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ส่วนที ่1. บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์      
 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการจ าหน่ายโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี ผลิตภณัฑด์า้นวศิวกรรมและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ เลขท่ี 390 
อาคารไออีซี ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขทะเบียนบริษทั เลขท่ี 
0107536000323 (เดิมเลขท่ี บมจ.106) Home Page http://www. iec.co.th โทร. (0) 2736-3535 โทรสาร (0) 
2736-3558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 6,346,858,348 บาท ทุนช าระแลว้
จ านวน 4,273,184,826 บาท 
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1. ปัจจัยความเส่ียง  
 

 

1. ความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและภาวะการแข่งขัน 
ส าหรับธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัฯ มีความเส่ียงในการด าเนินงานและภาวะการแข่งขนัจากการปรับลด
ราคาสินคา้เน่ืองจากสินคา้มีการปรับราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง ความเส่ียงจากสินคา้ลา้สมยัเน่ืองจากสินคา้แต่
ละรุ่นจะมีสินคา้รุ่นใหม่เขา้มาแทนท่ีในตลาดอย่างรวดเร็วดว้ยคุณสมบติัสินคา้ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัราคา
เดียวกนั และ ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัดา้นราคา มีความผนัผวนของราคาสินคา้สูงเน่ืองจากการตดั
ราคากนัเองของตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ 
 
ในดา้นของธุรกิจ Mobile Digital TV บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการด าเนินงานดา้นการกระจายเคร่ืองลูกข่าย 
โดยบริษทัฯได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ในส่วนของการด าเนินงาน
สถานี บริษทัฯไดจ้ดัหาผูร่้วมงาน และพนัธมิตรเพื่อให้การด าเนินการของสถานีเป็นไปไดโ้ดยราบร่ืน   ใน
ส่วนภาวะการแข่งขนั บริษทัฯไดป้ระเมินการแข่งขนัจากโทรทศัน์ดาวเทียม, IPTV over 3G/EDGE อยา่งไร
ก็ตามการบริการของบริษทัฯมีความแตกต่างทั้งในดา้นราคาและความสะดวกสบาย จึงคาดวา่มีการแข่งขนั
ค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบับริการท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
ในส่วนของธุรกิจพลงังาน เน่ืองจากบริษทัฯมีการด าเนินงานใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่การด าเนินงานโดยเป็น
เจา้ของโครงการ และการด าเนินงานโดยการรับจา้งท าโครงการ ในกรณีแรก บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงดา้น
การแข่งขนัเน่ืองจากโครงการพลงังานทางเลือกจะมีการท าสัญญาระยะยาวทั้งในเร่ืองของเช้ือเพลิง และการ
จ าหน่าย ในส่วนของการด าเนินงาน บริษทัจะจดัหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจพลงังานมาดูแลโครงการ รวมทั้ง
ท าการฝึกอบรมพนกังานใหส้ามารถปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ืองได ้ในกรณีของการรับจา้งท าโครงการ บริษทัฯมี
ความเส่ียงจากการแข่งขนัดา้นราคาเม่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการ 
 
2. ความเส่ียงทีเ่กดิจากความผนัผวนของการเมืองและเศรษฐกจิ 
ความผนัผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 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 
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ส าหรับธุรกิจพลงังาน ความผนัผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งในกรณี
การเป็นเจา้ของโครงการ และการรับจา้งโครงการ โดยการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้  และท าให้ตน้ทุนเปล่ียนแปลงเน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน ยงัผลให้มีความผนัผวนของ
ผลตอบแทนการลงทุน 
 
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 ธุรกิจสายโทรคมนาคม และธุรกิจพลงังานของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนบริษทัฯ จะซ้ือ Forward Contract ในกรณีท่ีคาดวา่
จะมีมูลค่าความเส่ียงสูงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึง Forward Contract ดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน 
หน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
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  



 -6- 

 
6. ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของ
เงินให้กู ้ยืม และเงินกู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้ตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  
 
7. ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไข
ท่ีตกลงไว ้เม่ือครบก าหนด ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัเน้นการขายสินคา้เป็นเงินสด และฝ่ายบริหารได้
ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดยสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้
 
8. ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษทัฯมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนั
ผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
9. ความเส่ียงจากหนีสิ้นอนัอาจเกดิขึน้จากคดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากหน้ีสินอนัอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้อง อาทิ คดีบตัรภาษีกับกรม
ศุลกากร หน้ีสินจากคดีท่ีบริษทัถูกธนาคารพาณิชยใ์นประเทศยื่นฟ้องในฐานะเป็นผูค้  ้ าประกันเงินกู้ยืม 
รวมถึงคดีฟ้องร้องอ่ืนๆของบริษทัยอ่ยท่ีอาจก่อภาระหน้ีสินให้แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัในอนาคต โดยฝ่าย
บริหารพยายามรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและกลุ่มบริษทัอยา่งเต็มท่ีโดยด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น
ทั้งในส่วนของการต่อสู้คดี และการบริหารจดัการดา้นการเงินและการบญัชีเพื่อลดความเส่ียงจากหน้ีสินอนั
อาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องในแต่ละคดี 
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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 2553 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 6,346,858,348 บาท ทุนช าระแลว้จ านวน 
4,273,184,826 บาท 

 
(ข)   การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

                     การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในส่วนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และการ
บริหารงานในช่วงปี 2553 

2 สิงหาคม 2553 : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2  สิงหาคม 2553  
ไดมี้มติท่ีส าคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 (1) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,720,369,116 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,626,489,232 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,346,858,348 
บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 27,203,691,160 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท  

 (2) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษทัจ านวน 
27,203,691,160 หุ้น โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ 0.02 บาท / 
หุน้  
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18 พฤศจิกายน 2553  : บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดข้าย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั วนัเน็ต จ ากดั ท่ีถืออยู่จ  านวน 490,000 หุ้น  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 35.58 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

25  พฤศจิกายน 2553 : บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามสัญญาทางธุรกิจเก่ียวกบักิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล  
โมบายทีวี  DVB – T/H กบั บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)  โดยมีอายุสัญญา  5 ปี   
โดยบริษทัฯ  เป็นผูรั้บจา้งด าเนินการบริหารและท าการตลาด และให้บริการการ
ออกอากาศครอบคลุมพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) มีการจดัแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น  3 กลุ่มหลกั
ประกอบดว้ย  
 
1. กลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Business) ประกอบดว้ย 

1.1    ธุรกิจจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Distribution) 
 1.1.1 ธุรกิจคา้ส่งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Wholesales Business) 
 1.1.2 ธุรกิจคา้ปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Retail Business) 
1.2 ธุรกิจการบริการหลงัการขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (After Sales Service) ภายใตก้ารด าเนินงาน

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

IEC BP 
2. กลุ่มธุรกิจวศิวกรรม (Engineering Business) ประกอบดว้ย 

2.1  ผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นวศิวกรรม 
2.2    โครงการดา้นวศิวกรรม 

3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) ประกอบดว้ย 
3.1 ธุรกิจ System Integrator ภายใตก้ารด าเนินงานของ IEC Technology 
3.2 ธุรกิจ Multimedia Content Provider ภายใตก้ารด าเนินงานของ Triple Play 
3.3 ธุรกิจ Communication Service ภายใตก้ารด าเนินงานของ IEC Technology 
3.4 ธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial) และแบบพกพา (Handheld) 
3.5 ธุรกิจส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning 
 

 
นอกเหนือจาก ธุรกิจหลกัทั้ง 3 กลุ่มขา้งตน้ บริษทัฯยงัด าเนินธุรกิจอีก 3 กลุ่มท่ีเป็น Non-Core Business 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการลงทุน กลุ่มธุรกิจการพลงังานและ กลุ่มธุรกิจบริหารอาคาร โดยธุรกิจท่ีเป็น Non-
Core Business ยงัมิไดส้ร้างกระแสรายไดห้ลกัใหก้บักลุ่มบริษทัฯ แต่มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตและกลายเป็น
ธุรกิจหลกั (Core Business) ของบริษทัฯในอนาคต 
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 ธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของบริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

 ธุรกิจจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Distribution Business) 
บริษทัฯเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในกรุงเทพ
และภูมิภาคโดยจ าแนกลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
o ธุรกิจคา้ส่งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Wholesales Business) 
o ธุรกิจคา้ปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Retail Business) 
ในช่วงปลายปี 2553 บริษทัฯปรับทิศทางกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ โดยลดบทบาทธุรกิจจดัจ าหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีลงเหลือเพียง การเป็นตวัแทนคา้ปลีก ให้กบับริษทัผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีราย
หน่ึง 
 

 ธุรกิจวศิวกรรม (Engineering Business)  
บริษทัฯเป็นผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วิศวกรรมจากต่างประเทศ อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงดนัต ่า เคร่ืองมือวดัและชัง่แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ าแนกลกัษณะการด าเนินธุรกิจตามประเภท
ของลูกคา้ 
o ผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นวศิวกรรม (Engineering Product and Service) 

บริษัทฯเป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์วิศวกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากทั่วโลก อาทิ Cutlet 
Hammer, Power Wave, ICI, Kubota, Sitronics, Iwane เป็นตน้ 

o โครงการดา้นวศิวกรรม (Engineering Project) 
บริษทัมีบทบาทเป็นผูร้วบรวมระบบ (System Integrator) ในการน าเสนอสินคา้วศิวกรรมสู่
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน 
 

 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) 
ในปี 2553 บริษทัฯด าเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน 2 โครงการใหม่ ไดแ้ก่ 
o ธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial) และแบบพกพา (Handheld) 

ธุรกิจร่วมด าเนินการระหวา่งบริษทัฯกบับริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ในการให้บริการ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

o ธุรกิจส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning 
ธุรกิจ E-learning เป็นโครงการซ่ึงบริษทัฯวา่จา้งบริษทัเอกชนรายหน่ึงในการจดัหาลิขสิทธ์ิ
ตน้ฉบบั  จดัพิมพ ์ และจดัจ าหน่ายเอกสารชุดการเรียน (Learning Package) ในระดบัชั้น 
ปวศ.ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

 บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (IEC Green Energy Co., Ltd.)  
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: พฒันาโครงการพลงังานทุกชนิด รวมถึงพลงังานทดแทน โดย

มุ่งเน้นการพฒันาโครงการพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      ทุนจดทะเบียน:  500 ลา้นบาท 
 

     บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั (IEC Technology Co., Ltd.) 
    ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็น System 

Integrator ร่วมกับพนัธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐ 
ตลอดจนเป็นผูใ้ห้บริการส่ือสาร        (Communication Service) 
“IEC 3G” 

      ทุนจดทะเบียน:  200 ลา้นบาท 
 

      บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั (IEC Asset Co., Ltd.)* 
      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ใหบ้ริการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ (อาคาร ไออีซี ถนนรามค าแหง) 

แก่ผูเ้ช่า รวมถึงพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีศกัยภาพ 
      ทุนจดทะเบียน:  550 ลา้นบาท 

* ปัจจุบัน ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไออีซี แอสเสท จ ากัดได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 550 ล้าน
บาท เหลือทุนจดทะเบียนจ านวน 140 ล้านบาทต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

     บริษทั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จ  ากดั (IEC Easy Fix Co., Ltd.)** 
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ให้บริการซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์แก่ลูกคา้องค์กร 

และลูกค้าของผู ้จ ัดจ าหน่าย  โดยให้บ ริการผ่านช่องทาง
ศูนยบ์ริการของตนเองและศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

      ทุนจดทะเบียน:  95 ลา้นบาท 
        ** บริษัทไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ ากัด ยติุกิจการเป็นการช่ัวคราวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 

 
     บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (IEC Business Partner Co., Ltd.) 

         ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและใหโ้อกาสผลตอบแทนการลงทุน 
    ทุนจดทะเบียน:  250 ลา้นบาท 
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     บริษทั ทริปเปิลเพลย ์จ  ากดั (Triple Play Co., Ltd.) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: เป็นผูผ้ลิต รับจา้งผลิต รวมถึงใหบ้ริการทางการตลาดดา้น 
Mobile Media Content ซ่ึงประกอบดว้ย การผลิตคอนเทนต์
ส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การผลิตเกมส์คอนโซล การผลิต
การ์ตูนแอนิเมชัน่ส าหรับทีวีซีรีส์ ภาพยนตร์ และบริการทาง
การตลาดดว้ยระบบดิจิตอล (Digital Marketing)  

    ทุนจดทะเบียน:  35 ลา้นบาท 
 
     บริษทั อญัญา อนิเมชัน่ จ  ากดั (Anya Animation Co., Ltd.) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจแอนิเมชัน่ โดยครอบคลุมการรับจา้งผลิต และ
การท าแอนิเมชัน่เพื่อการท าการตลาดเอง  

    ทุนจดทะเบียน:  17.4 ลา้นบาท 
 
     บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ  ากดั (UFO Studio Asia Co., Ltd.) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตเกมส์ Console ส าหรับ Platform ต่างๆ อาทิ Nintendo, X-
Box, Sony Play Station 

    ทุนจดทะเบียน:  3 ลา้นบาท 
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โครงสร้างการถือหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจดัตั้ง 2553 2552 
บริษทัย่อยทางตรง     
1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่
      จ ากดั 

ใหค้  าปรึกษาวจิยัและพฒันา จ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาพลงังาน
ทุกชนิดตลอดจนพลงังานทดแทน 

ไทย 100 100 

2. บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีส่ารสนเทศ ไทย 100 100 
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) (จดทะเบียนเลิกบริษทั และ
ช าระบญัชีเรียบร้อยแลว้) 

 
 

ไทย 

 
 

- 

 
 

100 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
8. บริษทั อญัญา อนิเมชัน่ จ ากดั  
 

ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการรับจา้งผลิต 
และจ าหน่ายส่ือวดีีทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

9 บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย 
       จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการพฒันาเกมส์
คอมพิวเตอร์ 

 
ไทย 

 
51 

 
51 

กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั     
10. บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต  
    จ ากดั 

ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

 
ไทย 

 
65 

 
65 

 

หมายเหต:ุ  * บริษัท ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จ ากัด ยติุกิจการเป็นการช่ัวคราวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 
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สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย 

 
 

 % 2553 2552 2551 
 การ 

ถือ 
หุน้ 

ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% 

ผลติภัณฑ์และบริการของบริษัท 
ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ธุรกิจผลิตภณัฑว์ศิวกรรม 
ก าไรจากเงินลงทุน 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
รายไดอ่ื้น 

 
 
 
 

 
1,621 

25 
- 
- 

25 

 
90.25 
1.41 

- 
- 

1.38 

 
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 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายของบริษทั  1,671 93.04 1,718 89.48 3,215 82.50 
ผลติภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
บจ.ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่– พฒันาพลงังานทดแทน* 
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 

 
- 
5 

 
58 

 
11 

 
31 

 
20 

 
- 

0.28 
 

3.21 
 

0.61 
 

1.76 
 

1.10 

 
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 

 
- 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อย  1,796 100.00 1,920 100.00 3,897 100.00 

อตัราการขยายตวั (%)  (6.48)   (50.73)    (1.37)   
 

หมายเหต:ุ  * รายได้ในปี 2551 และ 2552 มาจากการจ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีก่อนเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 

 

1. กลุ่มธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 
(1.1) ธุรกจิค้าส่งโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Wholesales Business) 
 
   ลกัษณะของตลาด ผลติภัณฑ์ และบริการ 

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 

อยา่งไรก็ตามปี 2553 ถือวา่เป็นอีกปีหน่ึงท่ีธุรกิจคา้ส่งเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง
มากข้ึน มีการลดทอนช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สั้ นลงเพื่อลดตน้ทุนและควบคุมช่องทางการท าการตลาด 
จากเดิมท่ีผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ตอ้งพึ่งพิงผูค้า้ส่งรายใหญ่กระจายสินคา้ไปยงัผูค้า้ส่งรายกลางและรายเล็กต่อไป
ยงัผูค้า้ปลีกรายยอ่ยหรือลูกตู ้ เปล่ียนเป็นผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้เกือบทุกรายมีการลงทุนท าหน่วยรถ(Cash van) 
วิ่งตรงไปขายยงัผูค้า้ส่งน้อยรายลงแต่ตรงไปยงัร้านคา้ปลีกรายย่อยมากข้ึนและลูกตูแ้ทน ทั้งน้ีเพื่อควบคุม
ช่องทางและฐานขอ้มูลของการจดัจ าหน่ายไวใ้นมือของผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้เสียเอง 

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อยอดขายและช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัฯมาตลอด โดย
ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ไดมี้การลดปริมาณการส่งสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแก่บริษทัฯ เพื่อน าไปขายตรง
กบัร้านคา้ปลีกเอง รวมทั้งผลกัดนัการจ าหน่ายรุ่นท่ีตลาดไม่มีความตอ้งการเท่าใดนกัให้กบับริษทัฯแทน 
ดงันั้น เม่ือพิจารณาโครงสร้างการตลาดท่ีไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจในระยะยาวแล้ว ประกอบกับบริษทัฯ
ประสบความส าเร็จในการเจรจาโอกาสทางการคา้ปลีกกบับริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จ ากดั จึงตดัสินใจยุติ
การค้าส่งเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในไตรมาสท่ี 4 / 2553 โดยปรับกลยุทธช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็น
ช่องทางคา้ปลีกในนาม Nokia shop เพียงธุรกิจเดียวแทน 
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(1.2)  ธุรกจิค้าปลกีโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Retail Business) 
ตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมามีการปรับตวัอยา่งสูงในการรองรับความเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีดา้นตวัเคร่ืองลูกข่ายท่ีรองรับระบบ 3G ตลอดจนเคร่ือง โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่ม Smart 
phone ท่ีมีอตัราการเติบโตเปรียบเทียบระหวา่งปี 2552-2553 ถึง 240%โดยเฉพาะ Brand Nokia ท่ีน าเสนอ
สินคา้กลุ่ม E-Series และ N-Series ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้กลุ่ม Mid to High และมีส่วน
แบ่งตลาดรวมในประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่ 55% 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉพาะInter brand มีการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องและรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
โดยใช้กลยุทธBrand shopเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของการขายและบริการหลงัการขายท่ีให้ความมัน่ใจกบั
ผูบ้ริโภคไดดี้กวา่Brandจากประเทศจีน ท่ีมีจุดขายเนน้ในราคาท่ีถูกแต่ขาดมาตรฐานในตวัเคร่ืองและบริการ
หลงัการขาย 

 
กลยุทธ์การท าตลาด 
ในปี 2553 บริษทัฯไดบ้รรลุขอ้ตกลงทางธุรกิจกบับริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) ในการเป็นตวัแทน

