รองรับงานโครงการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีหลายดา้นผสมผสานกนัให้กบัลูกคา้ท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจและบริษทัเอกชน โดยยึดหลักคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ากับ 
Supplier  และการให้บริการหลงัการขายอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทัฯสามารถรักษาและขยายฐานลูกคา้ได้
อยา่งมัน่คง  
ในปี 2552 บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมในการผสานความร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคม และ
พลงังานเพื่อน าแนวคิด System Thinking จากผูเ้ช่ียวชาญในต่างประเทศมาจดัท าเป็นหลกัสูตรเพื่อสร้าง
นวตักรรมทางความคิดใหม่ๆสู่สังคม และช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัฯอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
4. ธุรกิจบริหารอาคาร 
บริษทั ไออีซี  แอสเสท จ ากดั  ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร IEC  ซ่ึงปัจจุบนัมีผูเ้ช่าพื้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 
90 ดว้ยท าเลท่ีตั้งในยา่นใจกลางเมืองบนถนนรามค าแหง และอาคารจอดรถท่ีรองรับได้ถึง 800 คนั ท าให้
บริษทัฯสามารถแข่งขนักบัอาคารใกลเ้คียงได ้นอกจากน้ีในปี 2552 บริษทัฯ ยงัสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มเติม
โดยการเปิดให้ร้านคา้ ส านกังานเช่าพื้นท่ีวา่ง รวมถึงการจดัประชุมสัมมนา ซ่ึงก่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์
ทรัพยสิ์นอาคารอยา่งเตม็ท่ี  
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 (3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บญัชี จ  ากดัประจ าปี 2552 เป็นจ านวนเงินรวม 4,575,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
-ไม่มี -  
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11. ข้อมูลอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง   
 

 

-ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่
ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัได้มอบหมายให้ นางนฤมล  ฉัตรตะวนั  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางนฤมล  ฉตัรตะวนั  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ              ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ** 

 

1. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ .......................................... 

 

2. นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล  กรรมการ   .......................................... 
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ช่ือผูรั้บมอบอ านาจ  ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

 

 นางนฤมล  ฉตัรตะวนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี  .......................................... 

                                                             และงบประมาณ 

                           

 ทั้งน้ี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนั
เกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จใน
สาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือ
มาตรา 199 โดยมิไดจ้  ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง
ของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดย
ต าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ย่อมไม่มี
ความรับผดิตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษทัท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั   
บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)       

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
    (ปี)   การถือหุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต ประธานกรรมการ 72 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ( ปรอ. 1 ) - 2548-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเมน้ท ์
   UTAH  STATE University ,  USA  2548-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั นานาบริการ จ ากดั 

   
หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2548 

 
2545-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเช่ียน แคปปิตอล แอนด ์ 

คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
      หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP)  รุ่น 18      
       ของ  IOD  ปี 2551      
นางสณัห์จุฑา  วิชชาวธุ รองประธานกรรมการ 49 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์   - 2552-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการท่ีดิน  
  ประธานกรรมการบริหาร   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย     ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
  และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์   2549-2551 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั บลิส-เทล  จ ากดั (มหาชน) 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  2549-2550 กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์แอด๊คินซนั  
      หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2549  2546-2548 ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา รัฐสภา 
พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 61 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - 2550 ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ   
      วปอ. สปท. หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 44    2550 นายทหารพิเศษประจ ากรม   
      หลกัสูตร  DAP  ของ IOD  ปี 2551     นกัเรียนนายร้อยรักษา

พระองค ์
  

          2549 ราชองครักษพิ์เศษ   
นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ 45 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง - 2542-ปัจจุบนั หวัหนา้ส านกังาน ส านกังานกฎหมายสุธี ผอ่งไพบูลย ์
   หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2550     
        
นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วิจกัษณาพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 50 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 2549-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Construction Services Plus Co.,Ltd. 

