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ส่ วนที่ 1. บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหลักคือการจาหน่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ์ดา้ นวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ เลขที่ 390
อาคารไออีซี ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่
0107536000323 (เดิมเลขที่ บมจ.106) Home Page http://www. iec.co.th โทร. (0) 2736-3535 โทรสาร (0)
2736-3558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 6,346,858,348 บาท ทุนชาระแล้ว
จานวน 4,273,184,826 บาท
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1. ปัจจัยความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและภาวะการแข่ งขัน
สาหรับธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานและภาวะการแข่งขันจากการปรับลด
ราคาสิ นค้าเนื่องจากสิ นค้ามีการปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่ อง ความเสี่ ยงจากสิ นค้าล้าสมัยเนื่องจากสิ นค้า แต่
ละรุ่ นจะมีสินค้ารุ่ นใหม่เข้ามาแทนที่ในตลาดอย่างรวดเร็ วด้วยคุ ณสมบัติสินค้าที่ พฒั นาขึ้นในระดับราคา
เดี ยวกัน และ ความเสี่ ยงจากภาวะการแข่งขันด้านราคา มีความผันผวนของราคาสิ นค้าสู งเนื่ องจากการตัด
ราคากันเองของตัวแทนจาหน่ายต่างๆ
ในด้านของธุ รกิจ Mobile Digital TV บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงานด้านการกระจายเครื่ องลูกข่าย
โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมมื อกับพันธมิ ตรทางธุ รกิ จเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่ าว ในส่ วนของการดาเนิ นงาน
สถานี บริ ษทั ฯได้จดั หาผูร้ ่ วมงาน และพันธมิตรเพื่อให้การดาเนิ นการของสถานีเป็ นไปได้โดยราบรื่ น ใน
ส่ วนภาวะการแข่งขัน บริ ษทั ฯได้ประเมินการแข่งขันจากโทรทัศน์ดาวเทียม, IPTV over 3G/EDGE อย่างไร
ก็ตามการบริ การของบริ ษทั ฯมีความแตกต่างทั้งในด้านราคาและความสะดวกสบาย จึงคาดว่ามีการแข่งขัน
ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับบริ การที่คล้ายคลึงกัน
ในส่ วนของธุ รกิ จพลังงาน เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีการดาเนิ นงานใน 2 รู ปแบบ ได้แก่การดาเนิ นงานโดยเป็ น
เจ้าของโครงการ และการดาเนิ นงานโดยการรับจ้างทาโครงการ ในกรณี แรก บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงด้าน
การแข่งขันเนื่องจากโครงการพลังงานทางเลือกจะมีการทาสัญญาระยะยาวทั้งในเรื่ องของเชื้ อเพลิง และการ
จาหน่าย ในส่ วนของการดาเนิ นงาน บริ ษทั จะจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านธุ รกิจพลังงานมาดู แลโครงการ รวมทั้ง
ทาการฝึ กอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่ องได้ ในกรณี ของการรับจ้างทาโครงการ บริ ษทั ฯมี
ความเสี่ ยงจากการแข่งขันด้านราคาเมื่อเข้าร่ วมประมูลโครงการ
2. ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากความผันผวนของการเมืองและเศรษฐกิจ
ความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิ จกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลกระทบทางตรงเช่ น การประมู ล จัด ซื้ อ จัด จ้า ง ความต่ อ เนื่ องของการดาเนิ น งาน การเปลี่ ย นแปลง
ผูร้ ับผิดชอบโครงการในโครงการของภาครั ฐได้ส่ งผลกระทบต่ อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ มี
รายได้หลักจากงานโครงการของภาครัฐ เช่น ธุ รกิจวิศวกรรมและบริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด ผลกระทบ
ทางอ้อมเช่น การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การชะลอการลงทุน บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงในส่ วนนี้ โดยการ
กระจายฐานรายได้ของบริ ษทั ฯ ให้ครอบคลุ มและสมดุ ลมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบโดยรวมต่อบริ ษทั ฯเมื่อ
เกิดการผันผวนทางการเมืองหรื อเศรษฐกิจ
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สาหรับธุ รกิจพลังงาน ความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในกรณี
การเป็ นเจ้าของโครงการ และการรับจ้างโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทาให้การดาเนินงาน
เป็ นไปได้อย่างล่าช้า และทาให้ตน้ ทุนเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยน ยังผลให้มีความผันผวนของ
ผลตอบแทนการลงทุน
3. ความเสี่ ยงทางด้ านสิ นค้ าคงคลัง
เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสิ นค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปตามกระแสความ
นิยม การปรับลดราคาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต และการแข่งขันของตลาดที่รุนแรง ปั จจัยเหล่านี้ทาให้บริ ษทั ฯมีความ
เสี่ ยงจากการขาดทุนเนื่ องจากสิ นค้าเทคโนโลยีลา้ สมัยเสื่ อมความนิยมของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตปรับลดราคา
และการแข่งขันด้านราคาในตลาด บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายในการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยได้จดั ท าแผนการดาเนิ นงานสาหรั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องที่ เข้ม งวด กล่ า วคื อมี ก ารศึ กษาสิ นค้า และ
วิเคราะห์ตลาดจากฝ่ ายการตลาด วางแผนการจัดซื้ อโดยฝ่ ายจัดซื้ อร่ วมกับฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด สารวจ
สิ นค้าคงคลังอย่างสม่าเสมอและวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับการระบายสิ นค้าเฉพาะรุ่ น
4. ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อต้นทุนสิ นค้านาเข้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าสาหรับโครงการ
ของธุ รกิ จวิศวกรรม ธุ รกิ จสายโทรคมนาคม และธุ รกิ จพลังงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักร
ขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนบริ ษทั ฯ จะซื้ อ Forward Contract ในกรณี ที่คาดว่า
จะมีมูลค่าความเสี่ ยงสู งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง Forward Contract ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หนึ่งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
5. ความเสี่ ยงด้ านการลงทุน
การลงทุนในธุ รกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีปัจจัยเสี่ ยงจากการที่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดการณ์ไว้จากเหตุปัจจัยต่างๆ อาทิ ความไม่แน่นอนด้านการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจ สภาวะการ
แข่ งขัน ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนเงิ นทุ นสาหรั บการลงทุ นในกรณี ที่ ไม่ สามารถจัดหาแหล่ ง เงิ นทุ น
เพิ่มเติมได้
บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยทาการศึกษาการลงทุน
อย่างเป็ นระบบ จัดทาแผนธุ รกิ จ กาหนดเป้ าหมายทางธุ รกิ จ และวางแผนการดาเนิ นงานที่ ชัดเจน มี การ
ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจที่เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด สาหรับการลงทุนในธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ
ไม่มีความเชี่ ยวชาญพิเศษ บริ ษทั ฯจะใช้นโยบายร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบการที่มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จนั้น
โดยบริ ษทั ฯจะมีตวั แทนเข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อตรวจสอบและควบคุมการดาเนิ นธุ รกิ จ
ให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน
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6. ความเสี่ ยงจากเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ยของ
เงิ นให้กู้ยืม และเงิ นกู้ยืมแก่ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกันส่ วนใหญ่ มี อตั ราคงที่ ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ ไ ด้ใ ช้ตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
7. ความเสี่ ยงทางด้ านสิ นเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้ เมื่ อครบกาหนด ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เน้นการขายสิ นค้าเป็ นเงิ นสด และฝ่ ายบริ หารได้
กาหนดนโยบายทางด้า นสิ นเชื่ อเพื่ อควบคุ ม ความเสี่ ย งทางด้า นสิ นเชื่ อดัง กล่ าวโดยสม่ า เสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงิ นสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ ง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่ม
บริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
8. ความเสี่ ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯมีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผัน
ผวนของกระแสเงินสดลดลง
9. ความเสี่ ยงจากหนีส้ ิ นอันอาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้ อง
กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั มี ความเสี่ ย งจากหนี้ สิ นอันอาจเกิ ดขึ้ นจากคดี ฟ้องร้ อง อาทิ คดี บตั รภาษี ก ับกรม
ศุ ลกากร หนี้ สินจากคดี ที่บ ริ ษทั ถู กธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศยื่นฟ้ องในฐานะเป็ นผูค้ ้ า ประกันเงิ นกู้ยืม
รวมถึงคดีฟ้องร้องอื่นๆของบริ ษทั ย่อยที่อาจก่อภาระหนี้ สินให้แก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในอนาคต โดยฝ่ าย
บริ หารพยายามรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั อย่างเต็มที่โดยดาเนิ นการตามขั้นตอนที่จาเป็ น
ทั้งในส่ วนของการต่อสู ้คดี และการบริ หารจัดการด้านการเงินและการบัญชี เพื่อลดความเสี่ ยงจากหนี้ สินอัน
อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องในแต่ละคดี
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) ประวัติความเป็ นมา
(ก ) ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยกรุ งเทพฯ-อรัญประเทศ
ถือเป็ นครั้งแรกของกำรเชื่ อมโยงประเทศไทยเข้ำกับ
ชำยแดนกัมพูชำ และเป็ นครั้งแรกในประวัติศำสตร์ ชำติไทยที่นำรถแทร็ กเตอร์ มำใช้ในกำรก่อสร้ำง บริ ษทั ฯ
ได้ทำกำรจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั สัญชำติไทยในปี พ.ศ. 2496 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท ต่อมำในปี พ.ศ.
2508 ไออีซีได้รับพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งให้เป็ น “บริ ษทั ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ” รับ
พระรำชทำน “ตรำตั้งครุ ฑ” โดยพระบรมรำชำนุ ญำต หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นศักยภำพในกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ จึงเข้ำมำลงทุนและดูแลกิจกำรทั้งหมด
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ในเครื อซิ เมนต์ไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2533 เครื อซิ เมนต์ไทยมีกำร
ปรับเปลี่ยนนโยบำยด้ำนกำรลงทุน กลุ่มผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯจึงเสนอตัวเข้ำเป็ นผูล้ งทุนทั้งหมดรวมถึงจัดหำ
ผูล้ งทุนรำยใหม่เพิ่มเติม และได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้ำนบำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ
ได้เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มสื่ อสำรโทรคมนำคม
และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนสถำนะเป็ น “บริ ษทั มหำชนจำกัด” รวมทั้งได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนมำโดย
ตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 6,346,858,348 บาท ทุนชาระแล้วจานวน
4,273,184,826 บาท
(ข) การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาการที่ ส าคัญ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ และการ
บริ หารงานในช่วงปี 2553
2 สิ งหาคม 2553

: ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2553
ได้มีมติที่สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1)
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 2,720,369,116 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,626,489,232 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,346,858,348
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 27,203,691,160 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท
(2)
อนุ ม ตั ิ ก ารออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ ม ทุ นใหม่ ข องบริ ษ ทั จานวน
27,203,691,160 หุ ้น โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.02 บาท /
หุน้
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18 พฤศจิกายน 2553

: บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ขาย
เงิ นลงทุ นทั้งหมดในบริ ษทั วันเน็ต จากัด ที่ถืออยู่จานวน 490,000 หุ ้น คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 35.58 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

25 พฤศจิกายน 2553

: บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาทางธุ รกิ จเกี่ ยวกับกิ จการโทรทัศน์ระบบดิ จิตอล
โมบายทีวี DVB – T/H กับ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี
โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับจ้างดาเนิ นการบริ หารและทาการตลาด และให้บริ การการ
ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จากัด (มหาชน) มีการจัดแบ่งกลุ่มธุ รกิ จออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก
ประกอบด้วย
1. กลุ่มธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Business) ประกอบด้วย
1.1 ธุ รกิจจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Distribution)
1.1.1 ธุ รกิจค้าส่ งโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Wholesales Business)
1.1.2 ธุ รกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Retail Business)
1.2 ธุ รกิจการบริ การหลังการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (After Sales Service) ภายใต้การดาเนิ นงาน
ของ IEC Easy Fix
1.3 ธุ รกิจการบริ หารคลังสิ นค้าและกระจายสิ นค้า (IEC Logistics) ภายใต้การดาเนินงานของ
IEC BP
2. กลุ่มธุ รกิจวิศวกรรม (Engineering Business) ประกอบด้วย
2.1 ผลิตภัณฑ์และบริ การด้านวิศวกรรม
2.2 โครงการด้านวิศวกรรม
3. กลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business) ประกอบด้วย
3.1 ธุ รกิจ System Integrator ภายใต้การดาเนินงานของ IEC Technology
3.2 ธุ รกิจ Multimedia Content Provider ภายใต้การดาเนินงานของ Triple Play
3.3 ธุ รกิจ Communication Service ภายใต้การดาเนินงานของ IEC Technology
3.4 ธุ รกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial) และแบบพกพา (Handheld)
3.5 ธุ รกิจสื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning

นอกเหนื อจาก ธุ รกิจหลักทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น บริ ษทั ฯยังดาเนิ นธุ รกิจอีก 3 กลุ่มที่เป็ น Non-Core Business
ได้แก่ กลุ่มธุ รกิ จการลงทุน กลุ่มธุ รกิ จการพลังงานและ กลุ่มธุ รกิ จบริ หารอาคาร โดยธุ รกิ จที่เป็ น NonCore Business ยังมิได้สร้างกระแสรายได้หลักให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ แต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและกลายเป็ น
ธุ รกิจหลัก (Core Business) ของบริ ษทั ฯในอนาคต
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ธุรกิจภายใต้ การดาเนินงานของบริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
 ธุ รกิจจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Distribution Business)
บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มที่มีเครื อข่ายครอบคลุมทั้งในกรุ งเทพ
และภูมิภาคโดยจาแนกลักษณะการประกอบธุ รกิจเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
o
ธุ รกิจค้าส่ งโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Wholesales Business)
o
ธุ รกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Retail Business)
ในช่วงปลายปี 2553 บริ ษทั ฯปรับทิศทางกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจ โดยลดบทบาทธุ รกิจจัดจาหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงเหลือเพียง การเป็ นตัวแทนค้าปลีก ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราย
หนึ่ง
 ธุ รกิจวิศวกรรม (Engineering Business)
บริ ษทั ฯเป็ นผูน้ าเข้าและตัวแทนจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์วิศวกรรมจากต่างประเทศ อาทิ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า
แรงดันต่า เครื่ องมือวัดและชัง่ แบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยจาแนกลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจตามประเภท
ของลูกค้า
o
ผลิตภัณฑ์และบริ การด้านวิศวกรรม (Engineering Product and Service)
บริ ษัท ฯเป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ วิ ศ วกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากทั่ว โลก อาทิ Cutlet
Hammer, Power Wave, ICI, Kubota, Sitronics, Iwane เป็ นต้น
o
โครงการด้านวิศวกรรม (Engineering Project)
บริ ษทั มีบทบาทเป็ นผูร้ วบรวมระบบ (System Integrator) ในการนาเสนอสิ นค้าวิศวกรรมสู่
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน
 ธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)
ในปี 2553 บริ ษทั ฯดาเนินธุ รกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 2 โครงการใหม่ ได้แก่
o
ธุ รกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial) และแบบพกพา (Handheld)
ธุ รกิจร่ วมดาเนินการระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ในการให้บริ การ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
o
ธุ รกิจสื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning
ธุ รกิจ E-learning เป็ นโครงการซึ่ งบริ ษทั ฯว่าจ้างบริ ษทั เอกชนรายหนึ่ งในการจัดหาลิขสิ ทธิ์
ต้นฉบับ จัดพิมพ์ และจัดจาหน่ ายเอกสารชุ ดการเรี ยน (Learning Package) ในระดับชั้น
ปวศ.ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ธุรกิจภายใต้ การดาเนินงานของบริษัทย่ อย
 บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด (IEC Green Energy Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: พัฒนาโครงการพลังงานทุกชนิ ด รวมถึงพลังงานทดแทน โดย
มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาโครงการพลัง งานสะอาดและเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
ทุนจดทะเบียน:
500 ล้านบาท
 บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด (IEC Technology Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็ น System
Integrator ร่ ว มกับ พันธมิ ต รในการประมู ล โครงการภาครั ฐ
ตลอดจนเป็ นผูใ้ ห้บริ การสื่ อสาร (Communication Service)
“IEC 3G”
ทุนจดทะเบียน:
200 ล้านบาท
 บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด (IEC Asset Co., Ltd.)*
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ให้บริ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (อาคาร ไออีซี ถนนรามคาแหง)
แก่ผเู ้ ช่า รวมถึงพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ
ทุนจดทะเบียน:
550 ล้านบาท
* ปั จจุบัน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษัท ไออีซี แอสเสท จากัดได้ ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 550 ล้ าน
บาท เหลือทุนจดทะเบียนจานวน 140 ล้ านบาทต่ อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

 บริ ษทั ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จากัด (IEC Easy Fix Co., Ltd.)**
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ให้บริ การซ่ อมโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และอุ ป กรณ์ แก่ ลูกค้าองค์ก ร
และลู ก ค้ า ของผู ้จ ั ด จ าหน่ า ย โดยให้ บ ริ การผ่ า นช่ อ งทาง
ศูนย์บริ การของตนเองและศูนย์บริ การที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทุนจดทะเบียน:
95 ล้านบาท
** บริ ษัทไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด ยุติกิจการเป็ นการชั่วคราวตั้ งแต่ เดือนธันวาคม 2553

 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด (IEC Business Partner Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ลงทุนในธุ รกิจที่มีศกั ยภาพและให้โอกาสผลตอบแทนการลงทุน
ทุนจดทะเบียน:
250 ล้านบาท
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 บริ ษทั ทริ ปเปิ ลเพลย์ จากัด (Triple Play Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: เป็ นผูผ้ ลิต รับจ้างผลิต รวมถึงให้บริ การทางการตลาดด้าน
Mobile Media Content ซึ่งประกอบด้วย การผลิตคอนเทนต์
สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ การผลิตเกมส์คอนโซล การผลิต
การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ สาหรับทีวีซีรีส์ ภาพยนตร์ และบริ การทาง
การตลาดด้วยระบบดิจิตอล (Digital Marketing)
ทุนจดทะเบียน:
35 ล้านบาท
 บริ ษทั อัญญา อนิเมชัน่ จากัด (Anya Animation Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ประกอบธุ รกิจแอนิ เมชัน่ โดยครอบคลุมการรับจ้างผลิต และ
การทาแอนิเมชัน่ เพื่อการทาการตลาดเอง
ทุนจดทะเบียน:
17.4 ล้านบาท
 บริ ษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จากัด (UFO Studio Asia Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ผลิตเกมส์ Console สาหรับ Platform ต่างๆ อาทิ Nintendo, XBox, Sony Play Station
ทุนจดทะเบียน:
3 ล้านบาท
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โครงสร้ างการถือหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ชื่ อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
บริษทั ย่ อยทางตรง
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ ให้คาปรึ กษาวิจยั และพัฒนา จาหน่าย
จากัด
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงาน
ทุกชนิดตลอดจนพลังงานทดแทน
2. บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด ให้บริ การด้านเทคโนโลยีส่ ารสนเทศ
3. บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และบริ การ
4. บริ ษทั ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จากัด ให้บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
5. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จากัด
6. บริ ษทั ทริ ปเปิ ลเพลย์ จากัด
7. บริ ษทั ออเกียร์(ไทยแลนด์)
จากัด
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
8. บริ ษทั อัญญา อนิเมชัน่ จากัด
9 บริ ษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย
จากัด
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
10. บริ ษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต
จากัด
หมายเหตุ:

อุปกรณ์*
ลงทุนในกิจการต่างๆ
ดาเนินธุรกิจด้าน Mobile Media Content
ให้บริ การอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็ วสูง
(WIMAX) (จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และ
ชาระบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว)
ดาเนินธุรกิจประกอบกิจการรับจ้างผลิต
และจาหน่ายสื่ อวีดีทศั น์ สื่ อภาพยนตร์
ดาเนินธุรกิจประกอบกิจการพัฒนาเกมส์
คอมพิวเตอร์
ให้บริ การอินเทอร์เน็ต
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ไทย

-

100

ไทย

100

100

ไทย

51

51

ไทย

65

65

* บริ ษัท ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จากัด ยุติกิจการเป็ นการชั่วคราวตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2553
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บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
2553
2552

สั ดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทย่ อย

%
การ
ถือ
หุน้
ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์วศิ วกรรม
กาไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายได้อื่น
รวมมูลค่าการจาหน่ายของบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่ อย
บจ.ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ – พัฒนาพลังงานทดแทน*
บจ.ไออีซี เทคโนโลยี – บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.ไออีซี แอสเสท – โครงการลงทุนในอาคาร IEC (เดิม
ให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต )
บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส – ดาเนินธุรกิจทางด้าน
การประกอบกิจการการลงทุน
บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด – ให้บริ การซ่อม
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลเพลย์ จากัด – ดาเนินธุรกิจด้าน Mobile
Media Content
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายของบริษัทและบริษัทย่ อย
อัตราการขยายตัว (%)
หมายเหตุ:

2553
ล้าน
บาท

2552

2551

%

ล้าน
บาท

1,621
25
25
1,671

90.25
1.41
1.38
93.04

1,538
56
79
45
1,718

80.11
2.90
4.11
2.36
89.48

2,973
114
72
56
3,215

76.29
2.93
1.85
1.43
82.50

100
100

5

0.28

24
1

1.28
0.06

490
2

12.57
0.05

100

58

3.21

45

2.32

37

0.95

100

11

0.61

15

0.78

19

0.49

100

31

1.76

112

5.85

134

3.44

100

20
1,796
(6.48)

1.10
100.00

5
1,920

0.23
100.00
(50.73)

3,897

100.00
(1.37)

* รายได้ ในปี 2551 และ 2552 มาจากการจาหน่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก่อนเข้ าสู่ ธุรกิจพลังงาน
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%

ล้าน
บาท

%

3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่
(1.1) ธุรกิจค้ าส่ งโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Wholesales Business)
ลักษณะของตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
สาหรับเครื่ องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับตราสิ นค้า หรื อ
Brand ที่มีคุณภาพ และเป็ นผูน้ าตลาด อาทิ NOKIA ตลอดจนขยายฐานการตลาดด้วยการนาสิ นค้าต่างๆ ที่มี
คุณภาพ บนต้นทุนพอเหมาะมาจาหน่ายเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น SAMSUNG,
SONY-ERICSSON, LG MOBILE, PHILLIPS, G-NET และ INET เป็ นต้น
สาหรับซิ มการ์ ด (Sim Card) และบัตรเติมเงิน บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายซิ มการ์ ดทุกระบบที่มีใน
ประเทศทั้งรู ปแบบจดทะเบียน (Postpaid), รู ปแบบเติมเงินก่อนใช้ (Prepaid) และรู ปแบบเติมเงินผ่านระบบ
ONLINE จากผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ได้แก่ DTAC, AIS, TRUE MOVE, CDMA และ IEC 3G
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯเริ่ มจาหน่ายอุปกรณ์เสริ มโทรศัพท์รุ่นต่างๆ (Enhancement Products / Accessories) ที่
นาเข้ามาจาหน่ าย พร้ อมๆ กับการจาหน่ายเครื่ องลู กข่าย โดยเน้นผลิ ตภัณฑ์ BRAND ผูน้ าเป็ นหลักได้แก่
NOKIA, SONY-ERICSSON, SAMSUNG และ G-NET นอกจากนี้ ยังเพิ่มรายการสิ นค้าและอุปกรณ์เสริ มที่
ผลิตในประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการผูบ้ ริ โภคในทุกระดับ
อย่างไรก็ตามปี 2553 ถือว่าเป็ นอีกปี หนึ่ งที่ธุรกิจค้าส่ งเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุ นแรง
มากขึ้น มีการลดทอนช่ องทางการจัดจาหน่ายให้ส้ ันลงเพื่อลดต้นทุนและควบคุ มช่องทางการทาการตลาด
จากเดิมที่ผผู ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าต้องพึ่งพิงผูค้ า้ ส่ งรายใหญ่กระจายสิ นค้าไปยังผูค้ า้ ส่ งรายกลางและรายเล็กต่อไป
ยังผูค้ า้ ปลีกรายย่อยหรื อลูกตู ้ เปลี่ยนเป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าเกือบทุกรายมีการลงทุนทาหน่วยรถ(Cash van)
วิ่งตรงไปขายยังผูค้ า้ ส่ งน้อยรายลงแต่ตรงไปยังร้ านค้าปลี กรายย่อยมากขึ้นและลูกตูแ้ ทน ทั้งนี้ เพื่อควบคุ ม
ช่องทางและฐานข้อมูลของการจัดจาหน่ายไว้ในมือของผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าเสี ยเอง
เหตุการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อยอดขายและช่ องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษทั ฯมาตลอด โดย
ผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าได้มีการลดปริ มาณการส่ งสิ นค้าที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแก่บริ ษทั ฯ เพื่อนาไปขายตรง
กับร้ านค้าปลี กเอง รวมทั้งผลักดันการจาหน่ ายรุ่ นที่ ตลาดไม่มีความต้องการเท่าใดนักให้กบั บริ ษทั ฯแทน
ดัง นั้น เมื่ อพิ จารณาโครงสร้ า งการตลาดที่ ไ ม่เอื้ อต่ อการท าธุ รกิ จในระยะยาวแล้ว ประกอบกับบริ ษ ทั ฯ
ประสบความสาเร็ จในการเจรจาโอกาสทางการค้าปลีกกับบริ ษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จากัด จึงตัดสิ นใจยุติ
การค้าส่ ง เครื่ องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ใ นไตรมาสที่ 4 / 2553 โดยปรั บ กลยุท ธช่ องทางการจัดจาหน่ า ยเป็ น
ช่องทางค้าปลีกในนาม Nokia shop เพียงธุ รกิจเดียวแทน
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(1.2) ธุรกิจค้ าปลีกโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Retail Business)
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมามีการปรับตัวอย่างสู งในการรองรับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดา้ นตัวเครื่ องลู กข่ายที่ รองรับระบบ 3G ตลอดจนเครื่ อง โทรศัพท์เคลื่ อนที่ในกลุ่ ม Smart
phone ที่มีอตั ราการเติบโตเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2552-2553 ถึง 240%โดยเฉพาะ Brand Nokia ที่นาเสนอ
สิ นค้ากลุ่ม E-Series และ N-Series ที่สามารถตอบสนองความต้องการลู กค้ากลุ่ม Mid to High และมีส่วน
แบ่งตลาดรวมในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า 55%
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะInter brand มีการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้ องและรักษาส่ วนแบ่งการตลาด
โดยใช้กลยุทธBrand shopเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการขายและบริ การหลังการขายที่ให้ ความมัน่ ใจกับ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าBrandจากประเทศจีน ที่มีจุดขายเน้นในราคาที่ถูกแต่ขาดมาตรฐานในตัวเครื่ องและบริ การ
หลังการขาย
กลยุทธ์ การทาตลาด
ในปี 2553 บริ ษทั ฯได้บรรลุขอ้ ตกลงทางธุ รกิจกับบริ ษทั โนเกีย (ประเทศไทย) ในการเป็ นตัวแทน
ค้าปลีก (Franchise Partner) ซึ่งได้รับสิ ทธิการดาเนินการร้านค้าปลีก “Nokia” โดยบริ ษทั ฯมีแผนที่จะปรับ
ร้านค้าปลีก “Mobile Easy” ในสาขาที่มีทาเลและขนาดที่เหมาะสมเป็ นร้าน “Nokia” แทนร้านเดิม ซึ่งทาเล
ที่ต้ งั ของร้านในปี 2553 – 2554 จะเน้นศูนย์การค้าหลักในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล เช่น มาบุญครอง
พารากอน กลุ่มเดอะมอลล์ แฟชัน่ ไอร์ แลนด์ พาราไดซ์พาร์ ค ซี คอนสแควร์ เป็ นต้น
สาหรับแนวทางการตลาดร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ “Nokia” จะได้รับการกาหนดการออกแบบและการ
ตบแต่งร้านเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก
มีการอบรมความรู ้สินค้าอย่างต่อเนื่ องให้กบั พนักงานขาย
ตลอดจนอบรมขั้นการขายและบริ การที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า มีการแสดงสิ นค้าที่ลูกค้าสามารถ
จับต้องและทดลองการทางานของเครื่ องโทรศัพท์ในแต่ละรุ่ น มีการติดตั้งจอแสดงภาพ LED เพื่อฉาย
คุณสมบัติเครื่ องโทรศัพท์โนเกียรุ่ นต่างๆ
มีการกาหนดกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายภายในร้านต่อเนื่ อง
ตลอดปี นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้ารับบริ การ Application ต่างๆบน Ovi store และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(Accessories) เช่นอุปกรณ์หูฟัง แบตเตอรี่ ที่เป็ นมาตรฐานโนเกียได้ภายในร้านอีกด้วย ที่สาคัญการร่ วมเป็ น
Franchise Partner กับโนเกียจะได้มีการกาหนดปริ มาณของสิ นค้าในแต่ละรุ่ นที่สมดุลและเหมาะสมเพื่อ
รักษาโอกาสทางการขายได้ตลอดทั้งปี อีกด้วย
(1.3) ธุ รกิจบริ การหลังการขายโทรศั พท์ เคลื่อนที่ (After Sales Service) ภายใต้ การดาเนินงานของ
IEC Easy Fix
IEC Easy Fix ดาเนิ นธุ รกิจบริ การหลังการขายและสนับสนุนการดาเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และธุ รกิจอื่นในกลุ่มบริ ษทั IEC โดยไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ (IEC Easy Fix) มีหน้าที่รับผิดชอบ
หลัก คือ การให้บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย มีอตั ราการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในปี 2552
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2553 โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเชื่ อมต่อสังคมออนไลน์ ทดแทนการใช้ อินเตอร์ เน็ตใน
บ้านได้ ทาเกิดความต้องการใช้โทรศัพท์สมาร์ ตโฟนเป็ นจานวนมาก อีกทั้งผูจ้ ดั จาหน่ายสามารถตอบสนอง
สิ นค้า ทั้งตลาดระดับบน และระดับกลาง ครอบคลุม กรุ งเทพ ปริ มณฑล และ หัวเมืองใหญ่ ทัว่ ประเทศ
สาหรับตลาดระดับล่าง เครื่ องราคาถูกจากประเทศจีน ยังคงรักษายอดขายในระดับเดิม แต่ดว้ ยขนาด
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ อินเตอร์ แบรนด์ เสนอสิ นค้าเข้ามาสู่ ตลาดกลุ่มนี้ เพื่อรักษาส่ วนแบ่งการตลาด
ด้วยกลยุทธ์ราคาขายที่ต่าสามารถแข่งขันกับสิ นค้าประเทศจีนได้ โดยที่ปกติลูกค้าในกลุ่มตลาดระดับล่าง
นิยมการเปลี่ยนตัวเครื่ อง (Replacement) มากกว่าการส่ งซ่อม (Repair) ด้วยเหตุผลที่ตอ้ งการใช้เครื่ องรุ่ นใหม่
ที่มีฟังชัน่ มากขึ้น แต่ราคาถูกลง เนื่องจากเห็นว่า ราคาค่าซ่อมเครื่ องเดิมใกล้เคียงกับราคาซื้ อเครื่ องใหม่
อนึ่ ง บริ ษทั โนเกี ย (ประเทศไทย) จากัด ลูกค้ารายใหญ่ของ ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ เปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การให้บริ การหลังการขาย โดยโนเกี ย นานโยบาย เลื อกบริ ษทั ที่ ให้บริ การได้ท้ งั ภูมิภาคเอเซี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้มาให้บริ การ แทนบริ ษทั IEC Easy Fix ที่เป็ น Authorized Service Repair ในประเทศไทย โดยเมื่อ
เดือน มีนาคม 2553 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนให้บริ การระหว่าง โนเกียและไออีซี อีซี่ฟิกซ์ สิ้ นสุ ดลง ทาให้
รายได้จากการให้บริ การของ ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ และส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการ
เป็ นอย่างมาก
สถาวะการณ์ ตลาดและการปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการให้บ ริ ก ารหลัง การขายของ บริ ษ ัท โนเกี ย
(ประเทศไทย) จากัดดังกล่าว ทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้ส่วนใหญ่ อีกทั้งการปรับนโยบายบริ ษทั ฯ โดยลด
บทบาทการดาเนิ นธุ รกิ จด้า นโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ล ง ไออี ซี อี ซี่ ฟิ กซ์ จึ ง ปรั บ แผนงาน และลดระดับ การ
ให้บริ การลง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตน้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 และดาเนินนโยบายหยุดธุ รกรรมการ
ให้บริ การและการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ งั หมดเป็ นการชัว่ คราวตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2553
โดยไออี ซี อี ซี่ ฟิ กซ์ ไ ด้ย กเลิ ก สั ญ ญาที่ ท าไว้ก ับ ผู ผ้ ลิ ต โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ท้ งั หมด อาทิ SONYERICSSON, LG, MOTOROLA, Huawei และ Phillips และบริ ษทั ได้ปิดช่องทางการจาหน่าย ศูนย์บริ การ
IEC Easy Fix ทั้งหมด 15 แห่ ง และยกเลิก ศูนย์บริ การแต่งตั้ง Easy Fix Partner Program (EFPP) จานวน 75
แห่งอีกด้วย

(1.4) ธุรกิจการบริหารคลังสิ นค้ าและกระจายสิ นค้ า (IEC Logistics) ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC BP
ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษทั ฯให้บริ การบริ หารคลังสิ นค้าและกระจายสิ นค้า (Logistics) ของธุ รกิจทั้งในกลุ่มบริ ษทั IEC
และลูกค้าภายนอก
โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริ หารจัดการระบบคลังสิ นค้าและการ
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กระจายสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่น รวมทั้งสิ นค้าของ
กลุ่มธุ รกิจวิศวกรรม
ความสามารถในการให้ บริการ
อาคารคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า IEC Easy Fix ตั้งอยู่ ณ อาคารลานจอดรถสานักงานใหญ่
IEC ถนนรามคาแหง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้ น 1,787 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่จดั เก็บสิ นค้า (1,000 ตาราง
เมตร) พื้นที่จดั เตรี ยมสิ นค้าและพื้นที่บริ หารส่ วนกลาง (787 ตารางเมตร)
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
เนื่ องจากสภาพการแข่งขันทางด้าน Logistics สู งมาก ผูใ้ ห้บริ การรายใหญ่ทุ่มตลาดทาให้เกิ ดการ
แข่งขันทางด้านราคามากขึ้ น ผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ Logistics ประสบภาวะขาดทุ นอย่างต่อเนื่ อง
กอปรกับบริ ษทั ฯดาเนิ นการปรั บแผนการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยลดขนาดองค์กรลง ซึ่ งส่ ง ผลโดยตรงต่อการ
ดาเนินงานของธุ รกิจ Logistics ภายใต้ IECBP
ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส
จากัด ครั้งที่ 6/2553 มีมติอนุ มตั ิให้โอนการดาเนิ นธุ รกิจ Logistics ตลอดจนขายทรัพย์สินและโอนพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน Logistics ให้แก่นายกรกฎ ฉายะบุระกุล หรื อนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นโดยนายกรกฎ
ซึ่ งนายกรกฎและนิติบุคคลดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ฯแต่อย่างใด

2.

กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business)
บริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญกับธุ รกิจวิศวกรรมซึ่ งเป็ นธุ รกิจดั้งเดิ มของบริ ษทั และสร้างความสาเร็ จ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปั จจุบนั มีการจัดแบ่งธุ รกิจเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้

(2.1) ผลิตภัณฑ์ และบริการด้ านวิศวกรรม
บริ ษทั เป็ นผูน้ าเข้าและตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยงของโลกหลากหลายประเภท
(2.2) โครงการด้ านวิศวกรรม
บริ ษทั เข้าร่ วมงานประมูลโครงการของทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ผา่ นมาได้รับความไว้วางใจจาก
ภาครัฐให้รับผิดชอบงานโครงการวิศวกรรมที่สาคัญ เช่น โครงการ Network Protector ของการไฟฟ้านคร
หลวง โครงการ Power Quality Analyzer ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค รวมถึงโครงการอื่นๆ ของกระทรวง
สาธารณสุ ข การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สายงานธุ รกิจวิศวกรรมจัดจาหน่ายสิ นค้าประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้ าทางด้านแรงต่า อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน เครื่ องมื อวัดที่ ใ ช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง และเครื่ องชั่งระบบอิ เลคโทรนิ คส์ ตลอดจนการให้บริ การ
บารุ งรักษาหลังการขาย นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการเป็ น System Integrator เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่
ที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีหลายด้านผสมผสานกัน อาทิ ระบบการอ่านข้อมูลมิเตอร์ อตั โนมัติ (Automatic Meter
Reading) เป็ นต้น
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ได้ใช้วธิ ี การจาหน่าย 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) การเข้าร่ วมประมูลโครงการ (Project Bidding)
(2) การขายโดยผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealer)
(3) การขายตรงโดยทีมวิศวกรของบริ ษทั (Direct Sale)
เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์วิศวกรรมเป็ นสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้ าของ
Cutler-Hammer เครื่ องชัง่ อิเลคทรอนิ คส์ Kubota หรื อเทคโนโลยี Thermal Imaging Camera ของ ICI
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องใช้ทีมวิศวกรของบริ ษทั เข้าไปอธิ บายลักษณะผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนช่วย
วางระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
(2) การขยายฐานลูกค้า
(3) การให้บริ การหลังการขาย
(4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(5) ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์ (Supplier)
สภาพการแข่ งขัน
การประเมินมูลค่าตลาดหรื อการเปรี ยบเทียบส่ วนแบ่งการตลาดของผูป้ ระกอบการแต่ละรายเป็ นไป
ได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจากอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ ามี หลายประเภท ผูป้ ระกอบการที่ สาคัญในอุ ตสาหกรรมอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ได้แก่ Square-D, General Electric (GE), Cutler-Hammer และ ABB เป็ นต้น สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่ อง
ชัง่ ผูน้ าตลาดคือ Toledo รองลงมาได้แก่ Kubota Yamato และ A&D ซึ่ งปั จจัยสาคัญที่จะเอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินธุ รกิจนี้ คือ ประสบการณ์ และความชานาญด้านเทคนิค รวมถึงการบริ การหลังการขาย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มิได้อยูใ่ นฐานะโรงงานผูผ้ ลิต หากแต่เป็ นตัวแทนของโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อเทคโนโลยีใน
ต่างประเทศ สรุ ปโดยสังเขปได้ดงั นี้
รายชื่ อผลิตภัณฑ์
Circuit Breaker & Busduct
Low Voltage Busduct
Network Protector
DC Power & UPS
Electronic Weighing Scales
Thermal Imaging Camera
Automatic Meter Reading
Security Seal / Padlock Seal
Electrical Meters
3D Video GIS
Systems Thinking Course

ตราสิ นค้ า
Cutler-Hammer
LS Cable
Cutler-Hammer
Powerware
Kubota
ICI
Sitronics
American Casting
Ampy Metering
Iwane
PRTI

ประเทศผู้ผลิต
USA.
Korea
USA.
USA.
Japan
USA.
Czech
USA.
Australia
Japan
USA.