คา้ปลีก (Franchise Partner) ซ่ึงไดรั้บสิทธิการด าเนินการร้านคา้ปลีก “Nokia” โดยบริษทัฯมีแผนท่ีจะปรับ
ร้านคา้ปลีก “Mobile Easy” ในสาขาท่ีมีท าเลและขนาดท่ีเหมาะสมเป็นร้าน “Nokia” แทนร้านเดิม ซ่ึงท าเล
ท่ีตั้งของร้านในปี 2553 – 2554 จะเนน้ศูนยก์ารคา้หลกัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น มาบุญครอง 
พารากอน กลุ่มเดอะมอลล ์แฟชัน่ไอร์แลนด ์พาราไดซ์พาร์ค ซีคอนสแควร์ เป็นตน้ 

ส าหรับแนวทางการตลาดร้านคา้ปลีกภายใตช่ื้อ “Nokia” จะไดรั้บการก าหนดการออกแบบและการ
ตบแต่งร้านเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก มีการอบรมความรู้สินคา้อยา่งต่อเน่ืองใหก้บัพนกังานขาย 
ตลอดจนอบรมขั้นการขายและบริการท่ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ มีการแสดงสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถ
จบัตอ้งและทดลองการท างานของเคร่ืองโทรศพัทใ์นแต่ละรุ่น มีการติดตั้งจอแสดงภาพ LED เพื่อฉาย
คุณสมบติัเคร่ืองโทรศพัทโ์นเกียรุ่นต่างๆ มีการก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการขายภายในร้านต่อเน่ือง
ตลอดปี นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถเขา้รับบริการ Application ต่างๆบน Ovi store และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
(Accessories) เช่นอุปกรณ์หูฟัง แบตเตอร่ี ท่ีเป็นมาตรฐานโนเกียไดภ้ายในร้านอีกดว้ย ท่ีส าคญัการร่วมเป็น 
Franchise Partner กบัโนเกียจะไดมี้การก าหนดปริมาณของสินคา้ในแต่ละรุ่นท่ีสมดุลและเหมาะสมเพื่อ
รักษาโอกาสทางการขายไดต้ลอดทั้งปีอีกดว้ย 
 

 

(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 
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประเทศไทย มีอตัราการขยายตวัมาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในปี 2552 

ต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2553 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สามารถเช่ือมต่อสังคมออนไลน์ ทดแทนการใช ้อินเตอร์เน็ตใน
บา้นได ้ท าเกิดความตอ้งการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ตโฟนเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายสามารถตอบสนอง
สินคา้ ทั้งตลาดระดบับน และระดบักลาง ครอบคลุม กรุงเทพ ปริมณฑล และ หวัเมืองใหญ่ ทัว่ประเทศ   

ส าหรับตลาดระดบัล่าง เคร่ืองราคาถูกจากประเทศจีน ยงัคงรักษายอดขายในระดบัเดิม แต่ดว้ยขนาด
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ท าให้ อินเตอร์แบรนด์ เสนอสินคา้เขา้มาสู่ตลาดกลุ่มน้ี เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
ดว้ยกลยุทธ์ราคาขายท่ีต ่าสามารถแข่งขนักบัสินคา้ประเทศจีนได ้  โดยท่ีปกติลูกคา้ในกลุ่มตลาดระดบัล่าง 
นิยมการเปล่ียนตวัเคร่ือง (Replacement) มากกวา่การส่งซ่อม (Repair) ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองรุ่นใหม่ 
ท่ีมีฟังชัน่มากข้ึน แต่ราคาถูกลง เน่ืองจากเห็นวา่ ราคาค่าซ่อมเคร่ืองเดิมใกลเ้คียงกบัราคาซ้ือเคร่ืองใหม่ 

อน่ึง บริษทัโนเกีย (ประเทศไทย) จ ากดั ลูกคา้รายใหญ่ของ ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ เปล่ียนแปลงนโยบาย
การให้บริการหลงัการขาย  โดยโนเกีย น านโยบาย เลือกบริษทัท่ี ให้บริการไดท้ั้งภูมิภาคเอเซียตะวนัออก
เฉียงใตม้าให้บริการ แทนบริษทั  IEC Easy Fix ท่ีเป็น Authorized Service Repair ในประเทศไทย โดยเม่ือ 
เดือน มีนาคม 2553 สัญญาแต่งตั้งตวัแทนให้บริการระหวา่ง โนเกียและไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ ส้ินสุดลง   ท าให้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการของ ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ลดลงอยา่งมีนยัยะส าคญั และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
เป็นอยา่งมาก 

สถาวะการณ์ตลาดและการปรับเปล่ียนนโยบายการให้บริการหลังการขายของ บริษัท โนเกีย 
(ประเทศไทย) จ ากดัดงักล่าว ท าให้บริษทั สูญเสียรายไดส่้วนใหญ่  อีกทั้งการปรับนโยบายบริษทัฯ โดยลด
บทบาทการด าเนินธุรกิจด้านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีลง  ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จึงปรับแผนงาน และลดระดับการ
ให้บริการลง เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายตั้งแต่ตน้ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2553 และด าเนินนโยบายหยุดธุรกรรมการ
ใหบ้ริการและการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทั้งหมดเป็นการชัว่คราวตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2553 

โดยไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ได้ยกเลิกสัญญาท่ีท าไวก้ับผูผ้ลิตโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทั้ งหมด อาทิ SONY-
ERICSSON, LG, MOTOROLA, Huawei และ Phillips และบริษทัไดปิ้ดช่องทางการจ าหน่าย ศูนยบ์ริการ 
IEC Easy Fix ทั้งหมด 15 แห่ง และยกเลิก ศูนยบ์ริการแต่งตั้ง Easy Fix Partner Program (EFPP) จ านวน 75 
แห่งอีกดว้ย 
 

 

(1.4)  ธุรกจิการบริหารคลงัสินค้าและกระจายสินค้า (IEC Logistics) ภายใต้การด าเนินงานของ IEC BP 
 
ลกัษณะการให้บริการ 
บริษทัฯใหบ้ริการบริหารคลงัสินคา้และกระจายสินคา้ (Logistics) ของธุรกิจทั้งในกลุ่มบริษทั IEC 

และลูกคา้ภายนอก โดยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยบริหารจดัการระบบคลงัสินคา้และการ
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กระจายสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเช่น รวมทั้งสินคา้ของ
กลุ่มธุรกิจวศิวกรรม  

 
ความสามารถในการให้บริการ  
อาคารคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ IEC Easy Fix ตั้งอยู ่ณ อาคารลานจอดรถส านกังานใหญ่ 

IEC ถนนรามค าแหง มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 1,787 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ (1,000 ตาราง
เมตร) พื้นท่ีจดัเตรียมสินคา้และพื้นท่ีบริหารส่วนกลาง (787 ตารางเมตร)  

 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัทางดา้น Logistics สูงมาก ผูใ้ห้บริการรายใหญ่ทุ่มตลาดท าให้เกิดการ

แข่งขนัทางด้านราคามากข้ึน ผลการด าเนินงานของธุรกิจ Logistics ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเน่ือง   
กอปรกบับริษทัฯด าเนินการปรับแผนการด าเนินธุรกิจ โดยลดขนาดองค์กรลง ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจ Logistics ภายใต ้IECBP 
 ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั คร้ังท่ี 6/2553 มีมติอนุมติัใหโ้อนการด าเนินธุรกิจ Logistics ตลอดจนขายทรัพยสิ์นและโอนพนกังาน 
ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน Logistics ใหแ้ก่นายกรกฎ ฉายะบุระกุล หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนโดยนายกรกฎ 
ซ่ึงนายกรกฎและนิติบุคคลดงักล่าวมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทัฯแต่อยา่งใด 
 
 

 

2.  กลุ่มธุรกจิวศิวกรรม (Engineering Business) 
บริษทัยงัคงให้ความส าคญักบัธุรกิจวิศวกรรมซ่ึงเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษทัและสร้างความส าเร็จ

อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ปัจจุบนัมีการจดัแบ่งธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
 

(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 
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 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 Thermal Imaging Camera ของ ICI 
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชที้มวิศวกรของบริษทัเขา้ไปอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ ตลอดจนช่วย
วางระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

ได้ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหลายประเภท ผูป้ระกอบการท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมอุปกรณ์
ไฟฟ้า ไดแ้ก่ Square-D, General Electric (GE), Cutler-Hammer และ ABB เป็นตน้ ส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ือง
ชัง่ ผูน้  าตลาดคือ Toledo รองลงมาไดแ้ก่ Kubota Yamato และ A&D ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินธุรกิจน้ี คือ ประสบการณ์ และความช านาญดา้นเทคนิค รวมถึงการบริการหลงัการขาย 
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 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 
Thermal Imaging Camera ICI 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 
H. Frenkiel นับว่าเป็นบุคคลส าคญัระดบัโลกฐานะท่ีเป็นผูคิ้ดคน้ Cellular System จึงท าให้มัน่ใจว่า 
“Systems Thinking” ถูกพฒันาข้ึนโดยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และกลัน่กรองจากประสบการณ์จนเป็น
หลกัสูตรท่ีสมบูรณ์แบบหลกัสูตรหน่ึง 

บริษทัจึงไดร่้วมกบั PRTI จดัสัมนาในหัวขอ้ “Applied Systems Thinking in The Wireless 
Revolution” ให้กบั คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เม่ือตน้ปี 2552 และในปี 2553 
บริษทัได้จดัหลกัสูตรดงักล่าวให้กับ คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ในหัวขอ้ “Applied 
Systems Thinking in The Energy Revolution” ณ เข่ือนท่าทุ่งนา จงัหวดักาญจนบุรี 
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การจดัหลกัสูตรดงักล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างรายไดแ้ล้ว ยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
บริษทัอีกทางหน่ึง 

(2)  ในปี 2553 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)  ในปี 2553 ฝ่ายวิศวกรรมได้เร่ิมมุ่งเน้นไปท่ีตลาด Busduct อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีเคยสร้าง 
Reference ไวก้บั Westinghouse Busduct อยา่งมัน่คง โดยคร้ังน้ี ไดสิ้นคา้ใหม่ คือ LS Cable Busduct (เคยอยู่
ในเครือ LG ของเกาหลี) ซ่ึงไดม้าตรฐานทั้ง UL (สหรัฐอเมริกา) และ IEC (ยโุรป)  

ราคาของ LS Cable ค่อนขา้ง competitive และไดเ้ร่ิมขายโครงการแรก คือ อาคารหลวงตามหาบวั 
ให้บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงติดตั้งเสร็จไปแลว้ คาดวา่ในปี 2554 จะประสบ
ความส าเร็จในการขายโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ 

  
 
3.  กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน และ
มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการและพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้ บริษทัเล็งเห็นถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
จึงได้จดัตั้งและพฒันากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 

บริษทัฯสามารถแบ่งธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศได ้5 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ 
 

(3.1)     ธุรกจิ System Integrator ภายใต้การด าเนินงานของ IEC Technology 
บริษทัมีแผนเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร เพื่อเขา้

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

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
สายงานธุรกิจ System Integrator เนน้การหาพนัธมิตรท่ีมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมกบั

ประเทศไทย เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐ และเอกชน  
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ไอซีทีของไทยมีขนาดตลาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียง
ใต ้แมจ้ะประสบปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาอุทกภยัในปี 2553 ท่ีผา่นมา แต่คาดวา่ตลาด
ไอซีทีของไทยจะเติบโตราว 9% ในปี 2554 และ 11% ในช่วงปี 2554-2558 โดยมูลค่าการใชจ่้ายดา้นไอซีที
ของไทยในปี 2558 คาดวา่จะสูงถึง 276,000 ลา้นบาท 
 ปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้อตัราการเติบโตด้านไอซีที คือ ศกัยภาพของตลาดท่ียงัสามารถเติบโตไดอี้ก 
(Growing Affordability) อตัราการเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ในระดบัต ่า (PC Penetration) และมาตรการกระตุน้
ของภาครัฐ อาทิ โครงการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการศึกษาของภาครัฐ เป็นตน้ 
 ส าหรับธุรกิจซอฟแวร์ ภาครัฐมัน่ใจวา่ส่วนแบ่งตลาดของซอฟแวร์ไทยมีประมาณ 50% ของตลาด
ทั้งหมดในปี 2553 ผา่นมาตรการต่างๆโดยมี SIPA (Software Industry Promotion Agency) เป็นแกนหลกั 
โดยตลาดซอฟแวร์ในปี 2554 คาดวา่จะมีมูลค่าสูงถึง 21,210 ลา้นบาท แมส้ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้วา่ไม่ดี
นกั ทั้งน้ีอตัราการเติบโตในช่วงปี 2554-2558 คาดวา่ประมาณ 12% อนัเป็นผลจากค่าเงินบาท่ีแข็งข้ึน ท าให้
ผูค้า้ปลีกสามารถลดราคาสินคา้เพื่อกระตุน้ยอดขาย 

ในส่วนตลาด PC ในปี 2554 คาดวา่จะมีมูลค่าราว 123,000 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั 114,000 ลา้นบาท
ในปี 2553 โดย Segment ท่ีครองส่วนแบ่งมากท่ีสุดราว สองในสามของตลาดทั้งหมดยงัคงเป็น End User  

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

 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
(1) คุณภาพและราคาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม 
(2) การส่งมอบงานตรงตามก าหนดเวลาและการบริการลูกคา้ท่ีดี 
(3) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ คู่คา้และพนัธมิตร 
 
สภาพการแข่งขัน 
การใชจ่้ายภาคบริการไอซีทีคาดวา่จะเพิ่มสูงข้ึนจาก 36,000 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 42,000 ลา้น

บาทในปี 2554 เน่ืองจากผูผ้ลิตขยายตวัสู่จงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กมากข้ึน โดยธุรกิจท่ีมีการใชจ่้ายดา้นไอซีทีสูง
ยงัคงเป็นกลุ่มธนาคารและโทรคมนาคม ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ System Integrator ของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
บริษทัฯมีความมัน่ใจในความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากมีประวติัการท างานและการบริการลูกคา้ท่ีดี
ตลอดจนรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้และไดรั้บการสนบัสนุนจากพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่ง 
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การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ มิได้อยู่ในฐานะผู ้ผลิตหรือผู ้จ  าหน่าย หากแต่ร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีใน

ต่างประเทศ  ในการน าเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกคา้ โดยข้ึนกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละโครงการ 

 
 
โครงการทีส่ าคัญ  
ในปี 2553 ภายหลงัจากท่ี  บริษทัฯ  ไดด้ าเนินการส่งมอบงาน ตามสัญญาจา้งจดัท าระบบ Integrated 

Billing and Customer Services System (IBACSS)  และ จา้งจดัท าระบบ  Billing Mediation    ให้กบั บมจ. 
กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (กสท)  ในปี 2552     กสท ไดท้ยอยด าเนินการตรวจรับงานในส่วน
ต่างๆ ไดแ้ก่  การทดสอบดา้น Hardware /Software ของแต่ละระบบ  (Functional Test)   การทดสอบดา้น
ความสามารถของระบบรักษาความปลอดภยั (Security and  Authorization)   การทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบโดยรวม (Integration Test)  และ การทดสอบความเช่ือมัน่ของระบบ (Reliability 
Test)  อยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  2552  เป็นตน้มา จนกระทัง่ถึงส้ินปี 2553   ปัจจุบนั  คงเหลือ
เพียงการตรวจรับงานในส่วนสุดทา้ย คือ งาน  Data Migration & Cut-Over บริการต่างๆ ของ กสท  เขา้สู่
ระบบ IBACSS      

 
 
 

(3.2) ธุรกจิ Multimedia Content Provider ภายใต้การด าเนินงานของ Triple Play 
บริษทัฯไดริ้เร่ิมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม Multimedia Content Provider ในปี 2551 โดย

จดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจดา้น Mobile Media Content มีทุนจด
ทะเบียน 35 ลา้นบาท และถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน 100% ในปีเดียวกนั บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์
จ  ากดั ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั อญัญา อนิเมชัน่ จ  ากดั (“ANYA”) หรือ คิดเป็น 100% ของ
ทุนจดทะเบียนบริษทัดงักล่าว โดยอญัญา อนิมชัน่ด าเนินธุรกิจ 3D 2D Animation, Digital Modeling Visual 
Effect และในปี 2552 บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดัไดร่้วมทุนกบับริษทั ยูเอฟโอ จ ากดัจากสหรัฐอเมริกาเพื่อ
จดัตั้งบริษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ  ากดั (“UFOA”) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตเกมส์คอนโซลส าหรับ 
Platform ต่างๆ อาทิเช่น Nintendo, X-Box, และ Sony Play-station   
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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) ปัจจุบนั ทริปเป้ิลเพลยท์  าหนา้ท่ีเป็น 
Management และท่ีปรึกษาดา้นการตลาดของ ANYA และ UFOA โดย ANYA เป็นบริษทัซ่ึงรับจา้งผลิต
การ์ตูน Animation และ UFOA รับจา้งผลิตเกมส์ใหก้บั Nintendo  

 
 

 แนวโน้มตลาดในอนาคตและปัจจัยเส่ียง 
คอนเทนต์ส าหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการเติบโตของตลาดสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นคอนเทนต์

ทางดา้นอี-เลิร์นน่ิงและ คอนเทนต์แอนนิเมชั่น ส่วนการพฒันาและความตอ้งการใช้บริการดิจิตอลคอน
เทนต์ในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดโลก มีการใช้เทคนิคแอนนิเมชัน่ส าหรับงานหลาย
ประเภท ไม่วา่จะเป็นงานภาพยนตร์โฆษณา งานสร้างเวบ็ไซตท์างอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ เกม คอนเทนต์
ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาพยนตร์การ์ตูน ซ่ึงผลงานท่ีน ามาใชใ้นประเทศไทยนั้น กว่าร้อยละ 70 เป็นคอน
เทนตท่ี์น าเขา้จากต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม มีผูป้ระกอบการไทยผลิตและสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบของ
ดิจิตอลคอนเทนตม์ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบของการ์ตูน 2 มิติ 3 มิติ ภาพประกอบในภาพยนตร์
โฆษณา ภาพเทคนิคพิเศษประกอบภาพยนตร์ งานเวบ็ครีเอทีฟ  และงานผลิตเกมทั้งในรูปของโมบายและ
ออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผลงานท่ีผา่นมาไดรั้บการยอมรับจากตลาดในประเทศพอสมควร  

 
แต่อุตสาหกรรมประเภทน้ียงัมีข้อจ ากัดหรือปัจจยัเส่ียงอีกหลายประการ ได้แก่ การขาดแคลน