      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   2548-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอลไลแอนซ์ พลสั จ ากดั 

   หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2551  2540-2548 กรรมการผูจ้ดัการ Safety Solution Specialist Co.,Ltd. 
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ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
    (ปี)   การถือหุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ กรรมการ 44 ปริญญาโท ดา้นกฎหมายการคา้-การเงิน - 2547-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากฎหมายและ บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 
      ระหวา่งประเทศ  Tulane  University, U.S.A.     ทนายความหุ้นส่วน   
      ปริญญาโท ดา้นกฎหมายเปรียบเทียบ  

Pennsylvania State University, U.S.A. 
  2551-ปัจจุบนั กรรมการจดัสรรท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร 
  

      ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    2545-2549 กรรมการกฎหมายสถาบนั   
   หลกัสูตร DAP ของ IOD ปี 2551   พระปกเกลา้  
นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล กรรมการ 50 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
       - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายมาร์เก็ตต้ิง         

ดีเวลลอปเมนท ์(ซิมการ์ด 
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 

          และดิจิตลั คอนเทนต)์  

          
2552-2552 ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการ

พิเศษ 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

          2551-2552 ผูอ้  านวยการฝ่ายประมวลผล บมจ. อินแตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
นายคอนสแตนติน  
พานุสโซปูลอส 

กรรมการ 43 ปริญญาญาเอก ดา้นเทคนิควิทยาศาสตร์ Swiss 
Federal  Institute of Technology Zurich 

       - 2550-ปัจจุบนั หุ้นส่วนจดัการและรอง
ประธานกลุ่มบริษทั 

Golden Energy Group Ltd. 

   

ปริญญาโท ดา้นวิศวกรรมเคมี Swiss Federal  
Institute of Technology Zurich   
     

นายวิสิทธ์ิ  คุณนิรันดร รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
สายการตลาด 

46 ประกาศนียบตัรการบริหารจดัการโทรคมนาคมขั้น
สูง มหาวิทยาลยัมหิดล 

        - 2552-ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่สายการตลาด 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2552-2552 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินแกรม ไมโคร (ปทท.) จ  ากดั 
   ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2551-2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยไูนเตด็ แปซิฟิค เทรดด้ิง จ  ากดั 

     2547-2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิสสิเนส 
จ ากดั 
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ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

    (ปี)   การถือหุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมชาย  เลิศวิเศษธีรกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
ฝ่ายปฏิบติัการ 

44 ประกาศนียบตัรการบริหาร Management Excellence 
Skill Alexander Hamilton Institute,  NJ. 

        - 2552-ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ฝ่ายปฏิบติัการ 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

   Mini – MBA มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ 

 2550-2552 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี
(1990) 

     2549-2550 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

        
นายมงคล  เกษมสนัต ์ณ อยธุยา รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

ฝ่ายการเงิน-บญัชี 
49 ปริญญาโทบริหารทัว่ไป  Southeastern Oklahoma 

State University,  U.S.A. 
       - ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ

ใหญ่ฝ่ายการเงิน-บญัชี 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 2547-2552 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ.  วรรณ  จ  ากดั 

        
นายกฤตศิลป์  ฉลองขวญั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 50 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       - 2549-ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ

ใหญ่ 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

         2541-2548 ผูอ้  านวยการอาวุโส บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นายสิทธิศกัด์ิ  อินทรประสิทธ์ิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 51 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง - 2546-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ากดั 
          2549-ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ

ใหญ่ 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

          2546-2548 ผูอ้  านวยการอาวุโส บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
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ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

    (ปี)   การถือหุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสุรภูมิ  สมหวงัธนโรจน์ กรรมการบริหาร 37 ปริญญาโท  Business Administration - MIS          - 2549-ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายส านกับริหาร บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

      The George Washington University     กลยทุธ ์   
      ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหาร 
  2546-2549 Director of Business &  

Solution 
บริษทั อินเทลลิเจนท ์เบรน คอนซลัต้ิง 
จ  ากดั 

      ลาดกระบงั        
นายอรรถวฒิุ  เลาหภกัดี กรรมการบริหาร 44 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
       - 2551-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

      ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต     2549-2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์  จ  ากดั 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2548-2549 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. บลิส - เทล 

นายเอกกมล  เอมระดี ผูอ้  านวยการอาวุโส 44 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - 2548-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั 

       หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2549   2548-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไมโครเนติค 

          2551-ปัจจุบนั ผ.อ.อาวโุสฝ่ายกฎหมาย บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