โครงการทีส่ าคัญ
(1) บริ ษทั ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ Product Realization Technology
International, Inc. (PRTI) ในการนาหลักสู ตรใหม่ๆ ที่ โดดเด่ น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เข้ามา
เผยแพร่ ในประเทศไทย “Systems Thinking” เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่ได้รับการตอบรับอย่างดีท้ งั ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กา ในแง่ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
หลักสู ตรดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้นโดย Prof. Richard H. Frenkiel และ Prof. Sompoppol Jampathom
ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั PRTI ทั้งสองท่านเคยปฏิบตั ิงานร่ วมกันที่ Bell Labs (AT&T) ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์สอน
อยูท่ ี่มหาวิทยาลัย Rutgers และ Stevens Institute of Technology ตามลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Prof. Richard
H. Frenkiel นับว่าเป็ นบุคคลสาคัญระดับโลกฐานะที่เป็ นผูค้ ิ ดค้น Cellular System จึงทาให้มนั่ ใจว่า
“Systems Thinking” ถูกพัฒนาขึ้นโดยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และกลัน่ กรองจากประสบการณ์จนเป็ น
หลักสู ตรที่สมบูรณ์แบบหลักสู ตรหนึ่ง
บริ ษทั จึงได้ร่วมกับ PRTI จัดสัมนาในหัวข้อ “Applied Systems Thinking in The Wireless
Revolution” ให้กบั คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.) เมื่อต้นปี 2552 และในปี 2553
บริ ษ ทั ได้จดั หลักสู ตรดังกล่ าวให้ก ับ คณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) ในหัวข้อ “Applied
Systems Thinking in The Energy Revolution” ณ เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี
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การจัดหลักสู ตรดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการสร้ างรายได้แล้ว ยังช่ วยสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั
บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
(2) ในปี 2553 ที่ผ่านมา ฝ่ ายวิศวกรรมได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค ให้เป็ นผู ้
จัดหาอุปกรณ์ Network Protector เพื่อนาไปติดตั้งทดลองใช้งานในเขตพื้นที่รังสิ ต ก่อนที่จะพิจารณานาไป
ติดตั้งใช้งานตามเมืองใหญ่ที่โหลดอิ่มตัวแล้ว และต้องการเสถียรภาพของการจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่ดีข้ ึนต่อไป
ทั้งนี้ Network Protector เป็ นอุปกรณ์ป้องกันสายส่ งทางด้านแรงต่าของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ่ งมี
ติดตั้งใช้งานเฉพาะในเขตวัดเลียบเท่านั้น โดยทาง Westinghouse USA. เป็ นผูว้ างระบบเครื อข่ายไว้ต้ งั แต่ปี
2508 มีอุปกรณ์อยูใ่ นระบบเครื อข่ายทั้งหมดจานวน 480 Unit โดยในปี 2536 การไฟฟ้ านครหลวงเริ่ มทยอย
เปลี่ยน Network Protector ทดแทนของเดิม
(3) ในปี 2553 ฝ่ ายวิศวกรรมได้เริ่ มมุ่งเน้นไปที่ ตลาด Busduct อี กครั้ งหนึ่ ง หลังจากที่ เคยสร้ าง
Reference ไว้กบั Westinghouse Busduct อย่างมัน่ คง โดยครั้งนี้ ได้สินค้าใหม่ คือ LS Cable Busduct (เคยอยู่
ในเครื อ LG ของเกาหลี) ซึ่ งได้มาตรฐานทั้ง UL (สหรัฐอเมริ กา) และ IEC (ยุโรป)
ราคาของ LS Cable ค่อนข้าง competitive และได้เริ่ มขายโครงการแรก คือ อาคารหลวงตามหาบัว
ให้บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็ อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งติดตั้งเสร็ จไปแล้ว คาดว่าในปี 2554 จะประสบ
ความสาเร็ จในการขายโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ

3.

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐและเอกชน และ
มีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า บริ ษทั เล็งเห็นถึงความจาเป็ นดังกล่าว
จึ ง ได้จดั ตั้ง และพัฒนากลุ่ มธุ รกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้ นเพื่อรองรั บ ความต้องการที่ เพิ่ มมากขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่องทุกปี
บริ ษทั ฯสามารถแบ่งธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 5 กลุ่มธุ รกิจ ได้แก่
(3.1) ธุรกิจ System Integrator ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC Technology
บริ ษทั มีแผนเพิ่มพันธมิตรทางธุ รกิ จ ทั้งในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อเข้า
ร่ วมประมูลงานระบบภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง โดยสานต่อความสาเร็ จจากการได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.
กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ในงานระบบ Integrated Billing and Customer Service System
(IBACSS) และการดาเนินธุ รกิจบริ การสื่ อสาร IEC3G
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สายงานธุ รกิจ System Integrator เน้นการหาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ท้ งั ของภาครัฐ และเอกชน
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ ไอซี ทีของไทยมีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ แม้จะประสบปั ญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาอุทกภัยในปี 2553 ที่ผา่ นมา แต่คาดว่าตลาด
ไอซี ทีของไทยจะเติบโตราว 9% ในปี 2554 และ 11% ในช่วงปี 2554-2558 โดยมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอซี ที
ของไทยในปี 2558 คาดว่าจะสู งถึง 276,000 ล้านบาท
ปั จจัยหลักที่กระตุน้ อัตราการเติบโตด้านไอซี ที คือ ศักยภาพของตลาดที่ ยงั สามารถเติบโตได้อีก
(Growing Affordability) อัตราการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ในระดับต่า (PC Penetration) และมาตรการกระตุน้
ของภาครัฐ อาทิ โครงการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อกลางในการศึกษาของภาครัฐ เป็ นต้น
สาหรับธุ รกิจซอฟแวร์ ภาครัฐมัน่ ใจว่าส่ วนแบ่งตลาดของซอฟแวร์ ไทยมีประมาณ 50% ของตลาด
ทั้งหมดในปี 2553 ผ่านมาตรการต่างๆโดยมี SIPA (Software Industry Promotion Agency) เป็ นแกนหลัก
โดยตลาดซอฟแวร์ในปี 2554 คาดว่าจะมีมูลค่าสู งถึง 21,210 ล้านบาท แม้สภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มว่าไม่ดี
นัก ทั้งนี้อตั ราการเติบโตในช่วงปี 2554-2558 คาดว่าประมาณ 12% อันเป็ นผลจากค่าเงินบาที่แข็งขึ้น ทาให้
ผูค้ า้ ปลีกสามารถลดราคาสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
ในส่ วนตลาด PC ในปี 2554 คาดว่าจะมีมูลค่าราว 123,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 114,000 ล้านบาท
ในปี 2553 โดย Segment ที่ครองส่ วนแบ่งมากที่สุดราว สองในสามของตลาดทั้งหมดยังคงเป็ น End User
สาหรับบริ ษทั ฯ ยังคงเน้นการรับงานโครงการขนาดใหญ่โดยการเข้าร่ วมประกวดราคา (Bidding)
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นระบบเทคโนโลยีข้ นั สู ง ในขั้นตอนการขายจาเป็ นต้องใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก
หลายสาขาซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพ
ของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
(1) คุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
(2) การส่ งมอบงานตรงตามกาหนดเวลาและการบริ การลูกค้าที่ดี
(3) ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตร
สภาพการแข่ งขัน
การใช้จ่ายภาคบริ การไอซี ทีคาดว่าจะเพิ่มสู งขึ้นจาก 36,000 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 42,000 ล้าน
บาทในปี 2554 เนื่ องจากผูผ้ ลิตขยายตัวสู่ จงั หวัดที่มีขนาดเล็กมากขึ้น โดยธุ รกิจที่มีการใช้จ่ายด้านไอซี ทีสูง
ยังคงเป็ นกลุ่มธนาคารและโทรคมนาคม ซึ่ งน่ าจะส่ งผลดี ต่อธุ รกิ จ System Integrator ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจในความสามารถในการแข่งขัน เนื่ องจากมีประวัติการทางานและการบริ การลูกค้าที่ดี
ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่ ง
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัท ฯ มิ ไ ด้อ ยู่ ใ นฐานะผู ้ผ ลิ ต หรื อผู ้จ าหน่ า ย หากแต่ ร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รทางเทคโนโลยี ใ น
ต่างประเทศ ในการนาเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้า โดยขึ้นกับความต้องการของลู กค้าที่
แตกต่างกันในแต่ละโครงการ

โครงการทีส่ าคัญ
ในปี 2553 ภายหลังจากที่ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการส่ งมอบงาน ตามสัญญาจ้างจัดทาระบบ Integrated
Billing and Customer Services System (IBACSS) และ จ้างจัดทาระบบ Billing Mediation ให้กบั บมจ.
กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (กสท) ในปี 2552 กสท ได้ทยอยดาเนิ นการตรวจรับงานในส่ วน
ต่างๆ ได้แก่ การทดสอบด้าน Hardware /Software ของแต่ละระบบ (Functional Test) การทดสอบด้าน
ความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัย (Security and Authorization) การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของระบบโดยรวม (Integration Test) และ การทดสอบความเชื่ อมัน่ ของระบบ (Reliability
Test) อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้นมา จนกระทัง่ ถึงสิ้ นปี 2553 ปั จจุบนั คงเหลือ
เพียงการตรวจรับงานในส่ วนสุ ดท้าย คือ งาน Data Migration & Cut-Over บริ การต่างๆ ของ กสท เข้าสู่
ระบบ IBACSS

(3.2) ธุรกิจ Multimedia Content Provider ภายใต้ การดาเนินงานของ Triple Play
บริ ษทั ฯได้ริเริ่ มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม Multimedia Content Provider ในปี 2551 โดย
จัดตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จด้าน Mobile Media Content มีทุนจด
ทะเบียน 35 ล้านบาท และถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วน 100% ในปี เดียวกัน บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์
จากัด ได้ลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั อัญญา อนิ เมชัน่ จากัด (“ANYA”) หรื อ คิดเป็ น 100% ของ
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั ดังกล่าว โดยอัญญา อนิ มชัน่ ดาเนิ นธุ รกิจ 3D 2D Animation, Digital Modeling Visual
Effect และในปี 2552 บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัดได้ร่วมทุนกับบริ ษทั ยูเอฟโอ จากัดจากสหรัฐอเมริ กาเพื่อ
จัดตั้งบริ ษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชี ย จากัด (“UFOA”) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตเกมส์คอนโซลสาหรับ
Platform ต่างๆ อาทิเช่น Nintendo, X-Box, และ Sony Play-station

-23-

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด ประกอบธุ รกิจด้านดิจิทลั คอนเทนต์ โดยเป็ นผูผ้ ลิต รับจ้างผลิต รวมถึง
การให้บริ การทางการตลาด แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ การผลิตคอนเทนต์, โปรแกรม และเกมส์สาหรับ
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Content: theme, icon, wallpaper, ringtone include applications & games on
mobile) การผลิตเกมส์คอนโซล (Game Console on platform: iPhone, Nintendo DS, Wii and Sony
Playstaion) การผลิตการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ สาหรับทีวีซีรี่ส์ และภาพยนตร์ (Cartoon animation: T.V.Series and
Movies) บริ การทางการตลาดด้วยระบบดิจิตอล (Digital Marketing) ปั จจุบนั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ทาหน้าที่เป็ น
Management และที่ปรึ กษาด้านการตลาดของ ANYA และ UFOA โดย ANYA เป็ นบริ ษทั ซึ่ งรับจ้างผลิต
การ์ตูน Animation และ UFOA รับจ้างผลิตเกมส์ให้กบั Nintendo

แนวโน้ มตลาดในอนาคตและปัจจัยเสี่ ยง
คอนเทนต์ส าหรั บโทรศัพท์เคลื่ อนที่ มีก ารเติ บโตของตลาดสู งที่ สุ ด รองลงมาเป็ นคอนเทนต์
ทางด้านอี-เลิ ร์นนิ่ งและ คอนเทนต์แอนนิ เมชั่น ส่ วนการพัฒนาและความต้องการใช้บริ การดิ จิตอลคอน
เทนต์ในประเทศไทยเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับตลาดโลก มีการใช้เทคนิ คแอนนิ เมชัน่ สาหรับงานหลาย
ประเภท ไม่วา่ จะเป็ นงานภาพยนตร์ โฆษณา งานสร้ างเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต ภาพยนตร์ เกม คอนเทนต์
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพยนตร์ การ์ ตูน ซึ่ งผลงานที่นามาใช้ในประเทศไทยนั้น กว่าร้อยละ 70 เป็ นคอน
เทนต์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มีผปู ้ ระกอบการไทยผลิตและสร้างสรรค์ผลงานในรู ปแบบของ
ดิจิตอลคอนเทนต์มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในรู ปแบบของการ์ ตูน 2 มิติ 3 มิติ ภาพประกอบในภาพยนตร์
โฆษณา ภาพเทคนิคพิเศษประกอบภาพยนตร์ งานเว็บครี เอทีฟ และงานผลิตเกมทั้งในรู ปของโมบายและ
ออนไลน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งผลงานที่ผา่ นมาได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศพอสมควร
แต่ อุตสาหกรรมประเภทนี้ ย งั มี ข ้อจากัดหรื อปั จจัย เสี่ ย งอี กหลายประการ ได้แก่ การขาดแคลน
บุคลากรมีฝีมือ ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก จานวนสถาบันที่ฝึกสอนเกี่ยวกับการผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ยงั
ไม่ ม ากนัก ภาวะการแข่ง ขันของประเทศอื่ น ๆ ยัง สู ง การละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ทางปั ญญายัง อยู่ในอัตราสู ง
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักพัฒนาของไทยยังไม่ชานาญมากนัก ไม่มีเทคโนโลยีเป็ นของ
ตนเอง ช่องทางการกระจายผลงานในประเทศยังมีนอ้ ย
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(3.3) ธุรกิจ Communication Service ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC Technology
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯดาเนินธุ รกิจ Communication Service ได้แก่ ธุ รกิจขายส่ งบริ การและขายต่อบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network
Operator)
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด (IECT) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ ได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.) ให้ป ระกอบกิ จการโทรคมนาคมประเภทที่ หนึ่ ง
ประเภทการขายส่ งบริ การและบริ การขายต่อบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based
MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ตามมติของ กทช ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงเพื่อทดลองใช้โครงข่าย TOT3G ซึ่ งใช้เทคโนโลยี WCDMA ตาม
มาตรฐาน UMTS ในย่า นความถี่ 2100 MHz. HSDPA 7.2 Mbps กับ บมจ.ทีโอที และให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยใช้เครื่ องหมายการค้า “IEC3G” แต่ดว้ ยข้อจากัดในเรื่ องพื้นที่ให้บริ การซึ่ งปั จจุบนั
เครื อข่าย TOT3G ยังคงให้บริ การเฉพาะในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 548 สถานี และยังมีจุดอับ
สัญญาณภายในอาคาร ส่ งผลให้การทาตลาด IEC3G ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย แต่อย่างไรก็ตามในปี 2553 บริ ษทั
มีลูกค้าใช้บริ การถึงกว่า 30,000 ราย ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที มีแผนงานที่จะขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
กว่า 4,000 สถานี ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั มีโอกาสจะขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริ การกว่า 90% เป็ นผูท้ ี่ใช้บริ การทางด้าน high speed data ซึ่ งเป็ นจุดเด่นที่ทาให้ 3G
แตกต่า งจาก 2G ด้วยความเร็ วในการเชื่ อมต่อตามมาตรฐาน HSPA ท าให้ปัจจุบนั สามารถรั บข้อมู ล
(download) ได้สูงสุ ดถึง 7.2 Mbps และ 14.4 Mbps ในบางพื้นที่ โดยบริ ษทั มีแผนงานในการเน้นเพิ่ม
ผูใ้ ช้บริ การแบบรายเดือน (Postpaid) มากขึ้น ซึ่ งในปี 2553 มีผใู ้ ช้บริ การแบบรายเดือนกว่า 1,000 ราย และ
แบบเติมเงิ นกว่า 30,000 ราย โดยในปี 2554 บริ ษทั จะเน้นการเจาะกลุ่ มเป้ าหมายมากขึ้น และเพิ่มช่ อง
ทางการเติมเงินและชาระค่าบริ การรายเดือนให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ปั จจุบนั ลู กค้าระบบเติม
เงินสามารถเติมเงินแบบ Online ได้ที่ร้านสะดวกซื้ อ 7-11 ได้ทุกสาขาโดยผ่านระบบรับชาระเงิน “Paycode”
ของ “Paysbuy” และลูกค้าระบบรายเดือนสามารถชาระค่าบริ การรายเดือนได้ที่ Tesco Lotus และ Lotus
Express ทุกสาขา
ปั จจัยความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ก็คือการขยายโครงข่ายของ TOT3G ซึ่ ง
ใช้ง บประมาณกว่า 19,000 ล้านบาท จะเป็ นไปตามแผนงานหรื อไม่ รวมทั้งภาวะการแข่ง ขันระหว่าง
MVNO ทั้ง 5 รายที่พยายามทุ่มตลาดเพื่อสร้ างฐานลูกค้า ส่ งผลให้โครงสร้างราคาตลาดของระบบ 3G มี
ปั ญหา อีกทั้งอาจมี MVNO รายใหม่เข้าแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดีกลยุทธ์ในการทาตลาดในปี
2554 นั้นบริ ษทั จะยังคงใช้กลยุทธ์ “Tariff Driven” ในการสร้าง package การใช้งานให้ตรงใจกลุ่มเป้ าหมาย
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ในแต่ละ segment มากยิ่งขึ้น และจะมุ่งเน้นหากลุ่มลู กค้าที่มีศกั ยภาพและคุ ณภาพมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งการ
นาเสนอ application ที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย

(3.4) ธุรกิจโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลแบบภาคพืน้ ดิน (Terrestrial) และแบบพกพา (Handheld)
ปั จจุบนั ทัว่ โลกต่างหันมาใช้เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิ จิตอล (Digital TV) ด้วยคุณภาพความ
คมชัดของภาพและเสี ยงที่ดีกว่าระบบอนาล็อก (Analog TV) โทรทัศน์ระบบดิจิตอลยังก้าวเข้ามามีบทบาท
ในการแพร่ ภ าพและเสี ย งผ่า นอุ ป กรณ์ ห ลากหลายประเภทมากขึ้ น อาทิ การรั บ ชมผ่า นดาวเที ย ม หรื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น
สาหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV) ทัว่ โลก ปั จจุบนั แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. DVB ( Digital Video Broadcasting ) พัฒนาในทวีปยุโรป ระบบ DVB แพร่ หลายใน Europe,
Asia, Australia, New Zealand, Colombia, Uruguay และบางประเทศใน Africa
2. ATSC ( Advanced TV System Committee ) พัฒนาโดยสหรัฐอเมริ กา FCC ( Federal
Communication Commission ) แพร่ หลายใน North America
3. ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting ) พัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น (NHK) โดย
เป็ นมาตรฐาน Digital Broadcasting Expect Group (DiBEG) ระบบ ISDB-T แพร่ หลายในญี่ปุ่น
และบราซิล
4. DMB ( Digital Media Broadcasting ) และ CMMB เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นโดยประเทศจีน
และเป็ นระบบที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผูใ้ ช้งานสู งมากในปัจจุบนั

1.
2.
3.
4.