บุคลากรมีฝีมือ ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก จ านวนสถาบนัท่ีฝึกสอนเก่ียวกบัการผลิตดิจิตอลคอนเทนตย์งั
ไม่มากนัก ภาวะการแข่งขนัของประเทศอ่ืน ๆ ยงัสูง การละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญายงัอยู่ในอตัราสูง 
ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของนกัพฒันาของไทยยงัไม่ช านาญมากนกั ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของ
ตนเอง ช่องทางการกระจายผลงานในประเทศยงัมีนอ้ย 
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(3.3)  ธุรกจิ Communication Service ภายใต้การด าเนินงานของ IEC Technology 
ปัจจุบนั บริษทัฯด าเนินธุรกิจ Communication Service ไดแ้ก่ ธุรกิจขายส่งบริการและขายต่อบริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเสมือนแบบ 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 ธันวาคม 2552 
ปัจจุบนับริษทัไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อทดลองใช้โครงข่าย TOT3G ซ่ึงใช้เทคโนโลยี WCDMA ตาม
มาตรฐาน UMTS ในย่านความถ่ี 2100 MHz. HSDPA 7.2 Mbps กบั บมจ.ทีโอที และให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G โดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “IEC3G” แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในเร่ืองพื้นท่ีให้บริการซ่ึงปัจจุบนั
เครือข่าย TOT3G ยงัคงให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 548 สถานี และยงัมีจุดอบั
สัญญาณภายในอาคาร ส่งผลใหก้ารท าตลาด IEC3G ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย แต่อยา่งไรก็ตามในปี 2553 บริษทั
มีลูกคา้ใชบ้ริการถึงกวา่ 30,000 ราย ทั้งน้ี บมจ.ทีโอที มีแผนงานท่ีจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ
กวา่ 4,000 สถานี ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีโอกาสจะขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
ปัจจุบนั ผูใ้ชบ้ริการกวา่ 90% เป็นผูท่ี้ใชบ้ริการทางดา้น high speed data ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีท าให้ 3G 

แตกต่างจาก 2G ด้วยความเร็วในการเช่ือมต่อตามมาตรฐาน HSPA ท าให้ปัจจุบนัสามารถรับข้อมูล 
(download) ไดสู้งสุดถึง 7.2 Mbps และ 14.4 Mbps ในบางพื้นท่ี โดยบริษทัมีแผนงานในการเน้นเพิ่ม
ผูใ้ชบ้ริการแบบรายเดือน (Postpaid) มากข้ึน ซ่ึงในปี 2553 มีผูใ้ชบ้ริการแบบรายเดือนกวา่ 1,000 ราย และ
แบบเติมเงินกว่า 30,000 ราย โดยในปี 2554 บริษทัจะเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และเพิ่มช่อง
ทางการเติมเงินและช าระค่าบริการรายเดือนให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนัลูกคา้ระบบเติม
เงินสามารถเติมเงินแบบ Online ไดท่ี้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ไดทุ้กสาขาโดยผา่นระบบรับช าระเงิน “Paycode” 
ของ “Paysbuy” และลูกคา้ระบบรายเดือนสามารถช าระค่าบริการรายเดือนไดท่ี้ Tesco Lotus และ Lotus 
Express ทุกสาขา 

 
ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ก็คือการขยายโครงข่ายของ TOT3G ซ่ึง

ใช้งบประมาณกว่า 19,000 ล้านบาท จะเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ รวมทั้งภาวะการแข่งขนัระหว่าง 
MVNO ทั้ง 5 รายท่ีพยายามทุ่มตลาดเพื่อสร้างฐานลูกคา้ ส่งผลให้โครงสร้างราคาตลาดของระบบ 3G มี
ปัญหา อีกทั้งอาจมี MVNO รายใหม่เขา้แข่งขนัในตลาดเพิ่มมากข้ึน อยา่งไรก็ดีกลยุทธ์ในการท าตลาดในปี 
2554 นั้นบริษทัจะยงัคงใชก้ลยุทธ์ “Tariff Driven” ในการสร้าง package การใชง้านให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
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ในแต่ละ segment มากยิ่งข้ึน และจะมุ่งเน้นหากลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการ
น าเสนอ application ท่ีเหมาะกบัการใชง้านในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

(3.4) ธุรกจิโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพืน้ดิน (Terrestrial) และแบบพกพา (Handheld) 
ปัจจุบนั ทัว่โลกต่างหันมาใช้เทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (Digital TV) ดว้ยคุณภาพความ

คมชดัของภาพและเสียงท่ีดีกวา่ระบบอนาล็อก (Analog TV) โทรทศัน์ระบบดิจิตอลยงักา้วเขา้มามีบทบาท
ในการแพร่ภาพและเสียงผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภทมากข้ึน อาทิ การรับชมผ่านดาวเทียม หรือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ 

 
ส าหรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (Digital TV) ทัว่โลก ปัจจุบนั แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. DVB ( Digital Video Broadcasting ) พฒันาในทวีปยุโรป ระบบ DVB แพร่หลายใน Europe, 

Asia, Australia, New Zealand, Colombia, Uruguay และบางประเทศใน Africa 
2. ATSC ( Advanced TV System Committee ) พฒันาโดยสหรัฐอเมริกา FCC ( Federal 

Communication Commission ) แพร่หลายใน North America  
3. ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting ) พฒันาโดยประเทศญ่ีปุ่น  (NHK) โดย

เป็นมาตรฐาน Digital Broadcasting Expect Group (DiBEG) ระบบ ISDB-T แพร่หลายในญ่ีปุ่น
และบราซิล 

4. DMB ( Digital Media Broadcasting ) และ CMMB เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยประเทศจีน 
และเป็นระบบท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของผูใ้ชง้านสูงมากในปัจจุบนั 

 
เม่ือแบ่งตามรูปแบบหรือ Mode การส่งสัญญาณโทรทศัน์ดิจิตอลจะแบ่งได ้4 ชนิด คือ 

1. โทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial)  
2. โทรทศัน์ระบบดิจิตอลผา่นดาวเทียม (Satellite) 
3. โทรทศัน์ระบบดิจิตอลผา่นเคเบิล (Cable) 
4. โทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา (Handheld) 
   
       โทรทศัน์ดิจิตอลแบบพกพา ถูกพฒันาข้ึนโดยเป็นการต่อยอดจากระบบโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน 

ซ่ึงมีการเพิ่มเติมคุณสมบติัเพื่อใหส้ามารถรองรับการใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ส าหรับในประเทศไทย บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) (อสมท) เป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถ่ี UHF ช่อง 58 ในการเสริมจุดบอดการรับสัญญาณโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย อสมท เลือกใชเ้ทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T/H     ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง ท าให้เกิด
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ช่องรายการเหลือ     อสมท จึงเห็นสมควรให้น ามาด าเนินการในเชิงพาณิชยเ์พื่อเป็นประโยชน์เพิ่มเติมแก่ 
อสมท   

โดยเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 ทาง อสมท ไดด้ าเนินการคดัเลือกบริษทัฯเป็นผูร่้วมด าเนินกิจการ
โทรทศัน์ระบบ DVB-T/H บนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 กรณีพิเศษ ซ่ึงไดมี้การลงนามในสัญญาทางธุรกิจ
เก่ียวกบักิจการโทรทศัน์ระบบ DVB-T/H บนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 ระหวา่ง อสมท และบริษทั เม่ือวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2553  

ทั้งน้ี อสมท ตกลงท่ีจะท าการวา่จา้งบริษทัฯใหเ้ป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงครอบคลุมการลงทุน การบริหาร
โครงการฯ การจัดการเชิงพาณิชย์ การบัญชี ตลอดจนจัดท ากิจกรรมด้านการตลาด การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือต่อเน่ืองในการ
ให้บริการกิจการโทรทศัน์ระบบ DVB-T/H บนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 ภายใตก้ารก ากบัดูแลควบคุมของ 
อสมท และเป็นไปตามนโยบายท่ี อสมท ก าหนด 

 

ส าหรับ รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ DVB-T/H แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบการให้บริการแบบ Free Access ซ่ึงเป็นการให้บริการในลกัษณะท่ีผูใ้ช้บริการ
จะต้องใช้อุปกรณ์ เคร่ืองรับท่ีก าหนดเท่านั้น โดยอุปกรณ์เคร่ืองรับดังกล่าว จะถูกก าหนดเง่ือนไขและ
รูปแบบการเขา้รับบริการของผูใ้ช้บริการ โดยผ่านระบบตรวจสอบเง่ือนไขการให้บริการ (Conditioning 
Access System) (ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “อุปกรณ์ระบบ CAS”) ตามเง่ือนไขท่ี อสมท ก าหนดส าหรับ
การใหบ้ริการแบบ Free Access โดยไม่ตอ้งมีการแจง้และ/หรือแสดงเจตนาเพื่อตอบรับซ้ือบริการเพิ่มเติมแต่
อยา่งใดอีก 

2. รูปแบบการให้บริการแบบ Subscription ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีผู ้ใช้บริการจะต้องใช้
อุปกรณ์ระบบ CAS เหมือนเช่นเดียวกนักบัผูใ้ช้บริการแบบ Free Access แต่การรับบริการในรูปแบบน้ี 
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีการแจง้และ/หรือแสดงเจตนาเพื่อตอบรับซ้ือบริการเพิ่มเติม นอกเหนือจากบริการท่ีมีให้
ในแบบ Free Access 

 
อสมท ตกลงให้บริษทัฯบริหารและท าการตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบ DVB-T/H บนคล่ืนความถ่ี 

UHF ช่อง 58 โดยมีก าหนดระยะเวลา 5 (หา้) ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงคาดวา่น่าจะ
เป็นคร่ึงแรกของปี 2554 

 

บริษทัฯจะตอ้งเป็นผูล้งทุนเองทั้งหมดส าหรับการบริหารและท าการตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบ 
DVB-T/H บนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินการโครงการฯ และการจดัท าระบบบริหารจดัการ (System Platform) 
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ตลอดจนระบบ DVB-T/H ส าหรับใช้ในการให้บริการภายใตกิ้จการดงักล่าว โดยมีงบในการลงทุนและมี
ค่าใชจ่้ายรวมกนัประมาณ 250,000,000 บาท โดยอสมท จะจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนในการบริหารและท า
การตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบ DVB-T/H บนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 แก่บริษทัฯเป็นรายเดือน โดยเป็น
ส่วนแบ่งรายไดข้องยอดเงินรายไดท้ั้งหมดท่ี อสมท ไดรั้บจริงในแต่ละเดือน รวมถึงกรณีท่ีบริษทัสามารถท า
ยอดจ านวนผูใ้ชบ้ริการในรอบปีหน่ึงๆ เท่ากบัหรือสูงกวา่จ านวนผูใ้ชบ้ริการขั้นต ่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับปีนั้น 
ๆ บริษทัฯจะไดรั้บเงินค่าจา้งและค่าตอบแทนรวมส าหรับรอบ 12 เดือนอีกดว้ย 

 
 

(3.5) ธุรกจิส่ือการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ E-Learning 
 บริษทัฯเล็งเห็นโอกาสเขา้ด าเนินธุรกิจดา้นการศึกษาซ่ึงมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งชดัเจน และมีการ

เปล่ียนแปลงสินคา้นอ้ย  โดยบริษทัจะสามารถสร้างรายไดจ้ากธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพเพื่อสนบัสนุนธุรกิจ
หลกัในปัจจุบนัของบริษทั    ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัต าราเรียนของสถานศึกษา
ต่างๆ  พบว่าสถานศึกษาต่างๆพร้อมท่ีจะใช้ต าราซ่ึงมีการประยุกต์การเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ (E-
Learning) และ ส่ือการเรียนการสอนทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile-Learning หรือ M-Learning) เพื่อ
ยกระดบัการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานสูงกวา่ต าราเดิม      

              
 ในเดือนตุลาคม ปี 2553 บริษทัฯ จึงไดท้  าสัญญาจา้งผลิตและรับจดัจ าหน่ายชุดการเรียน กบั บริษทั 

โรงพิมพ์เลิศอักษร จ ากัด (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ส านักพิมพ์เลิศอักษร จ ากัด) ในลักษณะ 
Outsourcing ให้เป็นผูติ้ดต่อและจดัหารวบรวมลิขสิทธ์ิเน้ือหาต าราเรียนจากกลุ่มคณาจารยต่์าง ๆ ในแต่ละ
สาขารายวิชา เพื่อผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียนจ านวน 60 รายวิชา ซ่ึงชุดการเรียนน้ีจะประกอบไปดว้ยเน้ือหา
ต าราเรียนตามหลกัสูตร ปวส. ของส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านกังานอาชีวศึกษา (สอศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว ้โดยจะผลิตออกมาในรูปแบบหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ E-Learning และ M-Learning โดยเม่ือบริษทัไดรั้บหนงัสือแสดงความจ านงหรือค าสั่งซ้ือชุดการเรียน
จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ก็จะใหบ้ริษทัดงักล่าวท าการผลิตตามรายละเอียดและจ านวนในค าสั่งซ้ือ 

 ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษานบัตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา 
2554 เป็นตน้ไป 

 

 

 

4. กลุ่มธุรกจิการลงทุน (Investment) ภายใต้การด าเนินงานของ IECBP 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (IECBP) บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั 100% ประกอบ

ธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้กบับริษทั ปัจจุบนั IECBP ไดข้ายหุ้นทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทั วนัเน็ต จ ากดัท่ีด าเนินธุรกิจ game online 
ยงัคงถือหุน้เฉพาะบริษทั เอ-โฮสต ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน 16.36% ของหุน้เอ-โฮสตท์ั้งหมด 
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5. กลุ่มธุรกจิการพลงังาน (Energy) ภายใต้การด าเนินงานของ IEC Green Energy 

ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท ำให้มีกำรขยำยตวัของชุมชนเมือง  และยงัผลให้ปริมำณกำรใช้
พลงังำนเพิ่มมำกข้ึนดว้ยกำรใชชี้วติแบบสังคมเมือง  นอกจำกน้ียงัท ำให้มีปริมำณขยะมูลฝอยเพิ่มมำกข้ึนอีก
ด้วย   ท ำให้เกิดแนวโน้มสองประกำร คือ แนวโน้มควำมตอ้งกำรพลงังำนซ่ึงเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง และ
แนวโนม้ปริมำณขยะท่ีเพิ่มมำกข้ึน 

 
โดยแนวโน้มควำมตอ้งกำรพลงังำนท่ีเพิ่มมำกข้ึนจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำพลงังำนจำกกำรน ำเขำ้และเป็น

พลงังำนจำกฟอสซิล ซ่ึงเป็นตน้ตอของภำวะโลกร้อน  รัฐบำลไดด้ ำเนินนโยบำยเพื่อควำมมัน่คงทำงพลงังำน 
โดยหน่ึงในนโยบำยดังกล่ำว ได้แก่ กำรส่งเสริมแหล่งพลังงำนทำงเลือก อำทิ พลังงำนลม พลังงำน
แสงอำทิตย ์รวมถึงพลงังำนจำกขยะ   

 
กำรเพิ่มของปริมำณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรจดักำรขยะ  แมว้ิธีกำรฝังกลบซ่ึงใช้

อยูใ่นปัจจุบนัเป็นวิธีกำรท่ีลงทุนต ่ำท่ีสุด อยำ่งไรก็ตำม กำรสร้ำงหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุมชน ดำ้น
มลภำวะและทศันียภำพ ท ำให้ปัจจุบนั กำรสร้ำงหลุมใหม่เป็นไปได้ยำกเน่ืองจำกกำรต่อตำ้นจำกชุมชน  
ภำครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหำในกำรวำงแผนกำรบริหำรจดักำรขยะอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 
ทำงบริษทัฯเล็งเห็นถึงปัญหำดงักล่ำวจึงไดศึ้กษำเทคโนโลยีกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกขยะ ซ่ึงจะ

เป็นกำรแกปั้ญหำทั้งสองภำยใตโ้ครงกำรเดียว และยงัเป็นธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนมัน่คง และย ัง่ยืน  โดยบริษทั
ฯไดแ้บ่งแผนกำรด ำเนินกำรเป็น 2 รูปแบบ 

 
1. กำรคดัสรรเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  เหมำะสมกบัสภำพประเทศไทย และปริมำณของขยะใน

แต่ละวนั โดยกำรว่ำจ้ำงบริษทัท่ีปรึกษำท ำกำรออกแบบโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะด้วยเทคโนโลยี Plasma 
Gasification ซ่ึงเป็นกำรก ำจดัขยะดว้ยควำมร้อนสูงถึง 2,000 องศำเซลเซียส  โดยนอกเหนือจำกขยะชุมชน 
เทคโนโลยีดงักล่ำวสำมำรถก ำจดัทั้งขยะอุตสำหกรรม ขยะมีพิษ และขยะติดเช้ือ  ทั้งน้ี โครงกำรดงักล่ำวยงั
อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำจุดคุม้ทุน 
 

2. กำรร่วมลงทุนในบริษทั จีเดค จ ำกดั ซ่ึงไดรั้บสิทธิในกำรก ำจดัขยะและสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนขยะจำกเทศบำลนครหำดใหญ่  โดยโรงงำนดงักล่ำวจะเร่ิมกำรท ำงำนไดป้ระมำณไตรมำสท่ี 1 ปี 
2555 
 

นอกจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ บริษทัฯยงัคงแสวงหำพลงังำนทำงเลือกอ่ืนๆท่ี
เหมำะสมกบัประเทศไทย ท่ีเป็นกำรลงทุนท่ีมัน่คงและย ัน่ยนื 
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6. กลุ่มธุรกจิบริหารอาคาร  ( Property Investment  and Management )  ภายใต้การด าเนินงานของ 
IEC ASSET 
บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั (IEC ASSET)ประกอบธุรกิจบริหารอาคาร IEC    โดยจดัพื้นท่ีให้เช่า

เป็นพื้นท่ีส านกังาน   โกดงัเก็บสินคา้    สถานบริการดา้นการศึกษา   สถานบริการดา้นสุขภาพ   ศูนยอ์าหาร   
หอ้งประชุมและจดัเล้ียง  โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ปัจจุบนั  มีผูเ้ช่าใชพ้ื้นท่ีของอาคารประมาณร้อย
ละ  80  และเพื่อเป็นการสร้างรายไดเ้พิ่ม  บริษทัไดข้ยายฐานรายได ้โดยน าพื้นท่ีสถานบริการดา้นการศึกษา
(ศูนย์ราชภัฎ)ให้บริการหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มในสาขาการจัดการการโรงแรมและการจัดการการ
ประกนัภยั   และน าพื้นท่ีลานดา้นหนา้อาคารชั้น1 และชั้น2 ใหบ้ริการร้านอาหารหวัหมากบุฟเฟ่ตแ์อนดบ์าร์ 
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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 2553 มีดงัน้ี  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์         704,658 บาท 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  10,300,000 บาท 

 

ช่ือ ลกัษณะ 
สิทธ์ิ 

พืน้ทีเ่ช่า 
(ตร.ม.) 