          2547-2551 ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นางสุวณี  เดชวิทยาพร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และ 54 ปริญญาตรี  การจดัการ  สถาบนัเทคโนโลยรีาช - 2547-ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินฯ บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

  ควบคุมสินเช่ือ    มงคล   2545-2546 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

        

นางนฤมล  ฉตัรตะวนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และ 42 ปริญญาตรี การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - 2550-ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีฯ บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

  งบประมาณ       2548-2550 ผูอ้  านวยการส านกัระบบและ บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

            ตรวจสอบภายใน   
หมายเหตุ   :   (1) ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหารแต่ละคน - ไม่มี –                     (2) IOD   หมายถึง   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย                     (3) DAP หมายถึง   หลกัสูตร Director Accreditation Program
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย   
 

 

รายช่ือ บริษทั บริษทัยอ่ย 

  IEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   ร้อยโทสมศกัด์ิ ยมะสมิต  X  /           /    

2.   นางสณัห์จุฑา  วชิชาวธุ  ///  , V /       /   /     

3.   พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์ /                   

4.   นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ /                   

5.   นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ /                   

6.   เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ /                   

7.   นายอภิชาติ  ตนัติเวชกลุ /                  

8.   นายคอนสแตนติน พานุสโซ         
      ปูลอส 

      /                   

                    

หมายเหต ุ ( ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2553 )        

X = ประธานกรรมการ ,  /// = ประธานกรรมการบริหาร ,  V = กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ,  / = กรรมการ 

บริษทัยอ่ย      

 1. บริษทั  ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส  จ ากดั  

 2. บริษทั  ไออีซี  กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ ากดั   

 3. บริษทั  ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์  จ ากดั   

 4. บริษทั  ไออีซี แอสเสท จ ากดั    

 5. บริษทั  ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั  

 6. บริษทั  ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั   

 7. บริษทั  ออเกียร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

 8. บริษทั  อญัญา อนิเมชัน่  จ ากดั  

 9. บริษทั  ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย  จ ากดั   

หมายเหต ุ    -   บริษทัยอ่ย (8) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยบริษทั  ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั 

                       -   บริษทัยอ่ย (9) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์ จ ากดั   

                                     



 - 99 - 

 
 

 

 

รายช่ือ บริษทัยอ่ย 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  นายทว ี บุตรสุนทร  X                 

2.  ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต  /            /    

3.  นางสณัห์จุฑา  วชิชาวธุ /       /    /     

4.  นายเอกกมล  เอมระดี         /   /     

5.  นางสุวณี  เดชวทิยาพร   /   /           

6.  นายสิทธิศกัด์ิ  อินทรประสิทธ์ิ   /  /     /       

7. นายวสุ  สุวรรณวงศ ์     /             

8. นายอรรถวฒิุ  เลาหภกัดี /       /  /       

9. นายดรัสพงศ ์ เดชะไกศยะ       /           

10. นายยทุธพงษ ์ อินทรพาณิชย ์       /           

11. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั   /               

12. นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ   /                

13. นายสุรภูมิ  สมหวงัธนโรจน ์           /    / / 

14. นายสง่า  ฉตัรชยัรุ่งเรือง           /       

15. นายสุเทพ  ตนันิรัตน ์               /   

16. นายวโิรจน ์ เพชรพลู        /  
                  

หมายเหต ุ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2553)           

X = ประธานกรรมการ  ,  / = กรรมการ          

บริษทัยอ่ย 1. บริษทั  ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส  จ ากดั  6. บริษทั  ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั 

 2. บริษทั  ไออีซี  กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั   7. บริษทั  ออเกียร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 3. บริษทั  ไออีซี  อีซ่ี ฟิกซ์  จ ากดั   8. บริษทั อญัญา อนิเมชัน่ จ ากดั 

 4. บริษทั  ไออีซี  แอสเสท จ ากดั     9. บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ ากดั 

 5. บริษทั  ไออีซี  เทคโนโลย ี จ ากดั    

หมายเหต ุ  -  บริษทัยอ่ย (8) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ โดยบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์ จ ากดั 

                     -  บริษทัยอ่ย (9) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ โดยบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั                

                 

 