เมื่อแบ่งตามรู ปแบบหรื อ Mode การส่ งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลจะแบ่งได้ 4 ชนิด คือ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial)
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม (Satellite)
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านเคเบิล (Cable)
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา (Handheld)

โทรทัศน์ดิจิตอลแบบพกพา ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็ นการต่อยอดจากระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน
ซึ่ งมีการเพิม่ เติมคุณสมบัติเพื่อให้สามารถรองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาหรั บในประเทศไทย บริ ษ ทั อสมท จากัด (มหาชน) (อสมท) เป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้คลื่ น
ความถี่ UHF ช่อง 58 ในการเสริ มจุดบอดการรับสัญญาณโทรทัศ น์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
โดย อสมท เลือกใช้เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T/H ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทาให้เกิ ด
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ช่องรายการเหลื อ อสมท จึงเห็ นสมควรให้นามาดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์เพื่อเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมแก่
อสมท
โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ทาง อสมท ได้ดาเนินการคัดเลือกบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ่ วมดาเนิ นกิ จการ
โทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 กรณี พิเศษ ซึ่ งได้มีการลงนามในสัญญาทางธุ รกิจ
เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 ระหว่าง อสมท และบริ ษทั เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2553
ทั้งนี้ อสมท ตกลงที่จะทาการว่าจ้างบริ ษทั ฯให้เป็ นผูด้ าเนินการ ซึ่งครอบคลุมการลงทุน การบริ หาร
โครงการฯ การจัด การเชิ ง พาณิ ช ย์ การบัญ ชี ตลอดจนจัด ท ากิ จกรรมด้า นการตลาด การโฆษณา การ
ประชาสั ม พันธ์ และการส่ ง เสริ ม การขาย รวมถึ ง การดาเนิ นการต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งหรื อต่ อเนื่ องในการ
ให้บริ การกิจการโทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 ภายใต้การกากับดูแลควบคุมของ
อสมท และเป็ นไปตามนโยบายที่ อสมท กาหนด
สาหรับ รู ปแบบและลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ DVB-T/H แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1.
รู ปแบบการให้บริ ก ารแบบ Free Access ซึ่ งเป็ นการให้บริ การในลักษณะที่ ผูใ้ ช้บริ การ
จะต้องใช้อุป กรณ์ เครื่ องรั บ ที่ กาหนดเท่ านั้น โดยอุปกรณ์ เครื่ องรั บดัง กล่ า ว จะถู ก ก าหนดเงื่ อนไขและ
รู ปแบบการเข้ารั บบริ การของผูใ้ ช้บริ การ โดยผ่านระบบตรวจสอบเงื่ อนไขการให้บริ การ (Conditioning
Access System) (ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “อุปกรณ์ระบบ CAS”) ตามเงื่อนไขที่ อสมท กาหนดสาหรับ
การให้บริ การแบบ Free Access โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งและ/หรื อแสดงเจตนาเพื่อตอบรับซื้ อบริ การเพิ่มเติมแต่
อย่างใดอีก
2.
รู ป แบบการให้บ ริ ก ารแบบ Subscription ซึ่ ง เป็ นการให้บริ ก ารที่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารจะต้อ งใช้
อุปกรณ์ ระบบ CAS เหมื อนเช่ นเดี ยวกันกับผูใ้ ช้บริ การแบบ Free Access แต่การรั บบริ การในรู ปแบบนี้
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องมีการแจ้งและ/หรื อแสดงเจตนาเพื่อตอบรับซื้ อบริ การเพิ่มเติม นอกเหนื อจากบริ การที่มีให้
ในแบบ Free Access
อสมท ตกลงให้บริ ษทั ฯบริ หารและทาการตลาดกิจการโทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่
UHF ช่อง 58 โดยมีกาหนดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับจากวันเริ่ มประกอบกิจการในเชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ งคาดว่าน่าจะ
เป็ นครึ่ งแรกของปี 2554
บริ ษทั ฯจะต้องเป็ นผูล้ งทุนเองทั้งหมดสาหรับการบริ หารและทาการตลาดกิ จการโทรทัศน์ระบบ
DVB-T/H บนคลื่ นความถี่ UHF ช่ อง 58 ซึ่ ง รวมถึ ง ค่ าใช้จ่า ยในการจัดเตรี ย มอุ ปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟท์แวร์ ที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นการโครงการฯ และการจัดทาระบบบริ หารจัดการ (System Platform)
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ตลอดจนระบบ DVB-T/H สาหรับใช้ในการให้บริ การภายใต้กิจการดังกล่าว โดยมีงบในการลงทุนและมี
ค่าใช้จ่ายรวมกันประมาณ 250,000,000 บาท โดยอสมท จะจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนในการบริ หารและทา
การตลาดกิจการโทรทัศน์ระบบ DVB-T/H บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 แก่บริ ษทั ฯเป็ นรายเดือน โดยเป็ น
ส่ วนแบ่งรายได้ของยอดเงินรายได้ท้ งั หมดที่ อสมท ได้รับจริ งในแต่ละเดือน รวมถึงกรณี ที่บริ ษทั สามารถทา
ยอดจานวนผูใ้ ช้บริ การในรอบปี หนึ่งๆ เท่ากับหรื อสู งกว่าจานวนผูใ้ ช้บริ การขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับปี นั้น
ๆ บริ ษทั ฯจะได้รับเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนรวมสาหรับรอบ 12 เดือนอีกด้วย

(3.5) ธุรกิจสื่ อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning
บริ ษทั ฯเล็งเห็นโอกาสเข้าดาเนินธุ รกิจด้านการศึกษาซึ่ งมีอตั ราการเติบโตค่อนข้างชัดเจน และมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ นค้าน้อย โดยบริ ษทั จะสามารถสร้างรายได้จากธุ รกิ จใหม่ที่มีศกั ยภาพเพื่อสนับสนุนธุ รกิ จ
หลักในปั จจุบนั ของบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทาการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับตาราเรี ยนของสถานศึกษา
ต่างๆ พบว่าสถานศึ กษาต่างๆพร้ อมที่ จะใช้ตาราซึ่ งมี การประยุกต์การเรี ยนการสอนอิ เล็คทรอนิ กส์ (ELearning) และ สื่ อการเรี ยนการสอนทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-Learning หรื อ M-Learning) เพื่อ
ยกระดับการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานสู งกว่าตาราเดิม
ในเดือนตุลาคม ปี 2553 บริ ษทั ฯ จึงได้ทาสัญญาจ้างผลิตและรับจัดจาหน่ายชุ ดการเรี ยน กับ บริ ษทั
โรงพิ ม พ์เ ลิ ศ อัก ษร จ ากัด (ปั จ จุ บ ัน เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษ ัท ส านั ก พิ ม พ์ เ ลิ ศ อัก ษร จ ากัด ) ในลัก ษณะ
Outsourcing ให้เป็ นผูต้ ิดต่อและจัดหารวบรวมลิขสิ ทธิ์ เนื้ อหาตาราเรี ยนจากกลุ่มคณาจารย์ต่าง ๆ ในแต่ละ
สาขารายวิชา เพื่อผลิตต้นฉบับชุดการเรี ยนจานวน 60 รายวิชา ซึ่ งชุ ดการเรี ยนนี้ จะประกอบไปด้วยเนื้ อหา
ตาราเรี ยนตามหลักสู ตร ปวส. ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานอาชีวศึกษา (สอศ.)
กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดไว้ โดยจะผลิตออกมาในรู ปแบบหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็คทรอนิ กส์ อื่นๆ
ได้แก่ E-Learning และ M-Learning โดยเมื่อบริ ษทั ได้รับหนังสื อแสดงความจานงหรื อคาสั่งซื้ อชุ ดการเรี ยน
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็จะให้บริ ษทั ดังกล่าวทาการผลิตตามรายละเอียดและจานวนในคาสั่งซื้ อ
ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี หรื อ 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา
2554 เป็ นต้นไป

4.

กลุ่มธุรกิจการลงทุน (Investment) ภายใต้ การดาเนินงานของ IECBP
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด (IECBP) บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดยบริ ษทั 100% ประกอบ
ธุ รกิจด้านการลงทุนในธุ รกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้กบั บริ ษทั ปั จจุบนั IECBP ได้ขายหุ ้นทั้งหมดที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั วันเน็ต จากัดที่ดาเนิ นธุ รกิจ game online
ยังคงถือหุน้ เฉพาะบริ ษทั เอ-โฮสต์ จากัด คิดเป็ นสัดส่ วน 16.36% ของหุน้ เอ-โฮสต์ท้ งั หมด
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5.

กลุ่มธุรกิจการพลังงาน (Energy) ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC Green Energy
ควำมเจริ ญเติ บโตทำงเศรษฐกิ จทำให้มีกำรขยำยตัวของชุ มชนเมือง และยังผลให้ปริ มำณกำรใช้
พลังงำนเพิ่มมำกขึ้นด้วยกำรใช้ชีวติ แบบสังคมเมือง นอกจำกนี้ ยงั ทำให้มีปริ มำณขยะมูลฝอยเพิ่มมำกขึ้นอีก
ด้วย ทำให้เกิ ดแนวโน้ม สองประกำร คือ แนวโน้มควำมต้องกำรพลังงำนซึ่ ง เพิ่มขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง และ
แนวโน้มปริ มำณขยะที่เพิ่มมำกขึ้น
โดยแนวโน้มควำมต้องกำรพลังงำนที่เพิ่มมำกขึ้นจำเป็ นต้องพึ่งพำพลังงำนจำกกำรนำเข้ำและเป็ น
พลังงำนจำกฟอสซิล ซึ่งเป็ นต้นตอของภำวะโลกร้อน รัฐบำลได้ดำเนินนโยบำยเพื่อควำมมัน่ คงทำงพลังงำน
โดยหนึ่ ง ในนโยบำยดัง กล่ ำ ว ได้แ ก่ กำรส่ ง เสริ ม แหล่ ง พลัง งำนทำงเลื อ ก อำทิ พลัง งำนลม พลัง งำน
แสงอำทิตย์ รวมถึงพลังงำนจำกขยะ
กำรเพิ่มของปริ มำณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหำในกำรบริ หำรจัดกำรขยะ แม้วิธีกำรฝังกลบซึ่ งใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นวิธีกำรที่ลงทุนต่ำที่สุด อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุ มชน ด้ำน
มลภำวะและทัศนี ยภำพ ทำให้ปัจจุบนั กำรสร้ ำงหลุ มใหม่เป็ นไปได้ยำกเนื่ องจำกกำรต่อต้ำนจำกชุ มชน
ภำครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิญปัญหำในกำรวำงแผนกำรบริ หำรจัดกำรขยะอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทำงบริ ษทั ฯเล็งเห็ นถึ งปั ญหำดังกล่ำวจึงได้ศึกษำเทคโนโลยีกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำจำกขยะ ซึ่ งจะ
เป็ นกำรแก้ปัญหำทั้งสองภำยใต้โครงกำรเดียว และยังเป็ นธุ รกิจที่มีผลตอบแทนมัน่ คง และยัง่ ยืน โดยบริ ษทั
ฯได้แบ่งแผนกำรดำเนินกำรเป็ น 2 รู ปแบบ
1.
กำรคัดสรรเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เหมำะสมกับสภำพประเทศไทย และปริ มำณของขยะใน
แต่ ละวัน โดยกำรว่ำ จ้ำงบริ ษ ทั ที่ ป รึ กษำท ำกำรออกแบบโรงไฟฟ้ ำ พลัง งำนขยะด้วยเทคโนโลยี Plasma
Gasification ซึ่ งเป็ นกำรกำจัดขยะด้วยควำมร้อนสู งถึง 2,000 องศำเซลเซี ยส โดยนอกเหนือจำกขยะชุมชน
เทคโนโลยีดงั กล่ำวสำมำรถกำจัดทั้งขยะอุตสำหกรรม ขยะมีพิษ และขยะติดเชื้ อ ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวยัง
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำจุดคุม้ ทุน
2.
กำรร่ วมลงทุนในบริ ษทั จี เดค จำกัด ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ในกำรกำจัดขยะและสร้ ำงโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนขยะจำกเทศบำลนครหำดใหญ่ โดยโรงงำนดังกล่ำวจะเริ่ มกำรทำงำนได้ประมำณไตรมำสที่ 1 ปี
2555
นอกจำกแนวทำงกำรดำเนิ นกำรดังที่กล่ำวมำแล้ว บริ ษทั ฯยังคงแสวงหำพลังงำนทำงเลือกอื่นๆที่
เหมำะสมกับประเทศไทย ที่เป็ นกำรลงทุนที่มนั่ คงและยัน่ ยืน
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6.

กลุ่มธุรกิจบริ หารอาคาร ( Property Investment and Management ) ภายใต้ การดาเนินงานของ
IEC ASSET
บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด (IEC ASSET)ประกอบธุ รกิจบริ หารอาคาร IEC โดยจัดพื้นที่ให้เช่า
เป็ นพื้นที่สานักงาน โกดังเก็บสิ นค้า สถานบริ การด้านการศึกษา สถานบริ การด้านสุ ขภาพ ศูนย์อาหาร
ห้องประชุมและจัดเลี้ยง โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ปั จจุบนั มีผเู ้ ช่าใช้พ้ืนที่ของอาคารประมาณร้อย
ละ 80 และเพื่อเป็ นการสร้างรายได้เพิ่ม บริ ษทั ได้ขยายฐานรายได้ โดยนาพื้นที่สถานบริ การด้านการศึกษา
(ศู น ย์ร าชภัฎ )ให้ บ ริ ก ารหลัก สู ต รปริ ญ ญาโทเพิ่ ม ในสาขาการจัด การการโรงแรมและการจัด การการ
ประกันภัย และนาพื้นที่ลานด้านหน้าอาคารชั้น1 และชั้น2 ให้บริ การร้านอาหารหัวหมากบุฟเฟ่ ต์แอนด์บาร์
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจดังนี้
ทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ทีต่ ้งั
34/6 หมู่ที่6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง

กรรมสิ ทธิ์
บจก.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส

พืน้ ที่
38 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา

สิ ทธิการเช่ า
รายละเอียดสิ ทธิ การเช่าของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงั นี้
ชื่ อ

ลักษณะ พืน้ ทีเ่ ช่ า อัตราค่ าเช่ า
สิ ทธิ์ (ตร.ม.) (บาท/เดือน)

วันเริ่ม
สั ญญา

เดอะมอลล์ท่าพระ

เช่า

109

24,038

13/8/2534

เดอะมอลล์รามคาแหง

เช่า

88

17,270

1/12/2537

มาบุญครอง
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลบางนา
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
เซ็นทรัลพระราม 3
เซี ยร์ รังสิ ต
อาคาร IEC - อาคารใหญ่
- อาคารเล็ก
- อาคารจอดรถ

เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า

44.06

11,676
44,960
27,470
25,703
29,290
23,063
2,863,333

1/8/2553
24/12/2545
1/1/2539
1/8/2539
10/10/2540
31/03/2538
16/9/2548

100.37
120
103.84
89.50
25,160
1,370
13,500

ระยะเวลา
เช่ า

ผู้ให้ เช่ า

28 ปี 4 เดือน บจ. เดอะมอลล์ ชอปปิ้ ง
คอมเพล็กซ์
21 ปี
บจ. เดอะมอลล์ ชอปปิ้ ง
เซนเตอร์ (หัวหมาก)
10 ปี
บมจ. เอ็ม บี เค
9 ปี 10 เดือน บจ. เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซา
27 ปี 6 เดือน บจ. บางนาเซ็นทรัลฯ
23 ปี 4 เดือน บจ. งามวงศ์วาน ชอปปิ้ งมอลล์
25 ปี
บจ. นาทรัพย์พฒั นา
28 ปี
บจ. เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี
16 ปี 8 เดือน บจ. เดอะพลาซ่า
ดีพาร์ทเม้นสโตร์