อตัราค่าเช่า 
(บาท/เดือน) 

วนัเร่ิม 
สัญญา 

ระยะเวลา 
เช่า 

ผู้ให้เช่า 

เดอะมอลลท่์าพระ 
 
เดอะมอลลร์ามค าแหง 
 
มาบุญครอง 
เซ็นทรัลเวิลด ์
เซ็นทรัลบางนา 
เดอะมอลลง์ามวงศว์าน 
เซ็นทรัลพระราม 3 
เซียร์ รังสิต 

เช่า 
 

เช่า 
 

เช่า 
เช่า 
เช่า 
เช่า 
เช่า 
เช่า 

109 
 

88 
 

44.06 
 

100.37 
120 

103.84 
89.50 

24,038 
 

17,270 
 

11,676 
        44,960 

27,470 
25,703 
29,290 
23,063 

13/8/2534 
 

1/12/2537 
 

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

25 ปี 
28 ปี 

บจ. เดอะมอลล ์ชอปป้ิง 
คอมเพลก็ซ์ 
บจ. เดอะมอลล ์ชอปป้ิง 
เซนเตอร์ (หวัหมาก) 
บมจ. เอม็ บี เค  
บจ. เซ็นทรัล เวิลด ์พลาซา 
บจ. บางนาเซ็นทรัลฯ 
บจ. งามวงศว์าน ชอปป้ิงมอลล ์
บจ. น าทรัพยพ์ฒันา 
บจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

อาคาร IEC -  อาคารใหญ่ 
-  อาคารเลก็ 
-  อาคารจอดรถ 

เช่า 25,160 
1,370 

13,500 
 

2,863,333 16/9/2548 16 ปี 8 เดือน บจ. เดอะพลาซ่า  
ดีพาร์ทเมน้สโตร์ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ขอ้พิพาททางกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 
1.   ในปี 2547- 2549  กรมศุลกากร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลย ต่อศาลภาษีอากรกลาง 

เรียกให้ช าระคืนเงินชดเชยภาษีอากรตามมูลค่าบตัรภาษี ท่ีบริษทัฯได้รับโอนสิทธิมาจากผู ้
ส่งออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จ านวนทั้งส้ิน 30 คดี  และบริษทัฯไดน้ าเงินตามมูลค่าบตัรภาษี ไปใช้
ประโยชน์แลว้ รวมเป็นจ านวนเงิน 46,159,115.18 บาท (รวมดอกเบ้ียคิดจนถึงวนัฟ้อง) โดยอา้ง
ว่าผูส่้งออก ทุจริตในการขอรับบตัรภาษีจากกรมศุลกากร ซ่ึงศาลภาษีอากรกลางมีค าพิพากษา
แลว้ทั้งหมด โดยแยกเป็นพิพากษาให้ บริษทั ฯ ชดใชใ้ห้กรมศุลกากรจ านวน 18  คดี   พิพากษา
ให้ยกฟ้องจ านวน  12  คดีขณะน้ีคดีท่ีศาลภาษีอากรกลางพิพากษาแลว้ อยูร่ะหวา่ง การอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาทั้งหมด โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553    ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาแลว้ทั้งส้ินจ านวน 
19  คดี โดยศาลฏีกา ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัฯ ชดใชใ้หก้รมศุลกากร จ านวน 18 คดี   โดยพิพากษา
ให้ บริษทัฯ ชดใช้ค่าบตัรภาษีคืนให้กรมศุลกากรตามเง่ือนไขค าร้องขอรับโอนสิทธิตามบตัร
ภาษี ท่ีระบุว่า กรณีเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรผูรั้บโอน (บริษัทฯ ) 
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 2553  รวมเป็น
จ านวนประมาณ 25.5  ลา้นบาท  ส่วนอีก 1 คดี ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาล
ฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นคดีท่ีฟ้องเกิน 10 ปี  ถือว่าขาดอายุความส าหรับอีก  11 คดีท่ีเหลือ อยู่ใน
ระหวา่งรอฟังค 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    ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ บริษทัฯ   ไดถู้กฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลแพ่ง เก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพยสิ์นจากบริษทั  
อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  โดยเป็นคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี 842/2550  
โดยมีจ านวนทุนทรัพยต์ามค าฟ้อง 181,520,000 บาท  โดยโจทกข์อให้มีค  าพิพากษาให้ถือวา่นิติ                           
กรรมการจดทะเบียนการซ้ือขายทรัพย์สินข้างต้นเป็นโมฆะและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยท่ี์โอนกลบัให้แก่ ผูข้ายหรือหากไม่ได ้ให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัช าระเงินตามจ านวนทุนทรัพยต์ามฟ้องขา้งตน้พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบั
ถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสร็จส้ินแก่โจทก์  และเม่ือวนัท่ี  14 มีนาคม 2550  
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องด าเนินคดีในขอ้หาหรือฐานความผิดยกัยอกต่อศาลแขวงดุสิต 
ตามคดีอาญาหมายเลขด าท่ี  1464/2550 จากโจทกร์ายเดียวกนั  โดยทั้งสองคดีดงักล่าว ไดมี้ความ
คืบหนา้ของคดีดงัน้ี   คดีอาญาหมายเลขด าท่ี  1464/2550  เม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน 2553  ศาลแขวง
ดุสิตได้มีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก์  เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี 1933/2553   โดยคดีน้ีปัจจุบนัอยู่
ระหว่างโจทก์อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าว    ส่วนคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี  842/2550   เม่ือวนัท่ี   
26 ตุลาคม 2553  ศาลแพ่งไดมี้  ค  าพิพากษายกฟ้องโจทก์  โดยคดีน้ีปัจจุบนัอยู่ระหว่างโจทก์
ขยายเวลาอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาล  

ความเห็นของผูบ้ริหาร 

กรณีน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ธุรกรรมการซ้ือขายทรัพยสิ์นของบริษทั อินเตอร์เนชัน่
แนล แก๊สโซฮอล ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  เป็นธุรกรรมซ้ือขายท่ีถูกตอ้งโดยสุจริตและชอบธรรมตาม
ครรลองของกฎหมายทุกประการแลว้ การด าเนินการของบริษทัย่อยดงักล่าว จึงไม่เขา้ข่ายเป็น
การกระท าความผดิกฎหมายในขอ้หายกัยอกทรัพยแ์ต่อยา่งใด   

  

3.   เม่ือวนัท่ี  20  มีนาคม 2551  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
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    โดยคดีน้ีเม่ือเดือนมิถุนายน 2553  ศาล
ได้สืบพยานโจทก์ไปแล้ว 1 ปาก  และศาลให้เล่ือนไปนัดสืบพยานโจทก์ต่อไปในวนัท่ี  23 
กุมภาพนัธ์  2554  และวนัท่ี  11 มีนาคม 2554  กบันดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี  16,  22 ,  24 และ 
25  มีนาคม  2554  
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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
ออกไปชั่วคราวเน่ืองจากจะตอ้งรอผลการพิจารณาในคดีหลกัก่อน คือคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี 
842/2550  

ความเห็นของผูบ้ริหาร 

หน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นหน้ีเงินกูท่ี้เกิดจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
แก๊สโซฮอล ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั   ซ่ึงแต่เดิมเคยติดภาระจ านองอยูก่บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้นมา
ก่อน  และบริษทัย่อยได้ซ้ือทรัพยสิ์นนั้นต่อจากบริษทัดังกล่าว   ด้วยท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ  รายงานวา่ บริษทัซ่ึงเป็นผูข้ายทรัพยสิ์นให้แก่บริษทัยอ่ย  และ ธนาคาร ซ่ึงเป็นเจา้หน้ี
เดิมของบริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น   มีพฤติกรรมส่อไปในแนวทางท่ีน่าจะมีการกระท าโดยไม่สุจริต
ในการน าทรัพยสิ์นมาขายให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าว  อนัเป็นการใช้กลฉ้อฉล  ท าให้นิติกรรม
ดงักล่าวเป็นโมฆียะตามกฎหมาย  บริษทัยอ่ย และ บริษทัฯ จึงมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะบอกลา้ง
นิติกรรมกลฉอ้ฉล และฟ้องร้องด าเนินคดีกบับริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น และ ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้น
ได ้   โดยเม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน 2552   บริษทัยอ่ย และ บริษทัฯ  ไดมี้หนงัสือเร่ืองบอกลา้งนิติ
กรรมกลฉ้อฉลไปยงับริษทัผูข้ายขายทรัพยสิ์น  และ ธนาคารแห่งนั้น   โดยขอบอกลา้งบรรดา
นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ อนัเกิดจากกลฉอ้ฉล     คือสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น  สัญญากูย้ืมเงิน สัญญา
จ านองทรัพยสิ์น  สัญญาค ้าประกนั  พร้อมกบัขอใหคื้นเงินท่ีบริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น  และ ธนาคาร 
ไดรั้บไปจากบริษทัยอ่ยไปแลว้  คืนใหแ้ก่บริษทัยอ่ย และด าเนินการให้กลบัสู่สถานะเดิม     โดย 
ณ ปัจจุบนั บริษทั และบริษทัย่อย ไดด้ าเนินการฟ้องร้อง บริษทัผูข้ายทรัพยสิ์น  และ ธนาคาร  
เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมกลฉ้อฉลและเรียกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี  
1937/2553   ตามท่ีจะกล่าวในขอ้ต่อไป  
 

5.   เม่ือวนัท่ี  2  มิถุนายน  2553    บริษทัฯ  และบริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯ   ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊สโซฮอล์ คอร์
ปอเรชัน่  จ  ากดั  กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัดงักล่าว  และ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง
หน่ึง  รวม 4 คน  เป็นจ าเลยต่อศาลแพง่  คดีหมายเลขด าท่ี 1937/2553  เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิติ
กรรมฉ้อฉลและเรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย ์98 ลา้นบาท   โดยศาลนดัช้ีสองถานในวนัท่ี  
23 สิงหาคม 2553     และศาลไดก้ าหนดนดัสืบพยานโจทกท์ั้งสองในวนัท่ี   15, 16 มีนาคม 2554  
และวนัท่ี  26 เมษายน 2554  และนัดสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี  27 เมษายน 2554 และ วนัท่ี 10  
พฤษภาคม 2554   
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6.   เม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม 2553  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ของ
บริษทัฯ ไดถู้กธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ฟ้องเป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง                                     
ตามคดีหมายเลขด าท่ี ล.5297/2553      โดยศาลไดก้ าหนดนดัสืบพยานเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ในวนัท่ี  
21 กุมภาพนัธ์  2554   และนดัสืบพยานลูกหน้ีในวนัท่ี  14 มีนาคม  2554 

 
7. เม่ือวนัท่ี  30  มิถุนายน 25542  บริษทัฯ  ถูกธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ไดย้ื่นฟ้อง

บริษทัฯ ในฐานะผูค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทั ไมโครเนติค จ ากดั (มหาชน)  ต่อศาลแพ่งเป็น
คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.2504/2552  ให้ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนรวม 12.26 ลา้น
บาท   โดยคดีน้ีศาลไดสื้บพยานเสร็จส้ินแลว้ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553     ศาลจึงไดก้ าหนดนดั
ฟังค าพิพากษาในวนัท่ี  4  เมษายน 2554    
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6. โครงสร้างเงินทุน   
 

1. หลกัทรัพยข์องบริษทั 
 

ก. หุน้สามญั 
- ทุนจดทะเบียน :  6,346,858,348 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 63,468,583,480 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
- ทุนช าระแลว้ : 4,273,184,826 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 42,731,848,260      

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์  
จ านวน มูลค่า เง่ือนไข และลกัษณะบุคคลท่ีถือหุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-     
ในรอบปี พ.ศ. 2553 บริษทัฯ ไดมี้การเพิ่มทุนช าระแลว้อีกจ านวน  15,528,157,100  หุน้  มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท  คิดเป็นทุนช าระแลว้ท่ีเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 1,552,815,710 บาท 
 

ข. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (IEC-W1) 
ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2552 ของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี  23 เมษายน  2552  ไดมี้มติ

อนุมติัในเร่ืองการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1  
(IEC-W1)   จ  านวนไม่เกิน  9,071,145,000  หน่วย   จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมภายหลงัการแตก
หุน้   โดยบริษทัฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้หุน้สามญัเพิ่มทุน ใน
อตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม (ภายหลงัการแตกหุน้) ต่อ 1 หน่วย IEC-W1  ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
โดย IEC-W1 มีก าหนดอาย ุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ (IEC-W1) 
1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้  ในราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) ในแต่ละงวดไตร
มาส  (ทุกส้ินเดือน มีนาคม  มิถุนายน  กนัยายน และ ธนัวาคม ) โดยราคาใชสิ้ทธิ ใหค้  านวณจากราคาปิดถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั  7 วนัท าการ
ติดต่อกนันบัตั้งแต่วนัท าการวนัแรกของเดือนสุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส  และใหค้  านวณส่วนลดใน
อตัราร้อยละ 10 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขา้งตน้  ใหถื้อเป็นราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) 

ซ่ึงปรากฎวา่ บริษทัฯ  สามารถจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ   ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดจ้  านวน
ทั้งส้ิน  9,061,301,160  หน่วย         และในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา     มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1 (IEC-W1) ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) ในงวดท่ี 1 (เดือน
กนัยายน 2552)  จ  านวน  100,000 หน่วย  โดยใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดจ้  านวน  100,000 หุน้     
จึงท าให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัคงมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1 (IEC-W1)  
เหลืออยูจ่  านวน  9,061,201,160  หน่วย 
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2. รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  10 รายแรก  ณ วนัท่ี 30  ธนัวาคม  2553     
 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

1. นางมโนทิพย ์ จกัรวาลธรรม 
2. SOCIETE  GENERALE 
3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์  จ  ากดั 
4. นายทิศชวน  นานาวราทร 
5. CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH 
6. นายถนอม  ถนอมบูรณ์เจริญ 
7. นายชูเกียรติ  รุจนพรพจี 
8. MR.PETROS STATHIS 
9. นายบุญเกียรติ  เอ้ือสุดกิจ 
10. นายนนัทพนัธ์  มหทัธนธญั 

5,500,000,000 
1,559,775,500 
1,507,461,680 
1,500,000,000 
1,236,995,500 
620,000,000 
402,000,000 
400,000,000 
390,859,000 
378,000,000 

12.99 
3.65 
3.53 
3.51 
2.90 
1.45 
0.94 
0.94 
0.92 
0.89 

  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

    -    นโยบายของบริษทัฯ       : หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี 
     ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
     บริษทัฯ    จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  70  
                   แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

       -    นโยบายของบริษทัยอ่ย    : ไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นตวัเลขท่ีชดัเจน (ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผล 
ประกอบการของบริษทัยอ่ยเป็นส าคญั ) 
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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 านาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
2. คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อด าเนินตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
3. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี 
4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี 
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการ 
6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
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   7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง    
        เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ     
        แต่งตั้ง 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย    

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

         ประธานกรรมการบริหาร/ 
         กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 3. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์   กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์  กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท์   กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         กรรมการตรวจสอบ 
 6. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์   กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ ตนัติเวชกุล   กรรมการ 
 8. ดร.อรรถวฒิุ เลาหภกัดี   กรรมการ 
  

วธีิการลงนามผกูพนับริษทัฯ คือใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษทัฯ 

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

(1) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก       
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหารผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
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(3) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

(4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 
(5) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
(6) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส าคญัของ

บริษทัฯ  
 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต.    และ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  1  มกราคม 2554   จ  านวน 8  ท่าน ประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    4 ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร    - ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ     4 ท่าน  

             คิดเป็นร้อยละ 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 
2553  มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจ านวน  2 ท่าน    โดยในปี 2553 ท่ีผา่นมา  คณะกรรมการ
มีการประชุมรวมทั้งส้ิน  10 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ    
 

รายช่ือ     การเขา้ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ในช่วงท่ีเขา้เป็นกรรมการ (คร้ัง) 

ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต 10/10 
นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ 10/10 
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นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ 9/10 
นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ 8/10 
นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท์ 2/2 
เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ 6/10 
นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล 10/10 
ดร.อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี 5/5 
พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ์ 7/7 
ดร.คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส 0/8 

 
          คณะกรรมการบริหาร 
          อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

           คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายโดยให ้       
                                     เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทั 

           
          รายช่ือ 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2554 ประกอบดว้ย    
   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นางสัณห์จุฑาวชิชาวธุ  ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
2. นายวสิิทธ์ิ คุณนิรันดร  กรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกุล กรรมการบริหาร 
4.  ดร. จิตรเกษม  งามนิล  กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจ

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

 
 รายช่ือ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย 
   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท์  กรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   ไดแ้ก่ นางรมณีวลัย ์ จนัทร์เพญ็  
 โดยนายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ และนายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ 
สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงินของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการสรรหา 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 

2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือเป็นระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 

3. พิจารณาบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ วา่
มีคุณสมบติัครบถว้น ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 

4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 

5. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ท่ีได้ก าหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  

6. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
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รายช่ือ 
คณะกรรมการสรรหา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย 

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 2. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการสรรหา 
 3. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์  กรรมการสรรหา 
  

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

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

2. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 
3. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
4. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและน าเสนอต่อณะกรรมการ

บริษทัฯ 
5. พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 

 
รายช่ือ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย 

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

3. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการลงทุน 
นโยบายการลงทุน 
การลงทุนในหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

      (1) การลงทุนระยะสั้น   เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีสภาพ
คล่องและใหผ้ลตอบแทนสูง รวมถึงการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล  
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            (2)              การลงทุนระยะยาว   เป็นการลงทุนในบริษทัท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีศกัยภาพ มีผล
  ประกอบการดี เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 3 – 5 ปี 

  วงเงินการลงทุนในหลกัทรัพย ์
 บริษทัฯ  ได้มีบญัชีซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไว ้2 ประเภทบญัชี  
ไดแ้ก่ บญัชีเงินสด  และ  บญัชีแคชบาลานซ์    โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยไ์วบ้ญัชีละ
ไม่เกิน  300  ลา้นบาท 
 
 รายช่ือ 

คณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย 
   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต  ประธานคณะกรรมการลงทุน 
 2. นายวชิร  จิตรทอง  กรรมการลงทุน 