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน รายละเอียดสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย
 ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์
704,658
บาท
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
10,300,000
บาท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1. ในปี 2547- 2549 กรมศุลกากร เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องบริ ษทั ฯ เป็ นจาเลย ต่อศาลภาษีอากรกลาง
เรี ย กให้ช าระคื นเงิ นชดเชยภาษี อากรตามมู ล ค่ า บัตรภาษี ที่ บ ริ ษ ทั ฯได้รั บ โอนสิ ท ธิ ม าจากผู ้
ส่ งออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จานวนทั้งสิ้ น 30 คดี และบริ ษทั ฯได้นาเงินตามมูลค่าบัตรภาษี ไปใช้
ประโยชน์แล้ว รวมเป็ นจานวนเงิน 46,159,115.18 บาท (รวมดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟ้ อง) โดยอ้าง
ว่าผูส้ ่ งออก ทุจริ ตในการขอรับบัตรภาษีจากกรมศุลกากร ซึ่ งศาลภาษีอากรกลางมีคาพิพากษา
แล้วทั้งหมด โดยแยกเป็ นพิพากษาให้ บริ ษทั ฯ ชดใช้ให้กรมศุลกากรจานวน 18 คดี พิพากษา
ให้ยกฟ้องจานวน 12 คดีขณะนี้ คดีที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาแล้ว อยูร่ ะหว่าง การอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาทั้งหมด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาแล้วทั้งสิ้ นจานวน
19 คดี โดยศาลฏีกา ได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ให้กรมศุลกากร จานวน 18 คดี โดยพิพากษา
ให้ บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าบัตรภาษี คืนให้กรมศุ ลกากรตามเงื่ อนไขคาร้ องขอรับโอนสิ ทธิ ตามบัตร
ภาษี ที่ ร ะบุ ว่า กรณี เกิ ดการทุ จริ ตในการขอรั บ เงิ นชดเชยค่ า ภาษี อากรผู ร้ ั บ โอน (บริ ษ ัทฯ )
ยินยอมรับผิดต่อกรมศุลกากร ทุกประการโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆทั้งสิ้ น ซึ่ งศาลฎี กาวินิจฉัยว่า
กรณี ดัง กล่ า ว บริ ษ ทั ฯ ต้องผู ก พันต่ อ กรมศุ ล กากร ตามข้อ ความที่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นค าร้ อ งซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นสัญญาประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับกรมศุลกากร ทั้งนี้ ในส่ วนของดอกเบี้ย
ศาลฎี กาให้เริ่ มคานวณนับถัดจากวันพ้นกาหนดทวงถาม ซึ่ งดอกเบี้ยจะเริ่ มนับ ตั้งแต่ ปี 2547
(ไม่ใช่นบั จากวันรับบัตรภาษี ในปี 2538 ตามที่กรมศุลกากรตั้งต้นฟ้ องแต่อย่างใด) โดยจานวน
18 คดีดงั กล่าว คิดเป็ นจานวนทุนทรัพย์และดอกเบี้ยนับถึง ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2553 รวมเป็ น
จานวนประมาณ 25.5 ล้านบาท ส่ วนอีก 1 คดี ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาล
ฎี กาวินิจฉัยว่าเป็ นคดี ที่ฟ้องเกิ น 10 ปี ถื อว่าขาดอายุความสาหรับอี ก 11 คดี ที่เหลื อ อยู่ใน
ระหว่างรอฟังคาพิพากษาศาลฎีกา
ความเห็นของผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเป็ นหนี้ สินไว้แล้ว จานวน 72.45 ล้าน
บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ให้ความเห็นชอบ
หากบริ ษ ทั ฯ สามารถช าระหนี้ ตามค าพิ พ ากษาได้ก็ ค วรน าเงิ นไปวางศาลเพื่ อชดใช้ใ ห้ก รม
ศุลกากร
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2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของ บริ ษทั ฯ ได้ถูกฟ้ องร้องดาเนิ นคดีต่อศาลแพ่ง เกี่ยวกับธุ รกรรมการซื้ อทรัพย์สินจากบริ ษทั
อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดยเป็ นคดี แพ่งหมายเลขดาที่ 842/2550
โดยมีจานวนทุนทรัพย์ตามคาฟ้อง 181,520,000 บาท โดยโจทก์ขอให้มีคาพิพากษาให้ถือว่านิ ติ
กรรมการจดทะเบี ย นการซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น ข้า งต้น เป็ นโมฆะและจดทะเบี ย นกรรมสิ ท ธิ์ ใน
สิ นทรัพย์ที่โอนกลับให้แก่ ผูข้ ายหรื อหากไม่ได้ ให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวร่ วมกับจาเลยที่เกี่ ยวข้อง
ร่ วมกันชาระเงินตามจานวนทุนทรัพย์ตามฟ้ องข้างต้นพร้ อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
ถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ นแก่ โจทก์ และเมื่ อวันที่ 14 มีนาคม 2550
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้ องร้ องดาเนิ นคดีในข้อหาหรื อฐานความผิดยักยอกต่อศาลแขวงดุสิต
ตามคดีอาญาหมายเลขดาที่ 1464/2550 จากโจทก์รายเดียวกัน โดยทั้งสองคดีดงั กล่าว ได้มีความ
คืบหน้าของคดีดงั นี้ คดีอาญาหมายเลขดาที่ 1464/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ศาลแขวง
ดุ สิตได้มีคาพิพากษายกฟ้ องโจทก์ เป็ นคดี หมายเลขแดงที่ 1933/2553 โดยคดี น้ ี ปัจจุ บนั อยู่
ระหว่างโจทก์อุทธรณ์ คาพิพากษาดังกล่ าว ส่ วนคดี แพ่งหมายเลขดาที่ 842/2550 เมื่ อวันที่
26 ตุ ลาคม 2553 ศาลแพ่งได้มี คาพิพากษายกฟ้ องโจทก์ โดยคดี น้ ี ปัจจุ บนั อยู่ระหว่างโจทก์
ขยายเวลาอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาล
ความเห็นของผูบ้ ริ หาร
กรณี น้ ี บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า ธุ รกรรมการซื้ อขายทรัพย์สินของบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่
แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นธุ รกรรมซื้ อขายที่ถูกต้องโดยสุ จริ ตและชอบธรรมตาม
ครรลองของกฎหมายทุกประการแล้ว การดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายเป็ น
การกระทาความผิดกฎหมายในข้อหายักยอกทรัพย์แต่อย่างใด
3. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน ถู กธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งฟ้ องใน
ข้อหาฐานความผิดสัญญากูย้ มื เงิน สัญญาค้ าประกัน และสัญญาจานอง เป็ นคดีแพ่งหมายเลขดา
ที่ ธ. 407/2551 โดยให้ชาระหนี้ ตามสัญญากูย้ ืมเงินเป็ นจานวน 397.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี พร้อมบังคับจานองทรัพย์สิน โดยคดีน้ ี เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ศาล
ได้สืบ พยานโจทก์ไ ปแล้ว 1 ปาก และศาลให้เลื่ อนไปนัดสื บ พยานโจทก์ต่อไปในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 11 มีนาคม 2554 กับนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 16, 22 , 24 และ
25 มีนาคม 2554

-33-

4. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ได้ถูกบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ฟ้ องในข้อหาผิด
สัญญาซื้ อขายทรัพย์สิน โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง จานวน 82.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยปั จจุบนั คดี อยู่ระหว่างรอการพิจารณา โดยศาลให้จาหน่ ายคดี
ออกไปชั่วคราวเนื่ องจากจะต้องรอผลการพิจารณาในคดี หลักก่ อน คื อคดี แพ่งหมายเลขดาที่
842/2550
ความเห็นของผูบ้ ริ หาร
หนี้ เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นหนี้ เงิ นกูท้ ี่เกิ ดจากการซื้ อขายทรัพย์สินของบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งแต่เดิมเคยติดภาระจานองอยูก่ บั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งนั้นมา
ก่ อน และบริ ษ ทั ย่อยได้ซ้ื อทรั พ ย์สิ นนั้นต่ อจากบริ ษ ทั ดังกล่ า ว ด้วยที่ ป รึ ก ษากฎหมายของ
บริ ษทั ฯ รายงานว่า บริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูข้ ายทรัพย์สินให้แก่บริ ษทั ย่อย และ ธนาคาร ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้
เดิมของบริ ษทั ผูข้ ายทรัพย์สิน มีพฤติกรรมส่ อไปในแนวทางที่น่าจะมีการกระทาโดยไม่สุจริ ต
ในการนาทรั พย์สินมาขายให้แก่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว อันเป็ นการใช้กลฉ้อฉล ทาให้นิติกรรม
ดังกล่าวเป็ นโมฆียะตามกฎหมาย บริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ฯ จึงมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะบอกล้าง
นิติกรรมกลฉ้อฉล และฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บริ ษทั ผูข้ ายทรัพย์สิน และ ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งนั้น
ได้ โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อเรื่ องบอกล้างนิ ติ
กรรมกลฉ้อฉลไปยังบริ ษทั ผูข้ ายขายทรัพย์สิน และ ธนาคารแห่ งนั้น โดยขอบอกล้างบรรดา
นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ อันเกิดจากกลฉ้อฉล คือสัญญาซื้ อขายทรัพย์สิน สัญญากูย้ ืมเงิน สัญญา
จานองทรัพย์สิน สัญญาค้ าประกัน พร้อมกับขอให้คืนเงินที่บริ ษทั ผูข้ ายทรัพย์สิน และ ธนาคาร
ได้รับไปจากบริ ษทั ย่อยไปแล้ว คืนให้แก่บริ ษทั ย่อย และดาเนิ นการให้กลับสู่ สถานะเดิม โดย
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ดาเนิ นการฟ้ องร้ อง บริ ษทั ผูข้ ายทรัพย์สิน และ ธนาคาร
เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิ ติกรรมกลฉ้อฉลและเรี ยกค่าเสี ยหายต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลขดาที่
1937/2553 ตามที่จะกล่าวในข้อต่อไป
5. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ฯ ได้เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง บริ ษ ทั อิ นเตอร์ เนชั่นแนล แก๊ ส โซฮอล์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ดังกล่าว และ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ ง
หนึ่ง รวม 4 คน เป็ นจาเลยต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาที่ 1937/2553 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิ ติ
กรรมฉ้อฉลและเรี ยกค่าเสี ยหาย จานวนทุนทรัพย์ 98 ล้านบาท โดยศาลนัดชี้ สองถานในวันที่
23 สิ งหาคม 2553 และศาลได้กาหนดนัดสื บพยานโจทก์ท้ งั สองในวันที่ 15, 16 มีนาคม 2554
และวันที่ 26 เมษายน 2554 และนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 27 เมษายน 2554 และ วันที่ 10
พฤษภาคม 2554
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6. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อของ
บริ ษทั ฯ ได้ถูกธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ฟ้องเป็ นคดีลม้ ละลายต่อศาลล้มละลายกลาง
ตามคดีหมายเลขดาที่ ล.5297/2553 โดยศาลได้กาหนดนัดสื บพยานเจ้าหนี้ ผเู ้ ป็ นโจทก์ในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2554 และนัดสื บพยานลูกหนี้ในวันที่ 14 มีนาคม 2554
7. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25542 บริ ษทั ฯ ถู กธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ได้ยื่นฟ้ อง
บริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ ้ าประกันเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ไมโครเนติค จากัด (มหาชน) ต่อศาลแพ่งเป็ น
คดีหมายเลขดาที่ ผบ.2504/2552 ให้ชาระคืนเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นจานวนรวม 12.26 ล้าน
บาท โดยคดีน้ ี ศาลได้สืบพยานเสร็ จสิ้ นแล้วในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ศาลจึงได้กาหนดนัด
ฟังคาพิพากษาในวันที่ 4 เมษายน 2554
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6. โครงสร้ างเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ก. หุน้ สามัญ
- ทุนจดทะเบียน :

6,346,858,348 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 63,468,583,480
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท (สิ บสตางค์)
- ทุนชาระแล้ว :
4,273,184,826 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 42,731,848,260
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท (สิ บสตางค์)
จานวน มูลค่า เงื่อนไข และลักษณะบุคคลที่ถือหุ น้ บุริมสิ ทธิ :
-ไม่มีในรอบปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนชาระแล้วอีกจานวน 15,528,157,100 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นทุนชาระแล้วที่เพิ่มขึ้นอีกจานวน 1,552,815,710 บาท
ข. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (IEC-W1)
ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2552 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ได้มีมติ
อนุมตั ิในเรื่ องการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
(IEC-W1) จานวนไม่เกิน 9,071,145,000 หน่วย จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมภายหลังการแตก
หุน้ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จองซื้ อหุ น้ หุ น้ สามัญเพิ่มทุน ใน
อัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิม (ภายหลังการแตกหุ น้ ) ต่อ 1 หน่วย IEC-W1 ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
โดย IEC-W1 มีกาหนดอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งนี้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (IEC-W1)
1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ในแต่ละงวดไตร
มาส (ทุกสิ้ นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ) โดยราคาใช้สิทธิ ให้คานวณจากราคาปิ ดถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันนับตั้งแต่วนั ทาการวันแรกของเดือนสุ ดท้ายของแต่ละงวดไตรมาส
และให้คานวณส่ วนลดใน
อัตราร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักข้างต้น ให้ถือเป็ นราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพ (Exercise Price)
ซึ่ งปรากฎว่า บริ ษทั ฯ สามารถจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมได้จานวน
ทั้งสิ้ น 9,061,301,160 หน่วย
และในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ที่ผา่ นมา มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (IEC-W1) ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) ในงวดที่ 1 (เดือน
กันยายน 2552) จานวน 100,000 หน่วย โดยใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญได้จานวน 100,000 หุ น้
จึงทาให้ ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (IEC-W1)
เหลืออยูจ่ านวน 9,061,201,160 หน่วย
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2. รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
กลุ่มผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1. นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม
2. SOCIETE GENERALE
3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
4. นายทิศชวน นานาวราทร
5. CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH
6. นายถนอม ถนอมบูรณ์เจริ ญ
7. นายชูเกียรติ รุ จนพรพจี
8. MR.PETROS STATHIS
9. นายบุญเกียรติ เอื้อสุ ดกิจ
10. นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
- นโยบายของบริ ษทั ฯ

:

- นโยบายของบริ ษทั ย่อย :

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

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น (%)
12.99
3.65
3.53
3.51
2.90
1.45
0.94
0.94
0.92
0.89

หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
ไม่ได้กาหนดไว้เป็ นตัวเลขที่ชดั เจน (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการของบริ ษทั ย่อยเป็ นสาคัญ )
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7. การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการและการสรรหา
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่
1.
คณะกรรมการบริ ษทั
2.
คณะกรรมการบริ หาร
3.
คณะกรรมการตรวจสอบ
4.
คณะกรรมการสรรหา
5.
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6.
คณะกรรมการลงทุน
อนึ่ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งได้แ ก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการลงทุน เป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยที่บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดาเนิ นการ
ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยดัง กล่ า ว โดยไม่ ไ ด้มี
ค่าตอบแทนใด ๆ
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ แต่ละท่านมี คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติ
บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 24/2552 เรื่ อ ง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
คณะกรรมการบริษัท
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบข้อบังคับ เพื่อดาเนินตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ
6. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
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7. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
รายชื่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
ประธานกรรมการ
2.
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
3.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.
นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
5.
นายอัฏฐ์ อัศวานันท์
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
6.
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
กรรมการ
7.
นายอภิชาติ ตันติเวชกุล
กรรมการ
8.
ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี
กรรมการ
วิธีการลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั ฯ
โดยมีนางดวงใจ เสริ มผล เป็ นเลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ เป็ นลู กจ้า ง พนักงาน หรื อที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้รับ เงิ นเดื อนประจา หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
(2) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หารผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
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(3)

ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
(5) สามารถดู แลไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อบริ ษทั อื่นซึ่ งมีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
(6) สามารถเข้า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษทั ฯเพื่ อตัดสิ นใจในกิ จกรรมที่ ส าคัญของ
บริ ษทั ฯ
ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถ่ วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
ท่าน
 กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
ท่าน
 กรรมการที่เป็ นอิสระ
4
ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดประชุมอย่างต่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการ
กาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ มล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ซึ่ งในระหว่างปี
2553 มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจานวน 2 ท่าน โดยในปี 2553 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการ
มีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 10 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกรรมการ
รายชื่อ
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

การเข้าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ในช่วงที่เข้าเป็ นกรรมการ (ครั้ง)
10/10
10/10
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นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์
นายอัฏฐ์ อัศวานันท์
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
นายอภิชาติ ตันติเวชกุล
ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี
พลเอกธีรพงศ์ จิระวงศ์
ดร.คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส

9/10
8/10
2/2
6/10
10/10
5/5
7/7
0/8

คณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายโดยให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั
รายชื่ อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นางสัณห์จุฑาวิชชาวุธ
ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2.
นายวิสิทธิ์ คุณนิรันดร
กรรมการบริ หาร
3.
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
กรรมการบริ หาร
4.
ดร. จิตรเกษม งามนิล
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ มี ข อบเขตหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
สอบทานการปฏิ บ ตั ิ ข องบริ ษ ทั ฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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4.
5.
6.
7.

พิจารณา เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
3.
นายอัฏฐ์ อัศวานันท์
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางรมณี วลั ย์ จันทร์ เพ็ญ
โดยนายสุ ธี ผ่องไพบูลย์ และนายอัฏฐ์ อัศวานันท์ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหา
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหา
พิจารณาบุคคลที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรื อไม่
ตรวจสอบ กลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่ อ หรื อคัดเลือกนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการหรื อไม่ อย่างไร
คัด เลื อ กบุ ค คลตามกระบวนการสรรหาที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
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รายชื่ อ
คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2.
นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์ กรรมการสรรหา
3.
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
กรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขต หน้าที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.

2.
3.
4.
5.

และความรับผิดชอบและรายงานต่อ

ทาหน้าที่พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ฯ
ทบทวนรู ปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งและนาเสนอต่อณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี

รายชื่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2.
นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
นโยบายการลงทุน
การลงทุนในหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1)
การลงทุนระยะสั้น เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ที่มีสภาพ
คล่องและให้ผลตอบแทนสู ง รวมถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
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การลงทุนระยะยาว เป็ นการลงทุนในบริ ษทั ที่อยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ มีผล
ประกอบการดี เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ าย และสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 – 5 ปี
วงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษ ทั ฯ ได้มี บ ญ
ั ชี ซ้ื อขายหลัก ทรั พ ย์ในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยไว้ 2 ประเภทบัญชี
ได้แก่ บัญชี เงินสด และ บัญชี แคชบาลานซ์ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์ไว้บญั ชี ละ
ไม่เกิน 300 ล้านบาท
(2)

รายชื่ อ
คณะกรรมการลงทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
ประธานคณะกรรมการลงทุน
2.
นายวชิร จิตรทอง
กรรมการลงทุน
รายชื่ อผู้บริ หารของบริษัทฯ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2.
นายวิสิทธิ์ คุณนิรันดร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการตลาด
3.
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายงานปฏิบตั ิการ
4.
ดร. จิตรเกษม งามนิล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริ หารกลยุทธ
5.
นายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
6.
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
7.
นายเอกกมล เอมระดี
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย
8.
นางสุ วณี เดชวิทยาพร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและควบคุมสิ นเชื่อ
9.
นางนฤมล ฉัตรตะวัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีผใู ้ ดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรื อถูก
พิพากษาคดี เนื่องจากการกระทาทุจริ ต หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
จาคุก หรื อมีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งให้สิทธิ แก่ ผูล้ งทุ นรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการผ่านที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบั ว่าผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนมีคะแนน
เสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง โดยใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน
(Cumulative Voting) และบุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี บุคคลที่ได้รับการเลื อกตั้งมี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลื อกบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ งมี คุ ณสมบัติต ามที่ ก ฎหมายก าหนดเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ส่ วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มิได้มีตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั การคัดเลือก
บุคคลดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2553 มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจานวน 2 ราย มีกรรมการ
เข้าใหม่ จานวน 2 ราย
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ***
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการบริ ห าร และผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ ในปี 2553
ประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 27.63 ล้านบาท โดยแยกได้ดงั นี้
1. ในระหว่างปี 2553 มี กรรมการเข้าและออก ในแต่ละคราวคละกันไป ทั้งนี้ เมื่อนับจานวน
บุ ค คลที่ เ ข้า มาเป็ นกรรมการในช่ ว งปี พ.ศ. 2553 แล้ว จะมี ก รรมการทั้ง สิ้ น รวมจ านวน 10 ท่ า น ซึ่ ง
คณะกรรมการ 10 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุ มกรรมการรวม 2.91 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2553
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
1.
2.

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
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420,000
315,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

3.

นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์

4.

นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์

5.

นายอัฏฐ์ อัศวานันท์

6.
7.
8.
9.

เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
นายอภิชาติ ตันติเวชกุล
ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี
พลเอกธีรพงศ์ จิระวงศ์

10.

ดร.คอนสแตนติน พานุสโซปูลอส

กรรมการบริ หาร/กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(อดีต)
กรรมการ (อดีต)

240,000

80,000

240,000

60,000

60,000

15,000

240,000
240,000
160,000
160,000

80,000

-

-

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ปรับลดเบี้ยประชุ มของกรรมการแต่ละชุ ดลงใน
อัตราร้ อยละ 50 ของอัตราเบี้ ย ประชุ ม เดิ ม โดยบริ ษทั ฯ ได้ก าหนดอัตราค่ าตอบแทนเบี้ ย ประชุ ม ของ
กรรมการในแต่ละชุดไว้ดงั นี้
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
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35,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
20,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
10,000 บาทต่อเดือน
10,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

2. กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทน รวม
24.72 ล้านบาท
หมายเหตุ : ***โดยในปี 2552 มี ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการรวม 2.71 ล้า นบาท ค่ า ตอบแทน
กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯรวม 20.03 ล้านบาท รวมเป็ นค่าตอบแทน
ทั้งสิ้ นจานวน 22.74 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางป้ องกันไม่ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น โดยจากัดจานวนผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ จะรั บทราบข้อมู ลที่ มีสาระสาคัญและยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้อยู่ในวงจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ทา
หน้าที่ เป็ นศู นย์กลางในการรับรายงานการซื้ อขายหลักทรั พย์ที่ผูบ้ ริ หารทุ กคนจัดทาเพื่อนาส่ งสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ท าให้บ ริ ษ ทั ฯ สามารถทราบความ
เคลื่อนไหวในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หารทุกคนได้อย่างรวดเร็ ว
บุคลากร
จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจานวนทั้งหมด 212 คน
การบริ ห ารค่ า ตอบแทน บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะก าหนด และบริ ห ารค่ า ตอบแทนตามหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ค่าจ้าง บริ ษทั ฯ มีการกาหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
เงินเดือนของบริ ษทั ฯ
2. เงินตอบแทนการขาย (Commission) บริ ษทั ฯ มีการกาหนดการจ่ายเงินตอบแทนการขายให้แก่
หน่วยงานขาย ในอัตราที่เหมาะสม และเป็ นธรรม เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ และจูงใจให้เกิดการขาย
มากขึ้น
3. สวัสดิการต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ดังนี้
3.1 สวัสดิ การประกันสังคม บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิ การประกันสังคมตามที่กฎหมายกาหนด โดย
คุม้ ครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณี เจ็บป่ วย , กรณี คลอดบุตร , กรณี ทุพพลภาพ , กรณี ตาย , กรณี
สงเคราะห์บุตร , กรณี ชราภาพ และกรณี ว่างงาน นอกจากนี้ ยงั มี กองทุนเงิ นทดแทน ซึ่ งจะ
คุม้ ครองพนักงานในกรณี เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางาน
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3.2 เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นสวัสดิการส่ งเสริ มการออมให้แก่พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จะหัก
เงินเดือนพนักงานเพื่อสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พในอัตรา 3% และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนฯ ให้แก่พนักงานในอัตรา 3% เช่นกัน
3.3 ค่ารักษาพยาบาล บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันสุ ขภาพ เพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ในยามเจ็บป่ วยให้แก่พนักงาน โดยมีการกาหนดอัตราเงินช่วยเหลือตามระดับตาแหน่ง และอายุ
งานของพนักงาน
3.4 การประกันอุ บ ตั ิ เหตุ หมู่ บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันอุ บตั ิ เหตุ หมู่ใ ห้ก ับพนัก งาน โดยพิ จารณา
วงเงินประกันตามระดับตาแหน่งของพนักงาน
3.5 เงิ นสงเคราะห์ ฌาปนกิ จ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิ การเงิ นช่ วยเหลื อค่าฌาปนกิ จศพ ในกรณี ที่
พนักงาน หรื อครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
3.6 การซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ พนักงานในการซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ใน
ราคาพิเศษ
4. เงินรางวัลประจาปี (Bonus) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี ตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน ทั้ง นี้ การพิ จารณาการจ่ า ยเงิ นรางวัล ประจาปี นั้น ขึ้ นอยู่ก ับ ผลประกอบการ
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ
การพัฒนาพนักงาน บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่ มก้าวเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั โดยผ่านทางวิธีการต่างๆ
อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศ, การจัดฝึ กอบรม (Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การหมุนเวียน
สับเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Rotation) รวมถึงการให้โอกาสพนักงานแต่ละคนสามารถเจริ ญก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน (Promotion) เป็ นต้น
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บริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
แผนผังองค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร
สานักงานกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

สานักงานระบบและ
ตรวจสอบภายใน

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

ฝ่ ายกฎหมาย

ธุรกิจโทรศัพท์
เคลื่อนที่
ฝ่ ายขายและ
การตลาด

ฝ่ ายวิศวกรรม

ธุรกิจวิศวกรรมและ
การพลังงาน

สายงานบริ หาร
กลยุทธ์

บริ ษทั ไออีซี อีซี่
ฟิ กซ์ จากัด**

ฝ่ ายระบบ
สารสนเทศ

บริ ษทั ไออีซี
แอสเสท จากัด

บริ ษทั ไออีซี
เทคโนโลยี จากัด

** บริ ษัท ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด ยุติกิจการเป็ นการชั่ วคราวในเดือนธันวาคม 2553

บริ ษทั ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ยี่ จากัด

บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล
เพลย์ จากัด
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สายงานสนับสนุน
ภายใน

บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จากัด

ฝ่ ายบัญชี
และงบประมาณ

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบุคคล
และธุรการ

8. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ใน
ด้านต่างๆ 5 ส่ วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
บริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
แล้ว เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553
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แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซ่ ึ งเป็ นรากฐานที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งสร้างสภาวะหรื อปั จจัยต่างๆ
ซึ่ งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ทุกคนในบริ ษทั ตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริ หารให้
ความสาคัญต่อความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่าง
เหมาะสม การกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแล้วว่า การตั้งเป้ าหมายได้ดาเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่ การกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
(เช่น
ตั้งเป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
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1.3 บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

1.4 บริ ษทั มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและ พนักงาน
ปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่
 มี
 ไม่มี

1.5 บริ ษทั มีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิ บ ัติ ง าน บริ ษ ัท ได้ค านึ ง ถึ ง ความเป็ นธรรมต่ อ คู่ ค ้า เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ย่อมดาเนิ นการอยูท่ ่ามกลางความเสี่ ยงทางธุ รกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ ยงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษทั ขยายงานอย่าง
รวดเร็ วเกินไปทาให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกากับดูแลไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้น และปั จจัยภายนอก
เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ทาให้มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่ง
การตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนาพาให้บริ ษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้น้ นั
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องดาเนิ นการต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิ จ ารณาหรื อไตร่ ต รองถึ ง ลัก ษณะความเสี่ ย งที่ บ ริ ษัท ประสบอยู่ ห รื อคาดว่ า จะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ความเสี่ ยงนั้น ๆ จะเกิ ดขึ้ น
(Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษทั มีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นปั จจัย
ความเสี่ ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
 มี
 ไม่มี

2.2

บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี

2.3 บริ ษ ัท ก าหนดให้ มี ม าตรการในการติ ดตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องปั จ จัย ความเสี่ ย งรวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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2.4 บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุ กคนที่ เกี่ ยวข้องรั บทราบและปฏิ บตั ิ ตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่
กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

2.5 บริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามว่ า หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก าหนดไว้
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าแนวทาง
ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ่ งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาที่ทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริ ษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงิ นอานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

3.2 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่

3.3 ในกรณี ที่บริ ษทั มีการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษทั มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุ รกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุ มตั ิที่กาหนด ใช่
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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3.4 ในกรณี ที่มีการทาธุ รกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้นได้กระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

3.5 ในกรณี ที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้น ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

3.6 ในกรณี ที่ได้มีการอนุ มตั ิธุรกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว
(เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้า การให้ กู้ยื ม การค้ า ประกัน ) ได้ มี ก ารติ ด ตามให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไข
ที่ ตกลงกันไว้ต ลอดระยะเวลาที่ มี ผ ลผูก พันบริ ษ ทั หรื อไม่ (เช่ น ติ ดตามการช าระคื นหนี้ ตามก าหนดการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

3.7 กรณี ที่ บริ ษ ทั มี มาตรการเกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่ าวครอบคลุ ม ไปถึ งกรณี
ที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าวนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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3.8 ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดาเนินงานของ
บริ ษ ัท ย่อ ยหรื อ บริ ษ ัท ร่ วมอย่า งสม่ า เสมอ รวมทั้ง มี ก ารก าหนดทิ ศ ทางให้ บุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
3.9 บริ ษทั มี มาตรการที่ จะติ ดตามให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องหรื อไม่
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจและรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั
 มี
 ไม่มี

3.10 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท เคยมี ก ารกระท าที่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย บริ ษ ทั มี ม าตรการแก้ไ ขและป้ องกัน มิ ใ ห้ เ กิ ด
การกระทาในลักษณะนั้นอีก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลัก การประการหนึ่ ง ของการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ด้ว ยความระมัด ระวัง ไม่ ว่า จะเป็ นส าหรั บ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ก็คือ การตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่มีขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่ งที่จะช่ วยให้เกิ ดความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุ มภายใน ข้อมูลที่มี
คุณภาพควรมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีเนื้อหาที่จาเป็ นเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ให้มีขอ้ มูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ใช่หรื อไม่ (ข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่

4.2 กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุ มโดยเฉลี่ย 4-5 วัน  ไม่ใช่
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิ บตั ิหน้า ที่ของกรรมการได้หรื อไม่ เช่ น ได้มีการบันทึ กข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่ พิจารณา ความเห็ นของกรรมการรายที่ ไม่เห็ นด้วยกับเรื่ องที่ เสนอพร้ อม
เหตุผล เป็ นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่

4.4 บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชี ต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้รับ แจ้ง จากผูส้ อบบัญชี ว่า มี ข ้อบกพร่ องในเรื่ องนี้ หรื อเคยได้รับ แจ้ง แต่ ไ ด้แก้ไ ขข้อ บกพร่ องนั้นอย่า ง
ครบถ้วนแล้ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรื อไม่วา่
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาให้บริ ษทั แสดง ผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่ บ ริ ษ ัท จะด าเนิ นงานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล บริ ษ ทั ควรต้องติ ด ตามอย่า ง
สม่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนิ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง และมีการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที

5.1 กรณี ที่บริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจ คณะกรรมการได้เปรี ยบเทียบผลการ ดาเนินงาน
ของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

5.2 กรณี ที่ผลการดาเนิ นที่ เกิ ดขึ้ นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

5.3 บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้อ ย่ า งสม่ า เสมอ
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

5.4 กรณี ที่บริ ษทั มีการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิ งานได้อย่าง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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5.5 เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข้อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นสาระส าคัญ ได้มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

5.6 บริ ษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

5.7 บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
ทุจริ ต หรื อสงสัยว่ามี เหตุ การณ์ ทุจริ ต มี การปฏิ บตั ิ ที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจ
กระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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9. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
- ไม่มี บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันได้แก่ บุค คลหรื อกิ จการต่าง ๆ ที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับกลุ่ มบริ ษ ทั และ
บริ ษทั โดยการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อมีผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการบัญชี ที่มีข้ ึนกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคา
ตลาดรองรับ
ความสัมพันธ์ที่บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุม หรื อควบคุ ม
ร่ วมกันในบริ ษ ทั หรื อเป็ นกิ จการที่ บริ ษ ทั ควบคุ ม หรื อควบคุ มร่ วมกัน หรื อเป็ นบุ คคล หรื อกิ จการที่ มี
รายการบัญชีกบั บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
1 บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด
ไทย
2 บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
ไทย
3 บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
ไทย
4 บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด
ไทย
5 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ไทย
6 บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
ไทย
7 บริ ษทั ออเกียร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ไทย
8 บริ ษทั อินเตอร์ เทรด เอเซี ย จากัด

ไทย

9 บริ ษทั อัญญา อนิเมชัน่ จากัด

ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ ้นโดยบริ ษทั ไอ
อี ซี บิ ซิ เ นส พาร์ ท เนอร์ ส จ ากัด ถื อ หุ ้ น
ร้ อ ยละ 100 จนถึ ง วัน ที่ 31 สิ ง หาคม
2552
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ ้นโดย
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด ถือหุ น้ ร้อย

10 บริ ษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชี ย จากัด

ไทย

อเมริ กา

11 บริ ษทั ยูเอฟโอ อินเตอร์แอ็คทีฟ เกมส์
อินซ์ จากัด
12 บริ ษทั แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย)
จากัด
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ไทย

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง

13 บริ ษทั เอ-โฮสต์ จากัด
14 บริ ษทั วันเน็ต จากัด

ไทย
ไทย

15 บริ ษทั ไออีซี อินเทอร์ เน็ต จากัด
16 บริ ษทั ไมโครเนติค จากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

17 บริ ษทั โลคัส เทเลคอมมูนิเคชัน่ อิงค์ จากัด

ไทย

18 บริ ษทั เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอมโฮลดิ้ง
จากัด
19 บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
20 บริ ษทั ศรี อู่ทอง จากัด
21 บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
22 บริ ษทั เอส เอ ซี ไอ ที จากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ ้นโดย
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด ถือหุ น้ ร้อย
ละ 51
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง ณ วันที่
16 มกราคม 2552
ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นบริ ษั ท ร่ วมทางอ้ อ ม ถื อ หุ ้ น โดย
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ถื อหุ ้น ร้ อยละ 35.58 จนถึ ง ณ วัน ที่ 18
พฤศจิกายน
2553
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ
38.51
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีสัญญา
กิจการค้าร่ วม
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้
และมีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการทาสัญญา
กิจการค้าร่ วม

23 บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
24 บริ ษทั จีเดค จากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้
เป็ นบริ ษั ท ร่ วมทางอ้ อ มถื อ หุ ้ น โดย
บริ ษัท ไออี ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จ ากัด
โดยมี ก รรมการสองในห้ า ร่ ว มกัน กับ
บริ ษทั ย่อย ( 31 ธันวาคม 2553 เป็ นเงิน
ลงทุนจ่ายล่วงหน้า)

นโยบายการกาหนดราคา

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
รายได้จากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ขายทรัพย์สินถาวร
ขายตราสารทุน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณา
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อตราสารทุน
ค่าเช่า
ค่าบริ หารคลังสิ นค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้แก่ บาเหน็จกรรมการ
เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส และอื่น
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นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาดทัว่ ไป
ราคาตลาดตามสัญญา
ราคาที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
อัตราร้อยละ 7.5-8.0 ต่อปี
ราคาตามสัญญา ซึ่ งเป็ นอัตราไม่สูงกว่า
ราคาตลาดที่เสนอให้แก่ผเู ้ ช่าทัว่ ไป
ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม(ในอัตรา
1%)
ราคาตลาด
ราคาตลาดตามสัญญา
ราคาตลาดตามสัญญา
อัตราร้อยละ 7.25-8.0 ต่อปี
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการทีส่ าคัญสาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันสรุ ปได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

รายได้
บริษัทย่อย
รายได้จากการขายหรื อการ
ให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่นๆ
บริษัทร่ วม
รายได้จากการขายหรื อการ
ให้บริ การ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
รายได้จากการขายหรื อการ
ให้บริ การ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริษัทย่อย
ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

-

-

570,054

9,106,172

-

-

38,245,677
404,215

33,515,683
42,664

239,977

217,888

-

-

2,245,283
1,817,628

1,355,075
1,950,669

1,670,669

1,670,669

2,993,319

2,200,729

-

-

12,911,198
1,203,900

12,682,998
1,203,900

1,203,900

1,203,900

5,071,523
14,397,058
500,826
-

22,644,210
9,073,925
15,092,516
11,479,689

-

-
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บริษัทอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ขาดทุนจากเงินลงทุน
ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

48,382,143

38,985,261
46,765,501

34,516,030

38,985,261
30,768,339

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน มีดังนี้
ลูกหนี้การค้ า – กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
(บาท)
บริษัทย่อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด
4,800
191,028,165
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส
10,000
จากัด
บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด
585,767
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
22,000
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
5,000
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
57,900
449,242
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
282,816
1,990,728
บริษัทร่ วม (จนถึงวันที่ 18
พฤศจิกายน
2553)
บริ ษทั วันเน็ต จากัด
23,232
166,057
363,948
2,606,027
41,800
191,613,932
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(191,028,165)
สุ ทธิ
363,948
2,606,027
41,800
585,767
โอนกลับหนีส้ งสั ยจะสู ญสาหรับปี

-
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-

(191,028,165)

(9,039,785)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

ประกอบด้วย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น – สุทธิ
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรอง – สุทธิ
รวม

208,818,060
208,818,060

อัตราดอกเบีย้
2553
2552
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
บริษัทร่ วม (จนถึงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2553)
บริ ษทั วันเน็ต จากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ไมโครเนติค จากัด
(มหาชน)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จากัด

143,865,619
143,865,619

263,041,000
218,599,086
481,640,086

งบการเงินรวม
2553
2552

398,102,500
197,938,314
596,040,814

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

7.25
7.25-8.0
7.25-8.0

7.25
7.5-8.0
7.5-8.0

-

-

3,450,000
9,055,000

31,400,000
165,835,500
87,912,000

7.25-8.0
7.25-8.0
7.25-8.0

7.25-8.0
8.0
7.25-8.0

-

-

162,492,000
8,252,000
79,792,000

149,665,000
24,180,000
27,022,000

8.0

8.0

-

3,500,000

-

-

7.5-15.0

7.5-15.0

20,475,294

20,475,294

20,475,294

20,475,294

2.0-8.0

2.0-8.0

30,576,198

30,576,198
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-

-

อัตราดอกเบีย้
2553
2552
(ร้ อยละต่ อปี )
บริษัทอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั คริ สตัล อะโกร จากัด
บริ ษทั เอธนิค เอิร์ธ
ดอท คอม โฮลดิ้ง จากัด

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

7.5

7.5

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

7.0-7.5

7.0-7.5

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

16,770,000
70,821,492
(70,821,492)
-

16,770,000
74,321,492
(74,321,492)
-

16,770,000
303,286,294
(40,245,294)
263,041,000

16,770,000
526,259,794
(128,157,294)
398,102,500

หนี้สงสั ยจะสู ญ(โอนกลับ)สาหรับปี

(3,500,000)

1,800,294

(87,912,000)

8,531,294

-

-

-

ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั วันเน็ต จากัด
บริ ษทั ไมโครเนติค จากัด (มหาชน)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จากัด
บริษัทอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั คริ สตัล อะโกร จากัด
บริ ษทั เอธนิค เอิร์ธ
ดอท คอม โฮลดิง้ จากัด
รวม

20,475,294

3,500,000
20,475,294

30,576,198

30,576,198

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

16,770,000
70,821,492

16,770,000
74,321,492

16,770,000
40,245,294

16,770,000
128,157,294
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20,475,294

87,912,000
20,475,294

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ าย
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่
จากัด
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี
จากัด
บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
บริษัทร่ วม (จนถึงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2553)
บริ ษทั วันเน็ต จากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ไมโครเนติค จากัด
(มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั คริ สตัล อะโกร จากัด
บริ ษทั โลคัส เทเลคอม
มูนิเคชัน่ อิงค์ จากัด
บริ ษทั เอส เอ ซี ไอที จากัด
บริ ษทั เอธนิค เอิร์ธ
ดอท คอม โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่
จากัด
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน)