 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย      
ช่ือ   ต าแหน่ง 

1. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
2. นายวสิิทธ์ิ คุณนิรันดร  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายการตลาด 
3. นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายงานปฏิบติัการ 
4. ดร. จิตรเกษม งามนิล  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายบริหารกลยทุธ 
5. นายกฤตศิลป์ ฉลองขวญั   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
6. นายสิทธิศกัด์ิ อินทรประสิทธ์ิ        ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
7. นายเอกกมล  เอมระดี  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย 
8. นางสุวณี เดชวทิยาพร  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและควบคุมสินเช่ือ 
9. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั     ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 
 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมาย 
 คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีผูใ้ดมีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก ใหอ้อกหรือถูก
พิพากษาคดี เน่ืองจากการกระท าทุจริต หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษ
จ าคุก หรือมีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษทัฯไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง โดยใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใชร้ะบบสะสมคะแนน 
(Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิไดมี้ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือก
บุคคลดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2553 มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจ านวน 2 ราย มีกรรมการ
เขา้ใหม่ จ  านวน 2 ราย  
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   ***  
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู ้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2553 

ประกอบดว้ยเงินเดือน เบ้ียประชุม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 27.63 ลา้นบาท โดยแยกไดด้งัน้ี 
1. ในระหว่างปี 2553 มีกรรมการเขา้และออก ในแต่ละคราวคละกนัไป ทั้งน้ี เม่ือนับจ านวน

บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการในช่วงปี พ.ศ. 2553 แล้ว จะมีกรรมการทั้ งส้ิน รวมจ านวน 10 ท่าน ซ่ึง
คณะกรรมการ 10 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บเบ้ียประชุมกรรมการรวม   2.91 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2553 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต ประธานกรรมการ 420,000 - 
2. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ กรรมการ/รองประธาน

กรรมการ/ประธาน
315,000 - 
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กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  

3. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 80,000 

4. นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วจิกัษณาพงษ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตวจสอบ 

240,000 60,000 

5. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ 

60,000 15,000 

6. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 240,000 - 
7. นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล กรรมการ 240,000 - 
8. ดร.อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี กรรมการ 160,000 - 
9. พลเอกธีรพงศ ์ จิระวงศ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(อดีต) 

160,000 80,000 

10. ดร.คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส  กรรมการ (อดีต) - - 
 
ทั้งน้ี นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 บริษทัฯไดป้รับลดเบ้ียประชุมของกรรมการแต่ละชุดลงใน

อตัราร้อยละ 50 ของอตัราเบ้ียประชุมเดิม โดยบริษทัฯ ได้ก าหนดอตัราค่าตอบแทนเบ้ียประชุมของ
กรรมการในแต่ละชุดไวด้งัน้ี 

 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  -   ประธานกรรมการ     35,000 บาทต่อเดือน 
  -   รองประธานกรรมการ    25,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการ      20,000 บาทต่อเดือน 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  -   ประธานกรรมการบริหาร    15,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการบริหาร     10,000 บาทต่อเดือน 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   10,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการตรวจสอบ      5,000 บาทต่อเดือน 
  
 
 



 -47- 

2.        กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั  ไดรั้บค่าตอบแทน รวม 24.72   ลา้นบาท 
 หมายเหตุ  : ***โดยในปี 2552 มีค่าเบ้ียประชุมกรรมการรวม 2.71 ล้านบาท ค่าตอบแทน

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทัฯรวม 20.03 ลา้นบาท รวมเป็นค่าตอบแทน
ทั้งส้ินจ านวน 22.74 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 าให้บริษทัฯ สามารถทราบความ
เคล่ือนไหวในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารทุกคนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
บุคลากร 
จ านวนพนักงาน    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553  มีจ  านวนทั้งหมด   212    คน  
การบริหารค่าตอบแทน     บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะก าหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ 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 
3.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย

คุม้ครอง 7 กรณี ไดแ้ก่ กรณีเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีตาย , กรณี
สงเคราะห์บุตร , กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะ
คุม้ครองพนกังานในกรณีเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 
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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 

 

** บริษัท ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ ากัด ยุติกิจการเป็นการช่ัวคราวในเดือนธันวาคม 2553 
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8. การควบคุมภายใน   
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  2/2554 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย     คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ใน
ดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร
แลว้ เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอแลว้ 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
บริษัท  อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัที ่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 
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แบบประเมินนีจั้ดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการ 
เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
ส่วนที ่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่างๆ 
ซ่ึงเอ้ือให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
ส่งเสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหารให้
ความส าคญัต่อความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่ง
เหมาะสม การก าหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้  

          
 
1.1 คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น 
แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่  
                  
                                                  
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการอยา่ง
รอบคอบ และไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนไดมี้การวเิคราะห์ถึงการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีเกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น  
ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็น
ตน้) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
1.4 บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ พนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่  
   มี   ไม่มี 
         
        
 
1.5 บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การ
จดัซ้ือ 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 โดยสาเหตุ
ของความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม บริษทัขยายงานอยา่ง
รวดเร็วเกินไปท าใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้ หรือการก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก 
เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ท าใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
การตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาใหบ้ริษทัรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักล่าวไดน้ั้น 
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 บริษทัมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยั
ความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
   มี   ไม่มี 
         
        
 
2.2 บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  
   มี   ไม่มี 
         
        
 
2.3 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียงรวมทั้ ง
มาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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2.4 บริษทัได้แจ้งให้พนักงานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
ก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ 
ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที ่ 3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเพื่อใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่แนวทาง
ท่ีฝ่ายบริหารก 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 านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้
อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 
และ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น  
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมนั้นตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด ใช่
หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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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) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกันไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนดการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้)  
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
3.7 กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเก่ียวกับการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณี 
ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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3.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งมีการก าหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้ งให้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
          
3.9 บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั  
   มี   ไม่มี 
         
        
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด 
การกระท าในลกัษณะนั้นอีก หรือไม่ 
   มี                                         ไม่มี     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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ส่วนที ่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหน่ึงของการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นส าหรับกรรมการ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน  ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งและเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 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 รายละเอียดของเร่ืองท่ี
เสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ใช่หรือไม่ 
   ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉล่ีย    4-5   วนั   ไม่ใช่ 
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อม
เหตุผล เป็นตน้ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        

 
4.4 บริษทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผูส้อบบญัชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
4.5 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ี 
รับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท าใหบ้ริษทัแสดง ผล
ประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที ่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษัทจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรต้องติดตามอย่าง 
สม ่าเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงที  
          
 
5.1 กรณีท่ีบริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการ ด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
5.2 กรณีท่ีผลการด าเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บริษทัได้ด าเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                        ไม่ใช่     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
         
        
 
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสม ่ าเสมอ  
ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
         
        
 
5.4 กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงาน
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 ใช่หรือไม่ 
   ใช่      ไม่ใช่ 
         
        
 
5.7 บริษทัมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจ
กระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่ 
   มี                                         ไม่มี     ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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9. รายการระหว่างกนั   
 

 

       รายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
- ไม่มี - 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั และ
บริษทั โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีท่ีมีข้ึนกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 

 
ความสัมพนัธ์ท่ีบริษทั/กลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุม
ร่วมกนัในบริษทัหรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุมหรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคล หรือกิจการท่ีมี
รายการบญัชีกบับริษทั/กลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน ประเทศทีจั่ดตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
1 บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
2 บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
3 บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
4 บริษทั ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
5 บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
6 บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
7 บริษทั ออเกียร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100

จนถึงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2553 
8 บริษทั อินเตอร์เทรด เอเซีย จ ากดั ไทย  บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุ้นโดยบริษทั ไอ

อีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากัดถือหุ้น
ร้อยละ 100 จนถึงว ันท่ี 31 สิงหาคม 
2552 

9  บริษทั อญัญา อนิเมชัน่ จ  ากดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุ้นโดย
บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั ถือหุน้ร้อย
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ละ 100 
10  บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุ้นโดย

บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั ถือหุน้ร้อย
ละ 51 

11 บริษทั ยเูอฟโอ อินเตอร์แอค็ทีฟ เกมส์  
   อินซ์ จ  ากดั 

อเมริกา  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

12 บริษทั แอมเทค อีแอนดเ์อม็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จนถึง ณ วนัท่ี 
16 มกราคม 2552 

 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน ประเทศทีจั่ดตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
    
13 บริษทั เอ-โฮสต ์จ ากดั ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
14 บริษทั วนัเน็ต จ ากดั ไทย  เ ป็นบริษัท ร่วมทางอ้อม ถือหุ้นโดย

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 35.58 จนถึง ณ วนัท่ี 18 
พฤศจิกายน  

   2553  
15 บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จ ากดั ไทย  เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
16 บริษทั ไมโครเนติค จ ากดั (มหาชน) ไทย  เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

38.51 
17 บริษทั โลคสั เทเลคอมมูนิเคชัน่ อิงค ์จ  ากดั ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีสัญญา

กิจการคา้ร่วม 
18 บริษทั เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอมโฮลด้ิง 

จ ากดั 
ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 

19 บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 
20 บริษทั ศรีอู่ทอง จ ากดั ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 
21 บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

(มหาชน) 
ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้

และมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
22 บริษทั เอส เอ ซี ไอ ที จ  ากดั ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการท าสัญญา

กิจการคา้ร่วม 
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23 บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ากดั ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 
24 บริษทั จีเดค จ ากดั ไทย  เ ป็นบริษัท ร่วมทางอ้อมถือหุ้นโดย

บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่  จ  ากัด 
โดยมีกรรมการสองในห้าร่วมกันกับ
บริษทัยอ่ย  ( 31 ธนัวาคม 2553 เป็นเงิน
ลงทุนจ่ายล่วงหนา้) 

 
 
 

นโยบายการก าหนดราคา 
 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ ราคาตลาดทัว่ไป 
รายไดจ้ากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ ราคาตลาดตามสัญญา 
ขายทรัพยสิ์นถาวร ราคาท่ีสูงกวา่ราคาตามบญัชี 
ขายตราสารทุน ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 7.5-8.0 ต่อปี 
รายไดค้่าเช่าพื้นท่ีป้ายโฆษณา ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นอตัราไม่สูงกวา่

ราคาตลาดท่ีเสนอใหแ้ก่ผูเ้ช่าทัว่ไป 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม(ในอตัรา 

1%) 
ซ้ือตราสารทุน ราคาตลาด 
ค่าเช่า ราคาตลาดตามสัญญา 
ค่าบริหารคลงัสินคา้ ราคาตลาดตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 7.25-8.0 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ บ าเหน็จกรรมการ  
 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและ 
 ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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รายการทีส่ าคัญส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กนัสรุปได้ดังนี ้

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายหรือการ
ใหบ้ริการ 

-  -  570,054  9,106,172 

ดอกเบ้ียรับ -  -  38,245,677  33,515,683 
รายไดอ่ื้นๆ -  -  404,215  42,664 
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขายหรือการ
ใหบ้ริการ 

239,977  217,888  -  - 

รายไดค้่าเช่า 2,245,283  1,355,075  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,817,628  1,950,669  1,670,669  1,670,669 
บริษัทอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายหรือการ
ใหบ้ริการ 

2,993,319  2,200,729  -  - 

รายไดค้่าเช่า 12,911,198  12,682,998  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,203,900  1,203,900  1,203,900  1,203,900 
ค่าใช้จ่าย        
บริษัทย่อย        
ซ้ือสินคา้ -  -  -  22,644,210 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  -  5,071,523  9,073,925 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  14,397,058  15,092,516 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  500,826  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  -  11,479,689 
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บริษัทอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องกัน        
ขาดทุนจากเงินลงทุน -  38,985,261  -  38,985,261 
ค่าตอบแทนกรรมการและ 
 ผูบ้ริหาร 

48,382,143  46,765,501  34,516,030  30,768,339 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั มีดังนี ้

ลูกหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั -  -  4,800  191,028,165 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส  พาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั 

-  -  10,000  - 

บริษทั ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ  ากดั -  -  -  585,767 
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -  -  22,000  - 
บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั -  -  5,000  - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
   (มหาชน) 

 
57,900 

  
449,242 

  
- 

  
- 

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั 282,816  1,990,728  -  - 
บริษัทร่วม (จนถึงวันที ่18 
พฤศจิกายน  2553) 

       

บริษทั วนัเน็ต จ ากดั 23,232  166,057  -  - 
 363,948  2,606,027  41,800  191,613,932 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  (191,028,165) 
สุทธิ 363,948  2,606,027  41,800  585,767 

โอนกลบัหนีส้งสัยจะสูญส าหรับปี -  -  (191,028,165)  (9,039,785) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
ประกอบดว้ย        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – สุทธิ -  -  263,041,000  398,102,500 
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรอง – สุทธิ 208,818,060  143,865,619  218,599,086  197,938,314 
รวม 208,818,060  143,865,619  481,640,086  596,040,814 
 

 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน            

บริษัทย่อย            
บริษทั ไออีซี กรีน  
  เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 
7.25 

  
7.25 

  
- 

  
- 

  
- 

  
31,400,000 

บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั 7.25-8.0  7.5-8.0  -  -  3,450,000  165,835,500 
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั 7.25-8.0  7.5-8.0  -  -  9,055,000  87,912,000 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส  
  พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
7.25-8.0 

  
7.25-8.0 

  
- 

  
- 

  
162,492,000 

  
149,665,000 

บริษทั ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ  ากดั 7.25-8.0  8.0  -  -  8,252,000  24,180,000 
บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั 7.25-8.0  7.25-8.0  -  -  79,792,000  27,022,000 
บริษัทร่วม (จนถึงวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 2553) 

           

บริษทั วนัเน็ต จ ากดั 8.0  8.0  -  3,500,000  -  - 
บริษัทร่วม            
บริษทั ไมโครเนติค จ ากดั  
  (มหาชน) 

 
7.5-15.0 

  
7.5-15.0 

  
20,475,294 

  
20,475,294 

  
20,475,294 

  
20,475,294 

กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั            
บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จ ากดั 2.0-8.0  2.0-8.0  30,576,198  30,576,198  -  - 
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 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 

   

บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั            
บริษทั คริสตลั อะโกร จ ากดั 7.5  7.5  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 
บริษทั เอธนิค เอิร์ธ  
  ดอท คอม โฮลด้ิง จ ากดั 

 
7.0-7.5 

  
7.0-7.5 

  
16,770,000 

  
16,770,000 

  
16,770,000 

  
16,770,000 

     70,821,492  74,321,492  303,286,294  526,259,794 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     (70,821,492)  (74,321,492)  (40,245,294)  (128,157,294) 
สุทธิ     -  -  263,041,000  398,102,500 

หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลบั)ส าหรับปี     (3,500,000)  1,800,294  (87,912,000)  8,531,294 
 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:-       
            

บริษัทย่อย            
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั     -  -  -  87,912,000 
บริษัทร่วม            
บริษทั วนัเน็ต จ ากดั     -  3,500,000  -  - 
บริษทั ไมโครเนติค จ ากดั (มหาชน)     20,475,294  20,475,294  20,475,294  20,475,294 
กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั            
บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จ ากดั     30,576,198  30,576,198  -  - 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั            
บริษทั คริสตลั อะโกร จ ากดั     3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 
บริษทั เอธนิค เอิร์ธ  
  ดอท คอม โฮลด้ิง จ ากดั 

     
16,770,000 

  
16,770,000 

  
16,770,000 

  
16,770,000 

รวม     70,821,492  74,321,492  40,245,294  128,157,294 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2553  2552  2553  2552 
  (บาท) 

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย             

บริษัทย่อย            
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่
จ  ากดั 

     
- 

  
- 

  
17,119 

  
11,012,125 

บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ี 
  จ  ากดั 

     
- 

  
- 

  
235,245 

  
19,122,311 

บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั     -  -  994,362  13,376,718 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส  
  พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

     
- 

  
- 

  
25,101,875 

  
16,798,557 

บริษทั ไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ  ากดั     -  -  97,560  24,604,114 
บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั     -  -  4,453,688  1,250,179 
บริษัทร่วม (จนถึงวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 2553) 

           

บริษทั วนัเน็ต จ ากดั     493,376  2,181,147  -  - 
บริษัทร่วม            
บริษทั ไมโครเนติค จ ากดั  
  (มหาชน) 

     
8,158,517 

  
6,487,847 

  
8,158,517 

  
6,487,847 

บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั            
บริษทั คริสตลั อะโกร จ ากดั     1,123,337  1,123,337  1,123,337  1,123,337 
บริษทั โลคสั เทเลคอม 
  มูนิเคชัน่ อิงค ์จ  ากดั 

     
90,426,678 

  
90,426,678 

  
90,426,678 

  
90,426,678 

บริษทั เอส เอ ซี ไอที จ ากดั     97,272,559  51,068,647  97,272,559  51,068,647 
บริษทั เอธนิค เอิร์ธ  
  ดอท คอม โฮลด้ิง จ ากดั 

     
8,935,247 

  
7,731,347 

  
8,935,247 

  
7,731,347 

บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ 
  จ  ากดั 

     
1,586,161 

  
718,734 

  
- 

  
- 

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั     2,008,348  1,322,643  -  - 
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

     
30,937 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป  
  จ ากดั (มหาชน) 

     
450,000,000 

  
450,000,000 

  
450,000,000 

  
450,000,000 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2553  2552  2553  2552 
  (บาท) 

เงินทดรองจ่าย            
บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั            
นายยทุธพงษ ์อินทรพาณิชย ์     17,000,000  -  -  - 

     677,035,160  611,060,380  686,816,187  693,001,860 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     (468,217,100)  (467,194,761)  (468,217,101)  (495,063,546) 
สุทธิ     208,818,060  143,865,619  218,599,086  197,938,314 

หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลบั)ส าหรับปี   1,022,339  4,472,280  (26,846,445)  22,933,211 
 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:- 
          
บริษัทย่อย          
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั   -  -  -  10,559,910 
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั   -  -  -  19,161,105 
บริษัทร่วม          
บริษทั วนัเน็ต จ ากดั   -  1,852,230  -  - 
บริษทั ไมโครเนติค จ ากดั  
  (มหาชน) 

   
8,158,517 

  
6,487,847 

  
8,158,517 

  
6,487,847 

บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั คริสตลั อะโกร จ ากดั   1,123,337  1,123,337  1,123,337  1,123,337 
บริษทั เอธนิค เอิร์ธ  
  ดอท คอม โฮลด้ิง จ ากดั 

   
8,935,247 

  
7,731,347 

  
8,935,247 

  
7,731,347 

บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป  
  จ ากดั  (มหาชน) 

   
450,000,000 

  
450,000,000 

  
450,000,000 

  
450,000,000 

   468,217,101  467,194,761  468,217,101  495,063,546 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มดีงันี ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  74,321,492  74,321,492  526,259,794  431,644,294 
เพ่ิมข้ึน -  -  276,891,000  126,471,000 
ลดลง (3,500,000)  -  (499,864,500)  (31,855,500) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 70,821,492  74,321,492  303,286,294  526,259,794 