-

-

17,119

11,012,125

-

-

235,245
994,362

19,122,311
13,376,718

-

-

25,101,875
97,560
4,453,688

16,798,557
24,604,114
1,250,179

493,376

2,181,147

8,158,517

6,487,847

8,158,517

6,487,847

1,123,337

1,123,337

1,123,337

1,123,337

90,426,678
97,272,559

90,426,678
51,068,647

90,426,678
97,272,559

90,426,678
51,068,647

8,935,247

7,731,347

8,935,247

1,586,161
2,008,348

718,734
1,322,643

-

-

-

-

-

450,000,000

450,000,000

450,000,000

30,937
450,000,000
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-

-

7,731,347

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

เงินทดรองจ่ าย
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
นายยุทธพงษ์ อินทรพาณิ ชย์
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

17,000,000
677,035,160
(468,217,100)
208,818,060

611,060,380
(467,194,761)
143,865,619

686,816,187
(468,217,101)
218,599,086

693,001,860
(495,063,546)
197,938,314

1,022,339

4,472,280

(26,846,445)

22,933,211

-

-

-

10,559,910
19,161,105

-

1,852,230

-

-

8,158,517

6,487,847

8,158,517

6,487,847

1,123,337

1,123,337

1,123,337

1,123,337

8,935,247

7,731,347

8,935,247

7,731,347

450,000,000
468,217,101

450,000,000
467,194,761

450,000,000
468,217,101

450,000,000
495,063,546

หนี้สงสั ยจะสู ญ(โอนกลับ)สาหรับปี
ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั วันเน็ต จากัด
บริ ษทั ไมโครเนติค จากัด
(มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั คริ สตัล อะโกร จากัด
บริ ษทั เอธนิค เอิร์ธ
ดอท คอม โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน สาหรั บแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

2552
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

74,321,492
(3,500,000)
70,821,492

74,321,492
74,321,492

526,259,794
276,891,000
(499,864,500)
303,286,294

431,644,294
126,471,000
(31,855,500)
526,259,794

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด มี มติมอบหมายให้
กรรมการบริ ษ ทั ไปดาเนิ นการรวบรวมและจัดซื้ อที่ ดินที่ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่ อ
โครงการพัฒนาด้านอสังหาริ มทรัพย์ให้แล้วเสร็ จภายใน 3 เดือน (วันที่ 16 กันยายน 2553) และเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการจัดซื้ อที่ดิน คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรอนุ มตั ิเงิ นทดรองจ่ายกรรมการ (นายยุทธ
พงษ์ อินทรพาณิ ชย์) จานวน 16 ล้านบาท เพื่อไปดาเนิ นการดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ขยายระยะเวลาไปดาเนิ นการรวบรวมและจัดซื้ อที่ดินออกไปอีก 3
เดื อน (วันที่ 16 ธันวาคม 2553) เนื่ องจากอยูร่ ะหว่างการเจรจาต่อรองราคาที่ดินกับเจ้าของที่ดินยังไม่แล้ว
เสร็ จ และรวบรวมจานวนที่ดินยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งได้อนุ มตั ิเงิ นทดรองจ่ายกรรมการเพิ่มอีกจานวน 1
ล้านบาท รวมเป็ นเงินทดรองจ่ายกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 17 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ซึ่ งคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรอง
และสรุ ปราคาที่ดินได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

เงินมัดจา
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
รวม

-
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-

2,963,283
2,963,283

3,143,720
3,143,720

เจ้ าหนี้การค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด
รวม

-

-

5,500
633,498
638,998

-

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจ่าย
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ออเกียร์(ไทยแลนด์) จากัด

763,237
763,237
อัตราดอกเบีย้
2553
2552
(ร้ อยละต่ อปี )

729,297
729,297

67,360,000
14,926,141
82,286,141

งบการเงินรวม
2553
2552

2,500,000
15,255,953
17,755,953
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(บาท)

(ไม่คิดดอกเบี้ย)

-

-

-

2,500,000

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด

-

-

67,360,000

-

รวม

-

-

67,360,000

2,500,000
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งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

เจ้ าหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ าย
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด

-

-

-

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด

-

-

137,810

12,148

บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด

-

-

3,643,041

1,465,292

บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริ ษทั ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จากัด

-

-

10,895,214
-

12,753,847
546,606

บริษัทร่ วม (จนถึงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2553)
บริ ษทั วันเน็ต จากัด

214,926

207,426

-

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ไมโครเนติค จากัด
(มหาชน)

346,076

346,076

250,076

250,076

บริษัทอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) จากัด
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด

160,795
41,440

175,795
-

-

-

รวม

763,237

729,297

14,926,141

15,255,953
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227,984

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรั บแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

2,500,000
107,000,000
(42,140,000)
67,360,000

12,200,000
2,800,000
(12,500,000)
2,500,000

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

เงินประกัน/เงินมัดจา
บริษัทร่ วม (จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553)

บริ ษทั วันเน็ต จากัด
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส เอ ซี ไอ ที จากัด
รวม

658,776

634,276

-

-

2,354,725
922,802
83,543
4,019,846

2,218,405
1,006,345
5,597,524
9,456,550

-

5,597,524
5,597,524
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 มีมติอนุ มตั ิให้กาหนดผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน ประจาปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน
7 ล้านบาท ทั้งนี้ อตั ราค่า ตอบแทนเบี้ ย ประชุ ม ต่อเดื อนเป็ นอัตราที่ ปรั บ ลดลงร้ อยละ 50 ของอัตราเบี้ ย
ประชุ มเดิ ม ของปี 2551 ยกเว้นค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการลงทุน ซึ่ งกาหนดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2553 หากต่ อมามี การเปลี่ ยนแปลงอัตราค่า ตอบแทนก็จะต้องอยู่ภายใต้วงเงิ นผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการไม่เกิน 7 ล้านบาท
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มีมติกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่งวดมีนาคม 2552เป็ นต้นไป โดยกาหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมดังนี้
 ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ 35,000 บาทต่อเดือน รองประธาน 25,000
บาทต่อเดือน และกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
 ค่าตอบแทนเบี้ยประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร 15,000 บาทต่อเดือน และ
กรรมการบริ หาร 10,000 บาทต่อเดือน
 ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อเดือน
และกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อเดือน
สั ญญาสาคัญทีท่ ากับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด ได้ทาสัญญาให้เช่าสถานที่และบริ การกับบริ ษทั วันเน็ต จากัด (เกี่ยวข้องกัน
จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553) เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 2552 ถึง มิถุนายน 2556 ในอัตราค่าเช่าและ
บริ การเดือนละ 190,232 บาท
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ าสถานที่และบริ การกับบริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ในอัตราค่าเช่าและบริ การเดือนละ 975,288 บาท

- 76 -

เมื่ อวันที่ 9 มิ ถุ นายน 2549 บริ ษทั ทาสัญญาซื้ อต้นไม้ก ับบริ ษทั คริ สตัล อะโกร จากัด(“CTA”) ซึ่ งมี
กรรมการผูม้ ีอานาจเป็ นบุคคลใกล้ชิดในอดี ตกับกรรมการของบริ ษทั ท่านหนึ่ ง และบริ ษทั ได้ชาระเงิ น
จานวน 60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 แล้ว และ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 บริ ษทั ได้ทา
สั ญญาขายไม้ก ับ บริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศ และได้รับ ช าระเงิ นจานวน 50 ล้า นบาท จนถึ ง วันที่ 31
ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าค่าไม้ในพื้นที่สัมปทานจานวน 60 ล้านบาททั้ง
จานวน และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากบริ ษทั สยามสโตน แอ๊กกริ เกรท จากัด
(เดิมชื่ อ: บริ ษทั สยามสโตน อาร์ คิเทค จากัด) (“SSA”) ว่าได้รับชาระหนี้ จาก CTA ครบถ้วนเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ด้วยเหตุดงั กล่าวมูลหนี้ระหว่าง SSA กับบริ ษทั ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็ นอัน
ระงับสิ้ นไปตามกฎหมาย และบริ ษทั ได้หลุดพ้นจากหนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว บริ ษทั จึงไม่มีภาระหรื อหน้าที่ใดๆ
ที่จะต้องชาระหนี้ให้แก่ SSA อีกต่อไป
อื่นๆ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 บริ ษทั ได้ตกลงเข้าร่ วมทาสัญญากิจการค้าร่ วม แอลเอสไอ ซึ่ งประกอบด้วย
บริ ษทั โลคัส เทเลคอมมูนิเคชัน่ อิงค์ จากัด บริ ษทั เอส เอซี ไอที จากัด และบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอน
จีเนี ยริ ง จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งเข้าทาสัญญาและปฏิ บตั ิงานตามสัญญากับ
กสท. และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 กิจการค้าร่ วม แอสเอสไอ ได้เข้าทาสัญญาจ้างเหมา จัดทาระบบบิล
ลิ่งและระบบบริ การลูกค้า กับ กสท. (โครงการ “IBACSS”) ในมูลค่าตามสัญญาจ้างรวม จานวน 953 ล้าน
บาท (เฉพาะของบริ ษทั มีจานวน 678 ล้านบาท) โดยมีการกาหนดส่ งมอบงานและจ่ายเงินเป็ นงวด 4 งวด
ซึ่ งมี ระยะเวลาตั้ง แต่มกราคมปี 2551 ถึ งมกราคมปี 2552 ต่อมา กสท. ได้พิ จารณาขยายแผนไปจนถึ ง
พฤษภาคม 2553 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 กสท. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดาเนิ นการ Data
Migration & Cut Over ครั้งที่ 2 โดยเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553
ภายใต้สัญญากิ จการค้าร่ วม บริ ษทั มีหน้าที่จดั หา ติดตั้งคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ รวมจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรมให้แก่พนักงาน กสท. ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 และ 2 กุมภาพันธ์ 2554
บริ ษทั ได้ส่งมอบผลการดาเนิ นการ Data Migration และรายงานสรุ ปการCut Over ตามลาดับ แก่ กสท.
เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ งจนถึ ง วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2554 อยู่ร ะหว่ า งการตรวจรั บ งานจาก กสท.
(คณะกรรมการตรวจการจ้า ง) ทั้ง นี้ ระยะเวลาในการด าเนิ น การตรวจรั บ งาน ถื อ เป็ นเอกสิ ท ธิ์ ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายหลังจากการตรวจรั บงานจาก กสท. เป็ นที่เรี ยบร้ อย บริ ษทั จึ งจะเริ่ มมี
กระแสเงินสดที่จะได้รับตามยอดลูกหนี้ที่คา้ งชาระและรายได้คา้ งรับจานวน 361 ล้านบาท
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ภาระคา้ ประกันกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
ภาระคา้ ประกัน :การออกหนังสื อค้ าประกันและวงเงินสิ นเชื่อ
จากธนาคารให้แก่ บริ ษทั ไมโครเนติค
จากัด (มหาชน)
15,000,000
การกูย้ มื ของบริ ษทั ไออีซี บิชิเนส
พาร์ทเนอร์ส จากัด ต่อสถาบันการเงิน
350,000,000
ค้ าประกันสัญญาเช่าที่ดินของบริ ษทั ไออีซี
แอสเสท จากัด
15,000,000
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั
ไออีซี แอสเสท จากัด
3,800,000
ค้ าประกันต่อบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) ของบริ ษทั ไออีซี
เทคโนโลยี จากัด
1,751,055
ค้ าประกันโครงการเครื อข่าย 3 G ของบริ ษทั
ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
3,300,000
รวม
388,851,055

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

15,000,000

15,000,000

15,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

1,864,689

1,751,055

1,864,689

385,664,689

3,300,000
388,851,055

385,664,689

ภาระผูกพันจากสั ญญาเช่ าและบริการระยะยาวกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ถึงห้าปี
รวม

-
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-

10,367,189
6,563,125
16,930,314

11,573,337
16,602,423
28,175,760

เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั อันประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน คือ นำยสุ ธี ผ่องไพบูลย์ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณำพงษ์ และ
นำยอัฏฐ์ อัศวำนันท์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดยในรอบปี 2553 มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ฏิ บ ัติง ำนและแสดงควำมคิ ด เห็ น อย่ำ งเป็ นอิ ส ระ มี ข อบเขตกำร
ปฏิบตั ิงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยยึดหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมข้อแนะนำของทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทำนงบกำรเงิ นรำยไตรมำสและงบประจำปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำได้มีกำรจัดทำ
ตำมหลั ก กำรบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป และเปิ ดเผยข้ อ มู ล อย่ ำ งเพี ย งพอ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
2. สอบทำนระบบกำรควบคุ มภำยในให้มี ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล มีก ำรปฏิ บตั ิ งำนที่
โปร่ ง ใสถู ก ต้อ งตำมระเบี ย บของบริ ษ ัท และปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยและข้อ ก ำหนดต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ประชุ มร่ วมกับผูบ้ ริ หำรและผูต้ รวจสอบภำยใน พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวข้อง หรื อรำยกำรที่
อำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อ ก ำหนดของตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ม ั่ น ใจว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วสมเหตุ ส มผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
4. พิจำรณำและรั บฟั งกำรชี้ แจงรำยงำนผลกำรตรวจสอบของสำนักงำนระบบและตรวจสอบ
ภำยใน พร้ อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนำไปปรั บปรุ งแก้ไขให้กำรกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั มี
ประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น นอกจำกนี้ยงั ได้พิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนกำรตรวจสอบประจำปี 2554
5. นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ในกำรพิจำรณำแต่ง ตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ สำหรับปี
2554 และกำหนดค่ำสอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำเห็นว่ำ บริ ษทั มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอ กำรประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยในเห็นว่ำบริ ษทั มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับสภำพธุ รกิจที่ดำเนินอยู่ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยครบถ้วน

(นำยสุ ธี ผ่องไพบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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10. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

(1) งบการเงิน
ผู้สอบบัญชี : บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
โดย นายณรงค์ หลักฐาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700
(ก) สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี แบบมีเงื่อนไข
ไม่มีเงื่อนไข มีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผูส้ อบบัญชี
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(ข) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1) ตารางสรุ ปงบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยเปรี ยบเทียบ 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์

2553
(บาท)

%

2552
(บาท)

%

2551
(บาท)

%

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14,336,190

0.77

13,416,013

0.63

40,235,244

2.07

8,884,700

0.48

351,911,120

16.42

75,920,200

3.91

374,260,551

20.11

422,362,509

19.70

605,457,540

31.21

481,640,086

25.88

596,040,814

27.81

454,270,910

23.42

41,499,418

2.23

88,859,102

4.15

52,281,000

2.70

-

-

-

15,231,392

0.79

39,494,019

2.12

24,029,156

1.12

-

-

-

-

-

-

-

-

2,689,633

0.14

2,040,784

0.10

12,078,000

0.62

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

14,840,744

0.80

20,609,099

0.96

11,102,419

0.57

ภาษีมูลค่าเพิม่ จ่ายล่วงหน้า

18,007,815

0.97

23,218,883

1.08

33,951,427

1.75

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

38,165,093

2.05

12,501,725

0.58

15,743,258

0.81

1,033,818,249

55.55

1,554,989,205

72.55

1,316,271,390

67.86

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

236,698,815

12.72

50,448,248

2.35

82,762,283

4.27

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

-

-

-

-

-

525,000

0.03

525,000

0.02

525,000

0.03

2,963,283

0.16

3,143,720

0.15

4,027,182

0.21

23,627,163

1.27

47,473,323

2.21

73,882,229

3.81

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
งานระหว่างทาตามสัญญา
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ค่าไม้ในพื้นที่สมั ปทาน-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10,922,271

0.59

11,386,908

0.53

1,529,826

0.08

สิ ทธิ การเช่า

26,187,907

1.41

19,632,830

0.92

23,360,082

1.20

432,818,875

23.26

432,818,875

20.19

423,918,825

21.86

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์

61,447,395

3.30

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

31,901,890

1.71

23,038,966

1.07

13,404,760

0.69

827,092,599

44.45

588,467,870

27.45

623,410,187

32.14

1,860,910,848

100.00

2,143,457,075

100.00

1,939,681,577

100.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(บาท)

%

2552
(บาท)

%

2551
(บาท)

%

328,150,657

17.63

237,618,553

11.09

238,060,076

12.27

เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี

42,003,691

2.26

75,916,455

3.54

163,864,257

8.45

-

-

-

-

-

-

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

82,286,141

4.42

17,755,953

0.83

36,500,325

1.88

-

-

-

-

5,338,600

0.28

เงินรับล่วงหน้าค่าไม้ในพื้นที่สมั ปทาน

50,000,000

2.69

50,000,000

2.33

50,000,000

2.58

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

37,248,580

2.00

32,165,227

1.50

28,170,071

1.45

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

50,308,955

2.70

31,050,524

1.45

38,663,256

1.99

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

589,998,024

31.70

444,506,712

20.74

560,596,585

28.90

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
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หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

5,597,524

0.26

-

-

953,295,948

51.23

782,676,304

36.51

372,422,134

19.20

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

515,257

0.03

534,345

0.02

5,550,895

0.29

รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน

953,811,205

51.26

788,808,173

36.80

377,973,029

19.49

1,543,809,229

82.96

1,233,314,885

57.54

938,569,614

48.39

2551

%

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

รวมหนีส้ ิ น

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2553

%

(บาท)

2552

%

(บาท)

(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน

6,346,858,348

341.06

3,628,458,000

169.28

2,200,000,000

113.42

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

4,273,184,826

229.63

2,720,369,116

126.92

1,814,229,000

93.53
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ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)มูลค่าหุ น้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(1,469,035,533)

(78.94)

(226,782,965)

(10.58)

226,287,593

11.67

400,000

0.02

400,000

0.02

400,000

0.02

(2,487,447,674)

(133.67)

(1,583,843,961)

(73.89)

(1,039,804,630)

(53.61)

317,101,619

17.04

910,142,190

42.46

1,001,111,963

51.61

ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

317,101,619

17.04

910,142,190

42.46

1,001,111,963

51.61

1,860,910,848

100.00

2,143,457,075

100.00

1,939,681,577

100.00

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
กาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

%

2552
(บาท)

%

2551
(บาท)

%

1,646,766,810

81.83

1,603,452,501

91.01

3,517,350,013

97.29

45,071,565
172,856

2.24
0.01

42,815,713
-

2.43
-

52,315,933
-

1.45
-

-

-

79,029,268

4.49

-

-
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กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์

438,115

0.02

224,693

0.01

1,127,155

0.03

301,994,539
17,863,112

15.01
0.89

36,341,616

2.06

44,545,394

1.23

2,012,306,997

100.00

1,761,863,791

100.00

3,615,338,495

100.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

1,566,373,735
17,719,902
185,192,472
34,516,030
210,512,270
678,698,045
190,401,004

77.84
0.88
9.20
1.72
10.46
33.73
9.46

1,536,501,797
25,521,670
236,053,946
30,768,339
424,009,170
14,694
22,939,035
-

87.21
1.45
13.40
1.75
24.07
1.30
-

3,415,849,931
73,673,371
220,922,514
34,609,057
218,570,503
1,156,602
97,774,425
361,676,493

94.48
2.04
6.11
0.96
6.05
0.03
2.70
10.00

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,883,413,458

143.29

2,275,808,651

129.17

4,424,232,896

122.37

ขาดทุนก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

(871,106,461)
32,497,252

(43.29)
1.61

(513,944,860)
30,094,471

(29.17)
1.71

(808,894,401)
14,496,799

(22.37)
0.40

ขาดทุนสาหรับปี

(903,603,713)