 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั มีมติมอบหมายให้
กรรมการบริษทัไปด าเนินการรวบรวมและจดัซ้ือท่ีดินท่ีต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เพื่อ
โครงการพฒันาดา้นอสังหาริมทรัพย์ให้แลว้เสร็จภายใน 3 เดือน (วนัท่ี 16 กนัยายน 2553) และเพื่อให้เกิด
ความคล่องตวัในการจดัซ้ือท่ีดิน คณะกรรมการบริษทัเห็นควรอนุมติัเงินทดรองจ่ายกรรมการ (นายยุทธ
พงษ์ อินทรพาณิชย)์ จ  านวน 16 ลา้นบาท เพื่อไปด าเนินการดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2553 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ขยายระยะเวลาไปด าเนินการรวบรวมและจดัซ้ือท่ีดินออกไปอีก 3 
เดือน (วนัท่ี 16 ธันวาคม 2553) เน่ืองจากอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองราคาท่ีดินกบัเจา้ของท่ีดินยงัไม่แลว้
เสร็จ และรวบรวมจ านวนท่ีดินยงัไม่ครบถว้น รวมทั้งไดอ้นุมติัเงินทดรองจ่ายกรรมการเพิ่มอีกจ านวน 1 
ลา้นบาท รวมเป็นเงินทดรองจ่ายกรรมการทั้งส้ินจ านวน 17 ลา้นบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หข้ยายระยะเวลาออกไปอีก ซ่ึงคาดวา่จะสามารถเจรจาต่อรอง
และสรุปราคาท่ีดินไดภ้ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2554 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 

เงินมัดจ า        
บริษัทย่อย        
บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั -  -  2,963,283  3,143,720 
รวม -  -  2,963,283  3,143,720 
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เจ้าหนี้การค้า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
        
บริษัทย่อย        
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั -  -  5,500  - 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส  พาร์ทเนอร์ส จ ากดั -  -  633,498  - 
รวม -  -  638,998  - 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  67,360,000  2,500,000 
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย 763,237  729,297  14,926,141  15,255,953 
รวม 763,237  729,297  82,286,141  17,755,953 

 

 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน            
บริษัทย่อย            
บริษทั ออเกียร์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั (ไม่คิดดอกเบ้ีย)  -  -  -  2,500,000 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั   -  -  67,360,000  - 

รวม    -  -  67,360,000  2,500,000 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2553  2552  2553  2552 
  (บาท) 
เจ้าหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย            

บริษัทย่อย            

บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั     -  -  -  227,984 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั     -  -  137,810  12,148 

บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั     -  -  3,643,041  1,465,292 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส  
  พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

     
- 

  
- 

  
10,895,214 

  
12,753,847 

บริษทั ไออีซี อีซ่ีฟิกซ์ จ  ากดั     -  -  -  546,606 

บริษัทร่วม (จนถึงวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 2553) 

           

บริษทั วนัเน็ต จ ากดั     214,926  207,426  -  - 

บริษัทร่วม            

บริษทั ไมโครเนติค จ ากดั  
  (มหาชน) 

     
346,076 

  
346,076 

  
250,076 

  
250,076 

            

บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั            

บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่  
  จ  ากดั (มหาชน) จ ากดั 

     
160,795 

  
175,795 

  
- 

  
- 

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ากดั     41,440  -  -  - 

รวม     763,237  729,297  14,926,141  15,255,953 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 ดงันี ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  2,500,000  12,200,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  107,000,000  2,800,000 
ลดลง -  -  (42,140,000)  (12,500,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  -  67,360,000  2,500,000 

 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 

เงินประกนั/เงินมัดจ า        
บริษัทร่วม (จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553)        
บริษทั วนัเน็ต จ ากดั 658,776  634,276  -  - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ ากดั 2,354,725  2,218,405  -  - 
บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 922,802  1,006,345  -  - 
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 83,543  -  -  - 
บริษทั เอส เอ ซี ไอ ที จ ากดั -  5,597,524  -  5,597,524 
รวม 4,019,846  9,456,550  -  5,597,524 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (คร้ังใหม่) เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2553 มีมติอนุมติัให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน ประจ าปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 
7 ล้านบาท ทั้งน้ีอตัราค่าตอบแทนเบ้ียประชุมต่อเดือนเป็นอตัราท่ีปรับลดลงร้อยละ 50 ของอตัราเบ้ีย
ประชุมเดิม ของปี 2551 ยกเวน้ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการลงทุน ซ่ึงก าหนดเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 
2553 หากต่อมามีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าตอบแทนก็จะต้องอยู่ภายใตว้งเงินผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการไม่เกิน 7 ลา้นบาท 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2552 มีมติก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 7 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่งวดมีนาคม 2552เป็นตน้ไป โดยก าหนดอตัราจ่ายเบ้ียประชุมดงัน้ี 

 
  ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการ  ประธานกรรมการ 35,000 บาทต่อเดือน รองประธาน 25,000 

บาทต่อเดือน และกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน 
  ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหาร 15,000 บาทต่อเดือน และ

กรรมการบริหาร 10,000 บาทต่อเดือน 
  ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อเดือน 

และกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อเดือน 
 
สัญญาส าคัญทีท่ ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั ไดท้  าสัญญาให้เช่าสถานท่ีและบริการกบับริษทั วนัเน็ต จ ากดั (เก่ียวขอ้งกนั
จนถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2553) เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 2552 ถึง มิถุนายน 2556 ในอตัราค่าเช่าและ
บริการเดือนละ 190,232 บาท 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าสถานท่ีและบริการกบับริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 ในอตัราค่าเช่าและบริการเดือนละ 975,288 บาท 
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เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2549 บริษทัท าสัญญาซ้ือตน้ไมก้ับบริษทั คริสตลั อะโกร จ ากดั(“CTA”)  ซ่ึงมี
กรรมการผูมี้อ  านาจเป็นบุคคลใกลชิ้ดในอดีตกบักรรมการของบริษทัท่านหน่ึง และบริษทัได้ช าระเงิน 
จ านวน 60 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2549 แล้ว และ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2549 บริษทัได้ท า
สัญญาขายไม้กับบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ และได้รับช าระเงินจ านวน 50 ล้านบาท จนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าค่าไมใ้นพื้นท่ีสัมปทานจ านวน 60 ลา้นบาททั้ง
จ านวน และเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากบริษทั สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จ ากดั 
(เดิมช่ือ: บริษทั สยามสโตน อาร์คิเทค จ ากดั) (“SSA”)  ว่าไดรั้บช าระหน้ีจาก CTA ครบถว้นเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ดว้ยเหตุดงักล่าวมูลหน้ีระหวา่ง SSA กบับริษทั ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นอนั
ระงบัส้ินไปตามกฎหมาย และบริษทัไดห้ลุดพน้จากหน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ บริษทัจึงไม่มีภาระหรือหนา้ท่ีใดๆ 
ท่ีจะตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่ SSA อีกต่อไป 

 
อ่ืนๆ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 บริษทัไดต้กลงเขา้ร่วมท าสัญญากิจการคา้ร่วม แอลเอสไอ ซ่ึงประกอบดว้ย 
บริษทั โลคสั เทเลคอมมูนิเคชัน่ อิงค ์จ  ากดั  บริษทั เอส เอซีไอที จ ากดั และบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอน
จีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเขา้ท าสัญญาและปฏิบติังานตามสัญญากบั 
กสท. และเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2551 กิจการคา้ร่วม แอสเอสไอ ไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งเหมา จดัท าระบบบิล
ล่ิงและระบบบริการลูกคา้ กบั กสท. (โครงการ “IBACSS”) ในมูลค่าตามสัญญาจา้งรวม จ านวน 953 ลา้น
บาท (เฉพาะของบริษทัมีจ านวน 678 ลา้นบาท) โดยมีการก าหนดส่งมอบงานและจ่ายเงินเป็นงวด 4 งวด 
ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่มกราคมปี 2551 ถึงมกราคมปี 2552 ต่อมา กสท. ได้พิจารณาขยายแผนไปจนถึง
พฤษภาคม 2553 และเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2553 กสท. ไดพ้ิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินการ Data 
Migration & Cut Over คร้ังท่ี 2 โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2553 
ภายใตส้ัญญากิจการคา้ร่วม บริษทัมีหน้าท่ีจดัหา ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์รวมจดัเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน กสท. ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 และ 2 กุมภาพนัธ์ 2554 
บริษทัไดส่้งมอบผลการด าเนินการ Data Migration และรายงานสรุปการCut Over ตามล าดบั แก่ กสท. 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจนถึงวนัท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2554 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจาก กสท. 
(คณะกรรมการตรวจการจ้าง) ทั้ งน้ีระยะเวลาในการด าเนินการตรวจรับงาน ถือเป็นเอกสิทธ์ิของ
คณะกรรมการตรวจการจา้ง ภายหลงัจากการตรวจรับงานจาก กสท. เป็นท่ีเรียบร้อย บริษทัจึงจะเร่ิมมี
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บตามยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระและรายไดค้า้งรับจ านวน 361 ลา้นบาท 
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ภาระค า้ประกนักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั มดีังนี้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
ภาระค า้ประกนั :-        
การออกหนงัสือค ้าประกนัและวงเงินสินเช่ือ        
 จากธนาคารใหแ้ก่ บริษทั ไมโครเนติค  
 จ ากดั (มหาชน) 

 
15,000,000 

  
15,000,000 

  
15,000,000 

  
15,000,000 

            การกูย้มืของบริษทั ไออีซี บิชิเนส  
 พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ต่อสถาบนัการเงิน   

 
350,000,000 

  
350,000,000 

  
350,000,000 

  
350,000,000 

ค ้าประกนัสญัญาเช่าท่ีดินของบริษทั ไออีซี  
 แอสเสท จ ากดั 

 
15,000,000 

  
15,000,000 

  
15,000,000 

  
15,000,000 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั  
 ไออีซี แอสเสท จ ากดั 

 
3,800,000 

  
3,800,000 

  
3,800,000 

  
3,800,000 

ค ้าประกนัต่อบริษทั กสท. โทรคมนาคม 
 จ ากดั (มหาชน) ของบริษทั ไออีซี  
 เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

1,751,055 

  
 

1,864,689 

  
 

1,751,055 

  
 

1,864,689 
ค ้าประกนัโครงการเครือข่าย 3 G ของบริษทั 
 ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
3,300,000 

  
- 

  
3,300,000 

  
- 

รวม 388,851,055  385,664,689  388,851,055  385,664,689 
 

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (บาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี -  -  10,367,189  11,573,337  
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี -  -  6,563,125  16,602,423 
รวม -  -  16,930,314  28,175,760 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั  อนัประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน คือ นำยสุธี ผอ่งไพบูลย ์เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยสิษฐิสิษฐ์ิ วิจกัษณำพงษ ์   และ
นำยอฏัฐ ์อศัวำนนัท ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยในรอบปี 2553   มีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 5 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 2554 

5. น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับปี 
2554 และก ำหนดค่ำสอบบญัชี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดพ้ิจำรณำเห็นวำ่ บริษทัมีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ   กำรประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยในเห็นวำ่บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่ ตลอดจนปฏิบติั
ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยครบถว้น 
  
 
 
                      (นำยสุธี ผอ่งไพบูลย)์ 
                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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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 2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,336,190  
         

0.77  13,416,013  
        

0.63  40,235,244  
        

2.07  

เงินลงทุนชัว่คราว 8,884,700  
         

0.48  351,911,120       16.42  75,920,200  
        

3.91  

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 374,260,551  
       

20.11  422,362,509       19.70  605,457,540       31.21  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 481,640,086  

       
25.88  596,040,814       27.81  454,270,910       23.42  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 41,499,418  
         

2.23  88,859,102  
        

4.15  52,281,000  
        

2.70  

งานระหวา่งท าตามสญัญา                -    
                              

-                 -                15,231,392  
        

0.79  

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์             39,494,019  
         

2.12              24,029,156  
        

1.12  
                              

-                 -    

ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน-สุทธิ 
                              

-                  -    
                              

-                 -    
                              

-                 -    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้               2,689,633  
         

0.14                2,040,784  
        

0.10              12,078,000  
        

0.62  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย             14,840,744  
         

0.80              20,609,099  
        

0.96              11,102,419  
        

0.57  

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้             18,007,815  
         

0.97              23,218,883  
        

1.08              33,951,427  
        

1.75  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 38,165,093  
         

2.05  12,501,725  
        

0.58  15,743,258  
        

0.81  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,033,818,249  
       

55.55  1,554,989,205       72.55  1,316,271,390       67.86  

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 236,698,815  
       

12.72  50,448,248  
        

2.35  82,762,283  
        

4.27  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
                              

-                  -    
                              

-                 -    
                              

-                 -    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 525,000  
         

0.03  525,000  
        

0.02  525,000  
        

0.03  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,963,283  
         

0.16  3,143,720  
        

0.15                4,027,182  
        

0.21  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 23,627,163  
         

1.27  47,473,323  
        

2.21  73,882,229  
        

3.81  
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,922,271  
         

0.59  11,386,908  
        

0.53  1,529,826  
        

0.08  

สิทธิการเช่า 26,187,907  
         

1.41  19,632,830  
        

0.92  23,360,082  
        

1.20  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 432,818,875  
       

23.26  432,818,875       20.19  423,918,825       21.86  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 61,447,395  
         

3.30  
                              

-                 -    
                              

-                 -    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 31,901,890  
         

1.71  23,038,966  
        

1.07  13,404,760  
        

0.69  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 827,092,599  
       

44.45  588,467,870       27.45  623,410,187       32.14  

       

รวมสินทรัพย์ 1,860,910,848      100.00  2,143,457,075     100.00  1,939,681,577     100.00  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

หน้ีสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น       

  จากสถาบนัการเงิน 328,150,657  
       

17.63  237,618,553  
     

11.09  238,060,076  
     

12.27  

เจา้หน้ีการคา้ 42,003,691  
         

2.26  75,916,455  
        

3.54  163,864,257  
        

8.45  
ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

                              
-    

              
-    

                              
-    

             
-    

                              
-    

             
-    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 82,286,141  
         

4.42  17,755,953  
        

0.83  36,500,325  
        

1.88  

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
                              

-    
              

-    
                              

-    
             

-    
              

5,338,600  
        

0.28  

เงินรับล่วงหนา้ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน 50,000,000  
         

2.69  50,000,000  
        

2.33  50,000,000  
        

2.58  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,248,580  
         

2.00  32,165,227  
        

1.50  28,170,071  
        

1.45  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,308,955  
         

2.70  31,050,524  
        

1.45  38,663,256  
        

1.99  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 589,998,024  
       

31.70  444,506,712  
     

20.74  560,596,585  
     

28.90  
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หน้ีสินไม่หมุนเวยีน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                              

-    
              

-    
              

5,597,524  
        

0.26  
                              

-    
             

-    

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 953,295,948  
       

51.23  782,676,304  
     

36.51  372,422,134  
     

19.20  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 515,257  
         

0.03  534,345  
        

0.02  5,550,895  
        

0.29  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 953,811,205  
       

51.26  788,808,173  
     

36.80  377,973,029  
     

19.49  

รวมหนีสิ้น 1,543,809,229  
       

82.96  1,233,314,885  
     

57.54  938,569,614  
     

48.39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน 6,346,858,348      341.06  3,628,458,000     169.28  2,200,000,000     113.42  

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 4,273,184,826      229.63  2,720,369,116     126.92  1,814,229,000       93.53  
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ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุน       

   ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)มูลค่าหุน้สามญั (1,469,035,533)      (78.94) (226,782,965)    (10.58) 226,287,593       11.67  

ก าไร(ขาดทุน)สะสม       

   จดัสรรแลว้       

        ทุนส ารองตามกฎหมาย 400,000           0.02  400,000          0.02  400,000          0.02  

   ขาดทุนสะสม (2,487,447,674)   (133.67) (1,583,843,961)    (73.89) (1,039,804,630)    (53.61) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 317,101,619         17.04  910,142,190       42.46  1,001,111,963       51.61  

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย                               -                                   -                                   -     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317,101,619         17.04  910,142,190       42.46  1,001,111,963       51.61  

       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,860,910,848      100.00  2,143,457,075     100.00  1,939,681,577     100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

รายได้       

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 1,646,766,810         81.83  1,603,452,501       91.01  3,517,350,013       97.29  

ดอกเบ้ียรับ 45,071,565           2.24  42,815,713          2.43  52,315,933          1.45  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                   172,856           0.01                                -                 -                                  -                 -    

ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้               -                -    79,029,268          4.49                                -                 -    
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ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 438,115           0.02  224,693          0.01  1,127,155          0.03  

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 301,994,539         15.01               -                  -                 -                  -    

รายไดอ่ื้น 17,863,112           0.89  36,341,616          2.06  44,545,394          1.23  

รวมรายได้ 2,012,306,997      100.00  1,761,863,791     100.00  3,615,338,495     100.00  

       

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,566,373,735         77.84  1,536,501,797       87.21  3,415,849,931       94.48  

ค่าใชจ่้ายในการขาย             17,719,902           0.88              25,521,670          1.45              73,673,371          2.04  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 185,192,472           9.20  236,053,946       13.40  220,922,514          6.11  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34,516,030           1.72  30,768,339          1.75  34,609,057          0.96  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน 210,512,270         10.46  424,009,170       24.07  218,570,503          6.05  

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

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์          678,698,045         33.73              22,939,035          1.30              97,774,425          2.70  

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้          190,401,004           9.46                                -                 -    361,676,493       10.00  

รวมค่าใช้จ่าย 2,883,413,458      143.29  2,275,808,651     129.17  4,424,232,896     122.37  

       

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิ (871,106,461)      (43.29) (513,944,860)    (29.17) (808,894,401)    (22.37) 

ตน้ทุนทางการเงิน 32,497,252           1.61  30,094,471          1.71  14,496,799          0.40  

ขาดทุนส าหรับปี (903,603,713)      (44.90) (544,039,331)    (30.88) (823,391,200)    (22.77) 

       

ขาดทุนต่อหุ้น       

ขั้นพื้นฐาน (0.03)  (0.02)  (0.05)  

ปรับลด (0.03)  (0.02)                                -     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2553  2552  2551 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      

ขาดทุนส าหรับปี (903,603,713)  (544,039,331)  (823,391,200) 

รายการปรับปรุง      

ดอกเบ้ียรับ (45,071,565)  (42,815,713)  (52,315,933) 



 - 86 - 

ตน้ทุนทางการเงิน 32,497,252   30,094,471   14,496,799  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (301,994,539)  24,728,863   59,877,151  

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง                                             -                                                 -     817,071  

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง(โอนกลบั) (4,224,087)  6,704,838   2,761,927  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 25,179,856   31,174,490   29,696,204  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืนตดับญัชี 80,584                                               -                                              - 

ขาดทุนจากตดับญัชีอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,012,684   17,195,340   (674,031) 

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (438,115)  (224,693)  (1,127,155) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของlสินทรัพย ์                                             -                                                 -                                 6,000,000  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 678,698,045   22,939,035   97,774,425  

(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 190,401,004   (79,029,268)  361,676,493  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน 210,512,270   424,009,170   218,570,503  

 (116,950,324)   (109,262,798)  (85,837,746) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      

ลูกหน้ีการคา้ 235,338,051   182,180,427   (401,751,833) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,651,179)  (49,448,876)  (81,373,330) 

สินคา้คงเหลือ 51,894,801   (43,176,391)  (22,451,133) 

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

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์                           (15,464,864)                          (24,029,156)                                              -    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (648,849)  10,037,216   28,349,152  

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้ 5,211,068   10,732,543   (32,161,238) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2553  2552  2551 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (26,340,582)  8,856,311   (10,210,861) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,862,924)  (9,634,206)  1,082,859  

เจา้หน้ีการคา้ (33,912,764)  (87,947,802)  90,346,569  

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             (5,927,337)                            (3,446,848)                            13,483,381  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (20,563,075)  3,527,044   2,177,892  
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เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์                                             -                               (5,338,600)                              5,338,600  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,258,432   (7,612,732)  20,662,690  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                                 (19,088)                            (5,016,550)                                  896,895  

จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน                           (14,383,326)                                              -                                                 -    

ซ้ือตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ (15,094,419)  (1,210,262,185)  (878,870,642) 

ขายตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 168,360,859   1,013,300,533   498,940,528  

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย                              11,090,389                                               -     26,807,150  

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (5,402,617)  (9,506,680)  (11,058,032) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน 212,932,252    (320,817,358)  (850,860,491) 

      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

รับดอกเบ้ีย 66,766,070   16,564,610   70,139,997  

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั                                             -     (8,900,050)  (87,239,825) 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,909,223)  (17,828,110)  (9,171,110) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 888,879   231,919   1,173,200  

จ่ายช าระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (276,891,000)  (126,471,000)  (457,093,552) 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 499,864,500   31,855,500   663,870,800  

ซ้ือสิทธิการเช่า (12,374,048)                                              -                                                 -    

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน                                 (34,500)                          (10,376,419)                                              -    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์                           (61,447,395)                                              -                                              - 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                             -                                                 -     (47,500,000) 

เงินช าระค่าหุน้ซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย                                             -     (13,755,000)                                              -    

รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                             -     9,375,000                                               -    

จ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการเพิ่มทุน (860,000,000)                                              -                                              - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      

    และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                2,483,976                                               -     351,928,893  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (645,652,741)   (119,303,550)  486,108,403  

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2553  2552  2551 

 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (32,314,580)  (29,626,358)  (14,496,799) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3,577,704   510,726   1,502,870  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,304,772,000   438,288,220   458,952,249  
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ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,217,817,600)  (439,240,469)  (332,000,000) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน                                             -                                                 -     (793,176) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                            107,000,000                               2,800,000                             36,900,000  

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (42,140,000)  (12,500,000)  (24,700,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 19,200,000   36,200,000                                               -    

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (19,200,000)  (36,200,000)                                              -    

จ่ายช าระหุน้กูแ้ปลงสภาพ                                             -                                                 -     (10,321,250) 

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน                            310,563,142                            453,069,558                            272,350,000  

เงินสดจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการหานกัลงทุน                                             -                                                 -                             (13,617,500) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 433,640,666    413,301,677   373,776,394  

      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 920,177   (26,819,231)  9,024,306  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 13,416,013   40,235,244   31,206,072  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของ      

  เงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี                                             -                                                 -                                          4,866  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 14,336,190    13,416,013   40,235,244  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

สินทรัพย์ 2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,795,785  
            

1.41  27,594,731  
        

1.27  57,712,785   2.47  

เงินลงทุนชัว่คราว 15,835,469  
            

0.94  354,290,120  
     

16.35  79,592,700  
        

3.41  
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ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 400,851,751  
         

23.77  439,746,745  
     

20.30  587,020,805  
     

25.17  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 208,818,060  

         
12.38  143,865,619  

        
6.64  96,132,677  

        
4.12  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 44,609,640  
            

2.65  94,633,283  
        

4.37  90,541,692  
        

3.88  

งานระหวา่งท าตามสญัญา                               -    
                 

-    
                              

-    
             

-    15,231,392  
        

0.65  

ตน้ทุนสร้างภาพยนตร์                                -    
                 

-    8,945,838  
        

0.41  8,887,838  
        

0.38  

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 39,494,019  
            

2.34  24,029,156  
        

1.11  
                              

-    
             

-    

ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน-สุทธิ                               -    
                 

-    
                              

-    
             

-    
                              

-    
             

-    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
                  

8,075,200  
            

0.48  
                 

2,805,033  
        

0.13  
                

15,719,844  
        

0.67  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
                

14,840,743  
            

0.88  
                

29,546,038  
        

1.36  
                

17,164,635  
        

0.74  

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้ 
                

40,210,998  
            

2.38  
                

39,804,951  
        

1.84  
                

55,783,019  
        

2.39  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 44,565,657  
            

2.64  31,108,681  
        

1.44  38,383,057  
        

1.65  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 841,097,322  
         

49.88  1,196,370,195  
     

55.22  1,062,170,444  
     

45.54  

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                               -    
                 

-    
                              

-    
             

-    
                              

-    
             

-    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
                

80,000,000  
            

4.74  
                              

-    
             

-    
                              

-    
             

-    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 14,392,182  
            

0.85  14,392,182  
        

0.66  33,162,479  
        

1.42  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -    
                 

-    
                              

-    
             

-                      296,099  
        

0.01  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 95,951,988  
            

5.69  272,183,656  
     

12.56  577,021,635  
     

24.74  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,004,658  
            

0.65  12,387,041  
        

0.57  2,809,733  
        

0.12  

สิทธิการเช่า 65,079,010  
            

3.86  149,617,061  
        

6.91  162,995,335  
        

6.99  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 433,345,440  
         

25.70  433,342,674  
     

20.00  424,437,764  
     

18.20  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 104,995,020  
            

6.23  30,174,375  
        

1.39  
                              

-    
             

-    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 40,292,297  
            

2.39  58,275,452  
        

2.69  69,715,470  
        

2.99  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 845,060,595  
         

50.12  970,372,441  
     

44.78  1,270,438,515  
     

54.46  
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รวมสินทรัพย์ 1,686,157,917  
       

100.00  2,166,742,636  
   

100.00  2,332,608,959  
   

100.00  

       
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

หน้ีสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น       

  จากสถาบนัการเงิน 330,140,195  
         

19.58  238,362,557  
     

11.00  238,759,813  
     

10.24  

เจา้หน้ีการคา้ 61,787,775  
            

3.66  85,144,874  
        

3.93  171,196,168  
        

7.34  
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืน
ไดท้นัที 339,734,669  

         
20.15  339,734,669  

     
15.68  339,734,669  

     
14.56  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 763,237  
            

0.05  729,297  
        

0.03  1,350,557  
        

0.06  

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 
                              

-    
                 

-    
                              

-    
             

-    1,680,000  
        

0.07  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 702,378  

            
0.04  667,352  

        
0.03  2,091,859  

        
0.09  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
                              

-    
                 

-    
                              

-    
             

-    
              

3,057,320  
        

0.13  

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
                              

-    
                 

-    
                              

-    
             

-    
              

5,338,600  
        

0.23  

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 68,882,135  
            

4.09  68,882,135  
        

3.18  70,446,134  
        

3.02  

เงินรับล่วงหนา้ค่าไมใ้นพื้นท่ีสมัปทาน 50,000,000  
            

2.97  50,000,000  
        

2.31  50,000,000  
        

2.14  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 322,361,450  
         

19.12  244,233,932  
     

11.27  171,444,821  
        

7.35  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,544,021  
            

3.83  37,278,071  
        

1.72  55,123,793  
        

2.36  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,238,915,860  
         

73.48  1,065,032,887  
     

49.15  1,110,223,734  
     

47.60  

       

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน       
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,000,000  
            

0.06  
                              

-    
             

-    
                              

-    
             

-    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 676,183  
            

0.04  1,378,561  
        

0.06  
                              

-    
             

-    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
              

4,019,846  
            

0.24  
              

9,456,550  
        

0.44  
              

5,558,246  
        

0.24  

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 108,661,901  
            

6.44  148,554,527  
        

6.86  153,983,702  
        

6.60  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,403,851  
            

0.26  3,260,765  
        

0.15  6,381,446  
        

0.27  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 118,761,781  
            

7.04  162,650,403  
        

7.51  165,923,394  
        

7.11  

รวมหนีสิ้น 1,357,677,641  
         

80.52  1,227,683,290  
     

56.66  1,276,147,128  
     

54.71  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน 6,346,858,348   3,628,458,000   2,200,000,000   

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 4,273,184,826         253.43  2,720,369,116     125.55  1,814,229,000       77.78  

ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุน       

   ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)มูลค่าหุน้ (1,469,035,533)        (87.12) (226,782,965)    (10.47) 226,287,593          9.70  

ก าไร(ขาดทุน)สะสม       

   จดัสรรแลว้       

        ทุนส ารองตามกฎหมาย 400,000              0.02  400,000          0.02  400,000          0.02  

   ขาดทุนสะสม (2,476,587,402)      (146.88) (1,555,975,557)    (71.81) (984,454,762)    (42.20) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 327,961,891           19.45  938,010,594       43.29  1,056,461,831       45.29  
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ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 518,385   1,048,752                                 -     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 328,480,276           19.48  939,059,346       43.34  1,056,461,831       45.29  

       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,686,157,917         100.00  2,166,742,636     100.00  2,332,608,959     100.00  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2553 % 2552 % 2551 % 

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

รายได้       

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 1,703,851,250           94.87  1,751,274,140       91.20  3,740,494,585       97.78  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 55,640,003  
            

3.10  35,654,715          1.86  43,120,198          1.13  

ดอกเบ้ียรับ 7,161,056  
            

0.40  10,518,488          0.55  15,343,729          0.40  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 
                              

-                     -    281,017          0.01                                -                 -    

ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
                              

-                     -    79,210,768          4.12                                -                 -    

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 
                  

422,047  
            

0.02  
                              

-                 -    762,846          0.02  

รายไดอ่ื้น 28,885,653  
            

1.61  43,374,244          2.26  25,853,886          0.68  
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รวมรายได้ 1,795,960,009         100.00  1,920,313,372     100.00  3,825,575,244     100.00  

       

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,646,903,806           91.70  1,655,746,066       86.22  3,572,208,162       93.38  

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 49,084,775  
            

2.73  50,173,947          2.61  53,098,745          1.39  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,905,973  
            

1.94  22,576,531          1.18  81,858,068          2.14  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 348,602,920           19.41  325,550,773       16.95  340,418,880          8.90  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 48,382,143  
            

2.69  46,765,501          2.44  48,384,723          1.26  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน 
                              

-                     -                  8,325,825          0.43  
                     

938,005          0.02  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ               1,892,020  
            

0.11  
                              

-                 -    
                 

1,178,750          0.03  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์           303,789,372           16.92           281,782,361       14.67  
              

175,327,808          4.58  

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้           182,896,531           10.18  
                              

-                 -    
             

705,503,913       18.44  

รวมค่าใช้จ่าย 2,616,457,540         145.69  2,390,921,004     124.51  4,978,917,054     130.15  

       
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิ
ได้ (820,497,531)        (45.69) (470,607,632)    (24.51) (1,153,341,810)    (30.15) 

ตน้ทุนทางการเงิน 100,644,681  
            

5.60  101,334,411          5.28  85,413,618          2.23  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
                              

-                     -    
                              

-                 -    (71,845,301) 
      

(1.88) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (921,142,212)        (51.29) (571,942,043)    (29.78) (1,166,910,127)    (30.50) 

ภาษีเงินได ้
                              

-                     -    
                              

-                 -                  5,148,695          0.13  

ขาดทุนส าหรับปี (921,142,212)        (51.29) (571,942,043)    (29.78) (1,172,058,822)    (30.64) 

       

ส่วนของขาดทุนทีเ่ป็นของ       

   ผูถื้อหุน้ของบริษทั (920,611,845)        (51.26) (571,520,795)    (29.76) (1,172,058,822)    (30.64) 

   ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
                

(530,367) 
          

(0.03) 
                

(421,248) 
      

(0.02)                               -                 -    

ขาดทุนส าหรับปี (921,142,212)        (51.29) (571,942,043)    (29.78) (1,172,058,822)    (30.64) 

ขาดทุนต่อหุ้น       

ขั้นพื้นฐาน (0.03)  (0.02)  (0.07)  

ปรับลด (0.03)  (0.02)                                -     
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 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (921,142,212)  (571,942,043)  (1,172,058,822) 

รายการปรับปรุง      

ดอกเบ้ียรับ (7,161,056)  (10,518,488)  (15,343,729) 

รายไดช้ดเชยจากการยกเลิกสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้                                             -     (5,320,035)                                              -    

ตน้ทุนทางการเงิน 100,644,681   101,334,411   85,413,618  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 2,586,738   8,957,360   6,166,930  

โอนกลบับญัชีเจา้หน้ีอ่ืนปีก่อนๆ (3,776,405)                                              -                                                 -    

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

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 202,890   1,590,658   17,459,333  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 67,900,224   70,923,481   71,642,077  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืนตดับญัชี                             8,924,927                               1,328,391   2,615,278  

ขาดทุนจากตดับญัชีอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                             3,150,098                             20,240,749   (444,308) 

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (422,047)  9,830   (762,846) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 303,789,372   281,357,695                          181,327,808  

(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 182,896,531   (79,210,768)  705,503,913  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน                                             -                                 8,325,825   938,005  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                                             -                                                 -     (71,845,301) 

ภาษีเงินได ้                                             -                                                 -     5,148,695  

 (262,406,259)  (172,922,934)  (184,242,637) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      

ลูกหน้ีการคา้ 33,830,595   136,939,026   (410,896,674) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (46,865,691)  (50,554,848)  (94,195,698) 

เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,800,000)                                              -                                                 -    

รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,800,000                                               -                                                 -    

สินคา้คงเหลือ 59,077,622   (5,623,244)  2,427,273  

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

ตน้ทุนสร้างภาพยนตร์                                             -                                                 -     (8,887,838) 

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์                           (15,464,864)                          (24,029,156)                                              -    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (5,270,166)  12,914,811   27,785,265  

ภาษีมูลค่าเพิม่จ่ายล่วงหนา้ (406,047)  15,978,068   (31,316,519) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,133,284)  9,311,532   (16,998,688) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,983,154   (5,669,926)  (7,035,139) 
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 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

เจา้หน้ีการคา้ (23,357,100)  (86,051,294)  65,326,226  

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,402,764)  3,277,044   930,504  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,143,863   2,140,871   35,914,515  

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์                                             -     (5,338,600)  (36,955,602) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,436,652   (21,089,721)  30,960,618  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,143,085   (3,120,681)  1,006,035  

จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน (14,383,326)                                              -                                                 -    

ซ้ือตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ (15,094,419)  (1,210,262,184)  (1,210,462,112) 

ขายตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 171,233,308   1,013,300,533   1,173,775,032  

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย                           13,076,070                                               -     26,807,150  

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (7,295,702)  (16,767,114)  (13,801,875) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (96,155,273)  (392,336,425)  (665,091,556) 

      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

รับดอกเบ้ีย 5,728,276   8,516,242   9,993,612  

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั (2,764)  (8,904,910)  (86,818,952) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลิขสิทธ์ิ                                             -                                                 -     (33,111,775) 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (62,339,288)  (25,157,431)  (54,454,822) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 1,034,820   616,510   17,435,404  

จ่ายช าระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                             -                                                 -     (315,052) 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       3,500,000.00                                               -                                                 -    

ซ้ือสิทธิการเช่า                   (12,374,048.00)                                              -                                                 -    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่า                   (38,891,103.00)                                              -                                                 -    

จ่ายช าระเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   (21,000,000.00)                                              -                                                 -    

รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       4,000,000                                               -                                                 -    

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน                                   (52,500)                          (10,376,419)                                              -    

รับคืนเงินมดัจ าท่ีดิน                                             -                               21,500,000                                               -    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์                             (74,820,645)                          (30,174,375)                                              -    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหอ้งชุด                                             -                               (6,134,767)                                              -    

จ่ายช าระเงินทุนเพื่อด าเนินการจดังานแสดงคอนเสิร์ต                              (6,950,769)                                              -                                                 -    

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น                                             -                                                 -                                 1,563,998  

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                             -                                                 -     (61,995,666) 

เงินช าระค่าหุน้ซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย                                             -     (13,755,000)                                              -    

เงินช าระเงินลงทุนจ่ายล่วงหนา้                   (80,000,000)                                              -                                                 -    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      

    และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,370,000   1,475,000   458,637,326  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (275,798,021)  (62,395,150)  250,934,073  
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 (บาท)  (บาท)  (บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (34,519,081)  (30,686,170)  (34,938,058) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                                 4,823,239                                   554,992   1,299,385  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,304,772,000   438,288,220   458,952,249  

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,217,817,600)  (439,240,469)  (332,000,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,000,000                                               -                                                 -    

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (667,352)  1,157,390   (4,691,983) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 19,200,000   36,200,000                                               -    

ช าระคืนคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (19,200,000)  (36,200,000)                                              -    

จ่ายช าระหุน้กูแ้ปลงสภาพ                                             -                                                 -     (10,321,250) 

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน 310,563,142   453,069,558   272,350,000  

เงินสดรับจากส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย                                             -     1,470,000                                               -    

เงินสดจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการหานกัลงทุน                                             -                                                 -     (13,617,500) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 368,154,348   424,613,521   337,032,843  

      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,798,946)  (30,118,054)  (77,124,640) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี                                27,594,731                             57,712,785                          134,832,559  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของ      

  เงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี                                             -                                                 -                                          4,866  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 23,795,785   27,594,731   57,712,785  

      

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด      

ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงิน                                             -     2,045,913                                               -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) อตัราส่วนทางการเงินบริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  

 2553 2552 2551 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.75 3.50 2.35 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) 1.68 3.30 2.25 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) 0.41 (0.64) (1.99) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้(เท่า) 4.13 3.12 8.30 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย(วนั) 88.28 116.98 43.98 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(เท่า) 24.03 21.77 80.60 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั) 15.19 16.76 4.53 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี(เท่า) 26.57 12.82 28.88 

ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั) 13.74 28.48 12.64 

Cash Cycle(วนั) 89.73 105.27 35.87 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(Profitability Ratio)   

อตัราก าไรขั้นตน้(%) 4.88% 4.18% 2.89% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) (52.90%) (32.05%) (23.12%) 

อตัราก าไรอ่ืน(%) (53.65%) (25.37%) (18.79%) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%) 24.44% (62.42%) (73.77%) 

อตัราก าไรสุทธิ(%) (44.90%) (30.88%) (22.77%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) (147.26%) (56.93%) (64.15%) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%) (45.13%) (26.65%) (41.49%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%) (109.25%) (89.78%) (119.29%) 

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์(เท่า) 1.01 0.86 1.82 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(Financial Ratio)    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 4.87 1.36 0.94 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เท่า) 7.55 (9.66) (57.69) 

(Cash basis)(เท่า)    

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 0.00 
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อตัราส่วนทางการเงินบริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย  

 2553 2552 2551 

อตัราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.68 1.12 0.96 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) 0.64 1.03 0.88 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) (0.08) (0.36) (0.68) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้(เท่า) 4.05 3.41 9.82 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย(วนั) 90.04 107.00 37.17 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(เท่า) 22.23 17.06 35.57 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั) 16.42 21.40 10.26 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี(เท่า) 22.42 12.92 25.79 

ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั) 16.28 28.25 14.15 

Cash Cycle(วนั) 90.18 100.14 33.27 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(Profitability Ratio)   

อตัราก าไรขั้นตน้(%) 3.34% 5.45% 4.50% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) (48.16%) (26.87%) (30.83%) 

อตัราก าไรอ่ืน(%) (27.20%) (15.11%) (23.08%) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%) (11.72%) (83.37%) (57.67%) 

อตัราก าไรสุทธิ(%) (51.29%) (29.78%) (30.64%) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(%) (145.52%) (57.35%) (77.46%) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(Efficiency Ratio)   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%) (47.82%) (25.42%) (44.07%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%) (109.00%) (51.05%) (82.07%) 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย(์เท่า) 0.93 0.85 1.44 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน(Financial Ratio)   

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 4.13 1.31 1.21 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เท่า) 0.04 (2.87) (7.63) 

(Cash basis)(เท่า)    

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 0.00 
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(2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

 ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิส าหรับปี  

2553 เปรียบเทียบกับของปีก่อน โดยบริษทัฯมีขาดทุนสุทธิส าหรับ ปี 2553 จ  านวน 903.60 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 544.04 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนสุทธิเพิ่มข้ึน 359.56  ลา้นบาท  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิส าหรับ ปี 2553 จ  านวน 920.61 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมี
ขาดทุนสุทธิ 571.52  ลา้นบาท โดยมีขาดทุนสุทธิเพิ่มข้ึน 349.09 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการส าหรับ ปี 2553  จ  านวนเงิน 1,646.77 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบกบัของปีก่อน จ านวนเงิน 1,603.45 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 43.32  ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 2.70 

    บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ รวมทั้งรายได้จากการให้เช่า
ส าหรับ ปี 2553 จ านวนเงิน 1,759.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนจ านวนเงิน 1,786.93 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวนเงิน 27.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.54 

 
2. บริษทัฯ มีขาดทุนจากเงินลงทุนส าหรับ 2553  จ านวนเงิน 190.40 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของ

ปีก่อนมีก าไรจากเงินลงทุนจ านวนเงิน  79.03  ลา้นบาท มีก าไรลดลง จ านวนเงิน  269.43  ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราร้อยละ 340.92 

   บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีขาดทุนจากเงินลงทุนส าหรับปี 2553  จ  านวนเงิน 182.90 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมีก าไรจากเงินลงทุนจ านวนเงิน 79.21   ลา้นบาท มีก าไรลดลง จ านวนเงิน 262.11 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 330.91 

 
3. บริษทัฯมีผลการด าเนินงานไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนส าหรับ ปี 2553  บริษทัฯขาดทุน

จ านวน 713.20 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปีก่อนขาดทุน 623.07  ลา้นบาท โดยมีขาดทุนเพิ่มข้ึน 90.13  ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.47 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลการด าเนินงานไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน ส าหรับ ปี 2553 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยขาดทุนจ านวน 737.72  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนขาดทุน 650.73 ลา้นบาท 
โดยมีขาดทุนเพิ่มข้ึน 86.99 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 13.37 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนเพิ่มข้ึนใ น ปี 2553 เปรียบเทียบกบัของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนจ านวน 22.01 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 29.87 
ลา้นบาท  รายไดอ่ื้นลดลง 14.49 ลา้นบาท และก าไรขั้นตน้ลดลง 17.51 ลา้นบาท       
 

 ฐานะการเงิน 

รายได ้ 

    บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ รวมทั้งรายได้จากการให้เช่า
ส าหรับ ปี 2553 จ านวนเงิน 1,759.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัของปีก่อนจ านวนเงิน 1,786.93 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวนเงิน 27.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.54  ซ่ึงรายไดจ้ากการขายและการให้บริการไม่
แตกต่างกนัมาก และรายได้หลกัของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นการจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ซ่ึงเป็น
สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัสูง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่ดีข้ึนจึงท าให้มีความระมดัระวงัในการใช้จ่าย 
จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได ้ส่วนรายไดจ้ากการขายและการให้บริการจากการให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G กบับริษทัมหาชนแห่งหน่ึงยงัไม่สามารถเพิ่มรายไดข้ึ้นไดเ้น่ืองจากมีปัญหา
เก่ียวกบัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีขาดทุนจากเงินลงทุนส าหรับปี 2553  จ  านวนเงิน 182.90 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัของปีก่อนมีก าไรจากเงินลงทุนจ านวนเงิน 79.21   ลา้นบาท มีก าไรลดลง จ านวนเงิน 262.11 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 330.91   

ตน้ทุนขายและบริการ  

ในปี 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายหรือตน้ทุนบริการและตน้ทุนการให้เช่าจ านวน 
1,696  ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 3.34  เปรียบเทียบกบัปี 2552 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
มีตน้ทุนขายหรือตน้ทุนบริการและตน้ทุนการให้เช่าจ านวน 1,706  ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั
ร้อยละ 5.45   ซ่ึงอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ในปี 2553 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2552 ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคา้หลกั
ของบริษทัเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นสินคา้มีการแข่งขนัสูงและมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคารวดเร็วมีผล 
ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ไม่เพิ่มข้ึน 
 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2553  เท่ากบั 384 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน

จากปี 2552 จ านวน 35.38 ล้านบาท หรือในอตัราร้อยละ 10.16 ทั้งน้ีสาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีบริษทัย่อย
(บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จ  ากัด) ได้ท าบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G กับบริษัทมหาชนแห่งหน่ึง เพื่อพัฒนาไปสู่การขายส่งและขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G โดยใช้เคร่ืองหมายการค้า (Brand) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution 
Channel) ของบริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบั 
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 รูปแบบและเง่ือนไขของโครงการทดลอง 
 โครงข่ายและพื้นท่ีการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  
 ขอ้ก าหนดดา้นเทคนิคในโครงการทดลอง 
 ขอ้ก าหนดดา้นพาณิชย ์การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ 
 มาตรฐานและคุณภาพของบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 
 การใช ้การเก็บรักษา และมาตรการคุม้ครองขอ้มูล เป็นตน้ 
จากบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวท าใหค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

เก่ียวกบัการท าการตลาด  การส่งเสริมการขายสูงข้ึนอยา่งเป็นนยัส าคญั 
 
สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,686 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2552  จ  านวน 481 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 22.18 มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  สิทธิการเช่าเน่ืองจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์303 ลา้นบาท  และมูลค่าท่ีลดลงของ
เงินลงทุนชัว่คราว 338 ลา้นบาท  รวมทั้งมีสินทรัพยเ์พิ่มจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
80 ลา้นบาท และ เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 75 ลา้นบาท 

 
หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ านวน 1,358 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2552 จ านวน 130  ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 10.59  ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากในปี 2553 มีเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน  และค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากตน้ทุน
ทางการเงินคา้งจ่าย 

 
สภาพคล่อง และแหล่งท่ีมาของทุน 

ในปี 2553 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 96 ลา้นบาท
เน่ืองจาก บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากงานจดัท าระบบบิลล่ิงและระบบบริการลูกคา้ 

 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2553 เป็นจ านวน 276  ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ่าย
ล่วงหนา้ในสิทธการเช่า ค่าสินทรัพย ์ รวมทั้งซ้ืออาคารและอุปกรณ์  สิทธิการเช่า  

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2553 มีจ านวน 368  ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินสดจาก
การเพิ่มทุน และมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน   
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 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 

 

1. ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ปี 2553 บริษทัฯมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1,621 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 93% ของรายไดท้ั้งหมด  
เพิ่มข้ึนจาก 1,538 ลา้นบาทในปี 2552 โดยปีน้ี ธุรกิจจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงัคงเผชิญกบัภาวะการ
แข่งขนัท่ีสูงต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา อนัส่งผลกระทบต่อยอดขายและช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัฯ ซ่ึง
เม่ือพิจารณาภาวะตลาดท่ีไม่เอ้ือต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ประกอบกบับริษทัฯบรรลุผลสัมฤทธ์ิใน
การเจรจากบัพนัธมิตร จึงไดต้ดัสินใจปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2553 โดยปรับรูปแบบการจดั
จ าหน่ายเดิมท่ีประกอบดว้ย ช่องทางคา้ส่งและคา้ปลีก เป็นช่องทางคา้ปลีกรูปแบบใหม่ในลกัษณะ การเป็น
ตวัแทนคา้ปลีก (Franchise Partner) ให้กบับริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จ ากดั โดยท่ีบริษทัฯมีแผนปรับปรุง
สาขาต่างๆท่ีมีท าเลและขนาดพื้นท่ีเหมาะสม และมุ่งเนน้สาขาภายในศูนยก์ารคา้หลกัในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลเป็นส าคญั 
 

2. ธุรกิจวศิวกรรม 
แมใ้นปี 2553 ธุรกิจวิศวกรรมจะมีรายได้ลดลงราว 45% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี บริษทัฯ
สามารถรักษาฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งมัน่คง บนพื้นฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดีอยา่ง
ต่อเน่ือง บริษทัฯมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วิศวกรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยงั
สามารถขยายฐานรายได้จากการจดัหลกัสูตร “Applied Systems Thinking” ให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมไป
ถึงการท่ีบริษทัฯมุ่งเน้นกลุ่มสินคา้ใหม่ท่ีอาจสร้างรายได้เพิ่มเติมแก่บริษทัฯ อาทิ สินคา้ประเภท Busduct 
นอกเหนือไปจาก กลุ่มสินคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัต ่า เคร่ืองมือวดัและเคร่ืองชัง่อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นสินคา้
หลกัในปัจจุบนั 
 

3. ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯผลกัดนัการขยายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะธุรกิจ
Multi Media Content โดยอตัราการเติบโตของรายไดใ้นของธุรกิจดงักล่าวสูงถึง 400% โดยรายไดเ้พิ่มข้ึน
จาก 5 ลา้นบาทในปี 2552 เป็น 20 ลา้นบาทในปี 2553 แมส้ัดส่วนรายไดจ้ะอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัรายได้
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ในปี 2553 บริษทัฯยงัไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจ Digital Video 
Broadcasting และ E-learning ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษทัฯในการสร้างรายไดก้ลุ่มธุรกิจน้ีให้
สามารถทดแทนรายไดก้ลุ่มธุรกิจเดิมท่ีเร่ิมถดถอย นอกจากน้ี การเสริมธุรกิจใหม่ในปี 2553 เป็นแรงผลกัดนั
ใหบ้ริษทักา้วสู่การเป็น ICT Provider ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งครบวงจรมากยิ่งข้ึน
อีกดว้ย  
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  (3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บญัชี จ  ากดัประจ าปี 2553 เป็นจ านวนเงินรวม 4,705,100 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 2554 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   
 
  

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง 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 73 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 
หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP)  รุ่น 18  

2545-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเช่ียน แคปปิตอล แอนด ์ 
คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 

      ของ  IOD  ปี 2551       

นางสณัห์จุฑา  วิชชาวธุ รองประธานกรรมการ 50 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  

นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 46 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง - 2542-ปัจจุบนั หวัหนา้ส านกังาน ส านกังานกฎหมายสุธี ผอ่งไพบูลย ์  

   หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2550  2552- ก.พ.2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์-พี จ  ากดั (มหาชน)  

         

นายสิษฐิสิษฐ์ิ  วิจกัษณาพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 51 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.  

นายอฏัฐ์ อศัวานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ          38 ปริญญาโท บริหารจดัการ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร DAP ของ IOD ปี 2549 
หลกัสูตร ACP ของ IOD ปี 2554 

- 2553-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ไพร์ม แอด็ไวเซอร่ี จ  ากดั 
บริษทั อินฟินิท แคปปิตอล จ ากดั 
บริษทั บริทไบค ์จ  ากดั 



 - 108 - 

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

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ กรรมการ 
 
 

      45 ปริญญาโท ดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ การคา้  
และการเงินระหวา่งประเทศ   

Tulane University, U.S.A. 
ปริญญาโท ดา้นกฎหมายเปรียบเทียบ 
Pennsylvania State University, U.S.A. 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร DAP ของ IOD ปี 2551 

- ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
 
2545-2549 

ท่ีปรึกษากฎหมายและ
ทนายความหุ้นส่วน 
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย 
กรรมการกฎหมายสถาบนั
พระปกเกลา้ 

บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 

นายอภิชาติ  ตนัติเวชกุล กรรมการ 51 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

       - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายมาร์เก็ตต้ิง         
ดีเวลลอปเมนท ์(ซิมการ์ด 

บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 

      หลกัสูตร DAP ของ IOD ปี 2552    และดิจิตลั คอนเทนต)์  

          
2552-2552 ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการ

พิเศษ 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

          
2551-2552 ผูอ้  านวยการฝ่าย

ประมวลผล 
บมจ. อินแตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นายอรรถวฒิุ  เลาหภกัดี กรรมการ 45 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 

   

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั     
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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 
นายวิสิทธ์ิ  คุณนิรันดร รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

สายการตลาด 
47 ประกาศนียบตัรการบริหารจดัการโทรคมนาคม

ขั้นสูง มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์          

        - 2552-ปัจจุบนั 
 
2552-2552 
2551-2551 
2547-2551 

รองกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่สายการตลาด 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 
บริษทั อินแกรม ไมโคร (ปทท.) จ ากดั 
บริษทั ยไูนเตด็ แปซิฟิค เทรดด้ิง จ  ากดั 
บริษทั ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ บิสสิเนส 
จ ากดั 

นายสมชาย  เลิศวิเศษธีรกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
ฝ่ายปฏิบติัการ 

45 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 

        
นายจิตรเกษม  งามนิล รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

สายบริหารกลยทุธ์ 
43 ปริญญาเอก Phd., DIC  Imperial College 

London ,  the University of London 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 
(อิเล็คทรอนิกส์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

       - 2553-ปัจจุบนั 
 
2551-2552 
2549-2550 

รองกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่สายบริหารกลยทุธ์ 
กรรมการ 
เลขานุการรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
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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 

นายกฤตศิลป์  ฉลองขวญั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 51 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
หลกัสูตร SEP ของ SASIN ปี 2536 

- 2549-ปัจจุบนั 
 
2541-2548 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ 
ผูอ้  านวยการอาวุโส 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นายสิทธิศกัด์ิ  อินทรประสิทธ์ิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 52 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- 2551-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ทริปเปิลเพลย ์จ  ากดั 
บริษทั  ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 

       Executive MBA, 
Kasetsart University 

  2549-ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

          2546-2548 ผูอ้  านวยการอาวุโส บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
        
นายเอกกมล  เอมระดี ผูอ้  านวยการอาวุโส 45 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2549 

- 2548-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2547-2551 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผอ.อาวุโสฝ่ายกฎหมาย 
ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บมจ. ไมโครเนติค 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นางสุวณี  เดชวิทยาพร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และ 
ควบคุมสินเช่ือ 
 

55 ปริญญาตรี  การจดัการ   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
หลกัสูตร Mini MBA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2536 

- 2547-ปัจจุบนั 
2545-2546 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินฯ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
การเงิน 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นางนฤมล  ฉตัรตะวนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และ
งบประมาณ 

43 ปริญญาตรี การบญัชี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 2550-ปัจจุบนั 
2548-2550 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีฯ 
ผูอ้  านวยการส านกัระบบ
และตรวจสอบภายใน 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

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

 

 



 - 111 - 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย   
 

 

รายช่ือ บริษทั บริษทัยอ่ย 

  IEC 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   ร้อยโทสมศกัด์ิ ยมะสมิต  X  /              

2.   นางสณัห์จุฑา  วชิชาวธุ  ///  , V /       /       

3.   นายสุธี   ผอ่งไพบูลย ์ /                 

4.   นายสิษฐิสิษฐ์ิ   วจิกัษณาพงษ ์ /                 

5.   นายอฏัฐ ์  อศัวานนัท ์ /                 

6.   เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ /                 

7.   นายอภิชาติ  ตนัติเวชกลุ /                

8.   ดร.อรรถวฒิุ   เลาหภกัดี       / /       / / /   

                  

หมายเหตุ  ( ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2554 )        

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  อญัญา อนิเมชัน่  จ ากดั  
 

 8. บริษทั  ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย  จ ากดั   
 

หมายเหตุ     -   บริษทัยอ่ย (7) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยบริษทั  ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั  

                       -   บริษทัยอ่ย (8) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์ จ ากดั   
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รายช่ือ บริษทัยอ่ย  

  1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  นายทว ี บุตรสุนทร  X                

2.  ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต  /               

3.  นางสณัห์จุฑา  วชิชาวธุ /       /        

4.  นายเอกกมล  เอมระดี         /       

5.  นางสุวณี  เดชวทิยาพร   /   /          

6.  นายสิทธิศกัด์ิ  อินทรประสิทธ์ิ   /  /     /      

7. นายอรรถวฒิุ  เลาหภกัดี /       /  /  /    

8. นายดรัสพงศ ์ เดชะไกศยะ       /          

9. นายยทุธพงษ ์ อินทรพาณิชย ์       /          

10. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั   /              

11. นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ   /               

12. นายสุรภูมิ  สมหวงัธนโรจน์               /  

13. นายสง่า  ฉตัรชยัรุ่งเรือง           /      

14. นายสุเทพ  ตนันิรัตน ์              /   

15. นายวโิรจน์  เพชรพลู       /   

                  

หมายเหตุ  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2554)           
 

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 อญัญา อนิเมชัน่ จ ากดั  

 3. บริษทั  ไออีซี  อีซ่ี ฟิกซ์  จ ากดั   8. บริษทั ยเูอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จ ากดั  

 4. บริษทั  ไออีซี  แอสเสท จ ากดั       

 5. บริษทั  ไออีซี  เทคโนโลย ี จ ากดั     

หมายเหตุ   -  บริษทัยอ่ย (7) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ โดยบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์ จ ากดั  

                     -  บริษทัยอ่ย (8) เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ โดยบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั                 

                  

 

 
 
 