(44.90)

(544,039,331)

(30.88)

(823,391,200)

(22.77)

โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

(0.03)

(0.02)

(0.05)

ปรับลด

(0.03)

(0.02)

-

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552

2551

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี

(903,603,713)

(544,039,331)

(823,391,200)

รายการปรั บปรุ ง
ดอกเบี้ยรับ

(45,071,565)

(42,815,713)

(52,315,933)
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ต้นทุนทางการเงิน

32,497,252

30,094,471

14,496,799

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

(301,994,539)
-

24,728,863
-

59,877,151
817,071

ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง(โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(4,224,087)
25,179,856

6,704,838
31,174,490

2,761,927
29,696,204

80,584
1,012,684

17,195,340

(674,031)

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของlสิ นทรัพย์

(438,115)
-

(224,693)
-

(1,127,155)
6,000,000

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

678,698,045
190,401,004

22,939,035
(79,029,268)

97,774,425
361,676,493

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน

210,512,270

424,009,170

218,570,503

(116,950,324)

(109,262,798)

(85,837,746)

235,338,051

182,180,427

(401,751,833)

(14,651,179)
51,894,801
(15,464,864)
(648,849)
5,211,068

(49,448,876)
(43,176,391)
15,231,392
(24,029,156)
10,037,216
10,732,543

(81,373,330)
(22,451,133)
(15,231,392)
28,349,152
(32,161,238)

2552

2551

(บาท)
8,856,311

(บาท)
(10,210,861)

(8,862,924)
(33,912,764)

(9,634,206)
(87,947,802)

1,082,859
90,346,569

(5,927,337)
(20,563,075)

(3,446,848)
3,527,044

13,483,381
2,177,892

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
งานระหว่างทาตามสัญญา
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิม่ จ่ายล่วงหน้า

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(บาท)
(26,340,582)
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เจ้าหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

-

(5,338,600)

5,338,600

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

19,258,432
(19,088)

(7,612,732)
(5,016,550)

20,662,690
896,895

จ่ายชาระประมาณการหนี้สิน
ซื้อตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า

(14,383,326)
(15,094,419)

(1,210,262,185)

(878,870,642)

ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

168,360,859
11,090,389

1,013,300,533
-

498,940,528
26,807,150

(5,402,617)

(9,506,680)

(11,058,032)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

212,932,252

(320,817,358)

(850,860,491)

รับดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ าประกัน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
จ่ายชาระเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ ทธิ การเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินชาระค่าหุ น้ ซื้อคืนในบริ ษทั ย่อย
รับคืนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จ่ายชาระเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

66,766,070
(4,909,223)
888,879
(276,891,000)
499,864,500
(12,374,048)
(34,500)
(61,447,395)
(860,000,000)

16,564,610
(8,900,050)
(17,828,110)
231,919
(126,471,000)
31,855,500
(10,376,419)
(13,755,000)
9,375,000
-

70,139,997
(87,239,825)
(9,171,110)
1,173,200
(457,093,552)
663,870,800
(47,500,000)
-

2,483,976

-

351,928,893

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(645,652,741)

(119,303,550)

486,108,403

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2552
(บาท)

2551
(บาท)

(32,314,580)

(29,626,358)

(14,496,799)

3,577,704
1,304,772,000

510,726
438,288,220

1,502,870
458,952,249
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ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(1,217,817,600)

(439,240,469)

(332,000,000)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
จ่ายชาระหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ

107,000,000

2,800,000

(793,176)
36,900,000

(42,140,000)
19,200,000

(12,500,000)
36,200,000

(24,700,000)
-

(19,200,000)
-

(36,200,000)
-

(10,321,250)

เงินสดรับจากการออกหุ น้ เพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึ กษาในการหานักลงทุน

310,563,142
-

453,069,558
-

272,350,000
(13,617,500)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

433,640,666

413,301,677

373,776,394

920,177

(26,819,231)

9,024,306

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี

13,416,013

40,235,244

31,206,072

-

-

4,866

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

14,336,190

13,416,013

40,235,244

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์

2553

%

2552

(บาท)

%

(บาท)

2551

%

(บาท)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

23,795,785

1.41

27,594,731

1.27

57,712,785

2.47

เงินลงทุนชัว่ คราว

15,835,469

0.94

354,290,120

16.35

79,592,700

3.41
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ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ

400,851,751

23.77

439,746,745

20.30

587,020,805

25.17

208,818,060

12.38

143,865,619

6.64

96,132,677

4.12

44,609,640

2.65

94,633,283

4.37

90,541,692

3.88

งานระหว่างทาตามสัญญา

-

-

-

-

15,231,392

0.65

ต้นทุนสร้างภาพยนตร์

-

-

8,945,838

0.41

8,887,838

0.38

39,494,019

2.34

24,029,156

1.11

-

-

-

-

-

-

-

-

8,075,200

0.48

2,805,033

0.13

15,719,844

0.67

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

14,840,743

0.88

29,546,038

1.36

17,164,635

0.74

ภาษีมูลค่าเพิม่ จ่ายล่วงหน้า

40,210,998

2.38

39,804,951

1.84

55,783,019

2.39

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

44,565,657

2.64

31,108,681

1.44

38,383,057

1.65

841,097,322

49.88

1,196,370,195

55.22

1,062,170,444

45.54

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

80,000,000

4.74

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ

14,392,182

0.85

14,392,182

0.66

33,162,479

1.42

-

-

-

-

296,099

0.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

95,951,988

5.69

272,183,656

12.56

577,021,635

24.74

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11,004,658

0.65

12,387,041

0.57

2,809,733

0.12

สิ ทธิ การเช่า

65,079,010

3.86

149,617,061

6.91

162,995,335

6.99

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน

433,345,440

25.70

433,342,674

20.00

424,437,764

18.20

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์

104,995,020

6.23

30,174,375

1.39

-

-

40,292,297

2.39

58,275,452

2.69

69,715,470

2.99

845,060,595

50.12

970,372,441

44.78

1,270,438,515

54.46

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ค่าไม้ในพื้นที่สมั ปทาน-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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รวมสิ นทรัพย์

100.00

1,686,157,917

100.00

2,166,742,636

2,332,608,959

100.00

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(บาท)

%

2552
(บาท)

%

2551
(บาท)

%

330,140,195

19.58

238,362,557

11.00

238,759,813

10.24

61,787,775

3.66

85,144,874

3.93

171,196,168

7.34

339,734,669

20.15

339,734,669

15.68

339,734,669

14.56

763,237

0.05

729,297

0.03

1,350,557

0.06

-

-

-

-

1,680,000

0.07

702,378

0.04

667,352

0.03

2,091,859

0.09

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

-

-

-

3,057,320

0.13

เจ้าหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

-

-

-

-

5,338,600

0.23

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน

68,882,135

4.09

68,882,135

3.18

70,446,134

3.02

เงินรับล่วงหน้าค่าไม้ในพื้นที่สมั ปทาน

50,000,000

2.97

50,000,000

2.31

50,000,000

2.14

322,361,450

19.12

244,233,932

11.27

171,444,821

7.35

64,544,021

3.83

37,278,071

1.72

55,123,793

2.36

1,238,915,860

73.48

1,065,032,887

49.15

1,110,223,734

47.60

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืน
ได้ทนั ที
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
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เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,000,000

0.06

-

-

-

-

676,183

0.04

1,378,561

0.06

-

-

4,019,846

0.24

9,456,550

0.44

5,558,246

0.24

108,661,901

6.44

148,554,527

6.86

153,983,702

6.60

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

4,403,851

0.26

3,260,765

0.15

6,381,446

0.27

รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน

118,761,781

7.04

162,650,403

7.51

165,923,394

7.11

1,357,677,641

80.52

1,227,683,290

56.66

1,276,147,128

54.71

2551

%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว

รวมหนีส้ ิ น

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2553

%

(บาท)

2552

%

(บาท)

(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน

6,346,858,348

3,628,458,000

2,200,000,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

4,273,184,826

253.43

2,720,369,116

125.55

1,814,229,000

77.78

ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)มูลค่าหุ น้

(1,469,035,533)

(87.12)

(226,782,965)

(10.47)

226,287,593

9.70

400,000
(2,476,587,402)

0.02
(146.88)

400,000
(1,555,975,557)

0.02
(71.81)

400,000
(984,454,762)

0.02
(42.20)

327,961,891

19.45

938,010,594

43.29

1,056,461,831

45.29

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
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ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

518,385

1,048,752

-

328,480,276

19.48

939,059,346

43.34

1,056,461,831

45.29

1,686,157,917

100.00

2,166,742,636

100.00

2,332,608,959

100.00

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553

%

2552

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ

%

2551

(บาท)

%

(บาท)

1,703,851,250

94.87

1,751,274,140

91.20

3,740,494,585

97.78

55,640,003

3.10

35,654,715

1.86

43,120,198

1.13

7,161,056

0.40

10,518,488

0.55

15,343,729

0.40

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

-

-

281,017

0.01

-

-

กาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

-

79,210,768

4.12

-

-

กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์

422,047

0.02

-

-

762,846

0.02

28,885,653

1.61

43,374,244

2.26

25,853,886

0.68

รายได้จากการให้เช่า
ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น
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1,795,960,009

100.00

1,920,313,372

100.00

3,825,575,244

100.00

1,646,903,806

91.70

1,655,746,066

86.22

3,572,208,162

93.38

49,084,775

2.73

50,173,947

2.61

53,098,745

1.39

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

34,905,973
348,602,920

1.94
19.41

22,576,531
325,550,773

1.18
16.95

81,858,068
340,418,880

2.14
8.90

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

48,382,143

2.69

46,765,501

2.44

48,384,723

1.26

-

-

8,325,825

0.43

938,005

0.02

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

1,892,020

0.11

-

-

1,178,750

0.03

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์

303,789,372

16.92

281,782,361

14.67

175,327,808

4.58

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

182,896,531

10.18

-

-

705,503,913

18.44

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,616,457,540

145.69

2,390,921,004

124.51

4,978,917,054

130.15

ขาดทุนก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ได้

(820,497,531)

(45.69)

(470,607,632)

(24.51)

(1,153,341,810)

(30.15)

100,644,681

5.60

101,334,411

5.28

85,413,618

2.23

-

-

-

-

(71,845,301)

(1.88)

(921,142,212)

(51.29)

(571,942,043)

(29.78)

(1,166,910,127)

(30.50)

-

-

-

-

5,148,695

0.13

ขาดทุนสาหรับปี

(921,142,212)

(51.29)

(571,942,043)

(29.78)

(1,172,058,822)

(30.64)

ส่ วนของขาดทุนทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

(920,611,845)

(51.26)

(571,520,795)

(29.76)

(1,172,058,822)

(30.64)

(530,367)

(0.03)

(421,248)

(0.02)

-

-

(921,142,212)

(51.29)

(571,942,043)

(29.78)

(1,172,058,822)

(30.64)

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนการให้เช่า

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย
ขาดทุนสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

(0.03)

(0.02)

(0.07)

ปรับลด

(0.03)

(0.02)

-

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
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2553

2552

2551

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายหุ น้

(921,142,212)

(571,942,043)

(1,172,058,822)

(7,161,056)
-

(10,518,488)
(5,320,035)

(15,343,729)
-

ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)

100,644,681
2,586,738

101,334,411
8,957,360

85,413,618
6,166,930

โอนกลับบัญชีเจ้าหนี้อื่นปี ก่อนๆ
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

(3,776,405)
-

-

(3,288)

ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

202,890
67,900,224
8,924,927
3,150,098
(422,047)
303,789,372

1,590,658
70,923,481
1,328,391
20,240,749
9,830
281,357,695

17,459,333
71,642,077
2,615,278
(444,308)
(762,846)
181,327,808

(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้

182,896,531
-

(79,210,768)
8,325,825

705,503,913
938,005

-

-

(71,845,301)
5,148,695

(262,406,259)

(172,922,934)

(184,242,637)

33,830,595
(46,865,691)

136,939,026
(50,554,848)

(410,896,674)
(94,195,698)

(6,800,000)
6,800,000

-

-

สิ นค้าคงเหลือ
งานระหว่างทาตามสัญญา

59,077,622
-

(5,623,244)
15,231,392

2,427,273
(15,231,392)

ต้นทุนสร้างภาพยนตร์
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิม่ จ่ายล่วงหน้า

(15,464,864)

(24,029,156)

(8,887,838)
-

(5,270,166)
(406,047)

12,914,811
15,978,068

27,785,265
(31,316,519)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(14,133,284)
17,983,154

9,311,532
(5,669,926)

(16,998,688)
(7,035,139)

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
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2553

2552

2551

(บาท)
(23,357,100)

(บาท)
(86,051,294)

(บาท)

(5,402,764)
14,143,863

3,277,044
2,140,871

930,504
35,914,515

3,436,652

(5,338,600)
(21,089,721)

(36,955,602)
30,960,618

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายชาระประมาณการหนี้สิน

1,143,085
(14,383,326)

(3,120,681)
-

1,006,035
-

ซื้อตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า

(15,094,419)
171,233,308

(1,210,262,184)
1,013,300,533

(1,210,462,112)
1,173,775,032

13,076,070
(7,295,702)

(16,767,114)

26,807,150
(13,801,875)

(96,155,273)

(392,336,425)

(665,091,556)

5,728,276
(2,764)
(62,339,288)
1,034,820
3,500,000.00
(12,374,048.00)
(38,891,103.00)
(21,000,000.00)
4,000,000
(52,500)

8,516,242
(8,904,910)
(25,157,431)
616,510
(10,376,419)

9,993,612
(86,818,952)
(33,111,775)
(54,454,822)
17,435,404
(315,052)
-

รับคืนเงินมัดจาที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์

(74,820,645)

21,500,000
(30,174,375)

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าห้องชุด
จ่ายชาระเงินทุนเพื่อดาเนินการจัดงานแสดงคอนเสิ ร์ต
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินชาระค่าหุ น้ ซื้อคืนในบริ ษทั ย่อย
เงินชาระเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

(6,950,769)
(80,000,000)

(6,134,767)
(13,755,000)
-

1,563,998
(61,995,666)
-

6,370,000

1,475,000

458,637,326

(275,798,021)

(62,395,150)

250,934,073

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

65,326,226

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ าประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าลิขสิ ทธิ์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
จ่ายชาระเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ ทธิ การเช่า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ การเช่า
จ่ายชาระเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
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2553

2552

2551

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ชาระคืนคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
จ่ายชาระหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ

(34,519,081)
4,823,239

(30,686,170)
554,992

(34,938,058)
1,299,385

1,304,772,000
(1,217,817,600)

438,288,220
(439,240,469)

458,952,249
(332,000,000)

1,000,000
(667,352)

1,157,390

(4,691,983)

19,200,000
(19,200,000)

36,200,000
(36,200,000)

-

เงินสดรับจากการออกหุ น้ เพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึ กษาในการหานักลงทุน

310,563,142
-

453,069,558
1,470,000
-

(10,321,250)
272,350,000
(13,617,500)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

368,154,348

424,613,521

337,032,843

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(3,798,946)

(30,118,054)

(77,124,640)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี

27,594,731

57,712,785

134,832,559

-

-

4,866

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

23,795,785

27,594,731

57,712,785

-

2,045,913

-

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน

(ค) อัตราส่ วนทางการเงินบริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
2553
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2552

2551

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง(เท่า)

1.75

3.50

2.35

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว(เท่า)

1.68

3.30

2.25

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)

0.41

(0.64)

(1.99)

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า(เท่า)

4.13

3.12

8.30

ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย(วัน)

88.28

116.98

43.98

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(เท่า)

24.03

21.77

80.60

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย(วัน)

15.19

16.76

4.53

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

26.57

12.82

28.88

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

13.74

28.48

12.64

Cash Cycle(วัน)

89.73

105.27

35.87

4.88%

4.18%

2.89%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน(%)

(52.90%)

(32.05%)

(23.12%)

อัตรากาไรอื่น(%)

(53.65%)

(25.37%)

(18.79%)

24.44%

(62.42%)

(73.77%)

(44.90%)

(30.88%)

(22.77%)

(147.26%)

(56.93%)

(64.15%)

(45.13%)

(26.65%)

(41.49%)

(109.25%)

(89.78%)

(119.29%)

1.01

0.86

1.82

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น(เท่า)

4.87

1.36

0.94

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย(เท่า)

7.55

(9.66)

(57.69)

0.00

0.00

0.00

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร(%)
อัตรากาไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร(%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์(เท่ า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(Financial Ratio)

(Cash basis)(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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อัตราส่ วนทางการเงินบริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย
2553

2552

2551

อัตราส่ วนสภาพคล่อง(เท่า)

0.68

1.12

0.96

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว(เท่า)

0.64

1.03

0.88

(0.08)

(0.36)

(0.68)

4.05

3.41

9.82

ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย(วัน)

90.04

107.00

37.17

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(เท่า)

22.23

17.06

35.57

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย(วัน)

16.42

21.40

10.26

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

22.42

12.92

25.79

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

16.28

28.25

14.15

Cash Cycle(วัน)

90.18

100.14

33.27

3.34%

5.45%

4.50%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน(%)

(48.16%)

(26.87%)

(30.83%)

อัตรากาไรอื่น(%)

(27.20%)

(15.11%)

(23.08%)

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร(%)

(11.72%)

(83.37%)

(57.67%)

อัตรากาไรสุทธิ(%)

(51.29%)

(29.78%)

(30.64%)

(145.52%)

(57.35%)

(77.46%)

(47.82%)

(25.42%)

(44.07%)

(109.00%)

(51.05%)

(82.07%)

0.93

0.85

1.44

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น(เท่า)

4.13

1.31

1.21

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย(เท่า)

0.04

(2.87)

(7.63)

0.00

0.00

0.00

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(Liquidity Ratio)

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า(เท่า)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น(%)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร(%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(Financial Ratio)

(Cash basis)(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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(2) คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ


ภาพรวมของผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริ ษทั อิ นเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จากัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี
2553 เปรี ย บเที ย บกับ ของปี ก่ อ น โดยบริ ษ ทั ฯมี ข าดทุ น สุ ท ธิ ส าหรั บ ปี 2553 จ านวน 903.60 ล้านบาท
เปรี ยบเที ยบกับของปี ก่ อนมี ขาดทุ นสุ ทธิ 544.04 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 359.56 ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ สาหรับ ปี 2553 จานวน 920.61 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนมี
ขาดทุนสุ ทธิ 571.52 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 349.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริ การสาหรับ ปี 2553 จานวนเงิน 1,646.77 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน จานวนเงิน 1,603.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวนเงิน 43.32 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 2.70
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายและการให้บริ การ รวมทั้งรายได้จากการให้เช่ า
สาหรับ ปี 2553 จานวนเงิ น 1,759.49 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนจานวนเงิ น 1,786.93 ล้านบาท
ลดลงจานวนเงิน 27.44 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.54
2. บริ ษทั ฯ มีขาดทุนจากเงินลงทุนสาหรับ 2553 จานวนเงิน 190.40 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของ
ปี ก่อนมีกาไรจากเงินลงทุนจานวนเงิน 79.03 ล้านบาท มีกาไรลดลง จานวนเงิน 269.43 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 340.92
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ขาดทุ นจากเงิ นลงทุ นสาหรั บปี 2553 จานวนเงิ น 182.90 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนมีกาไรจากเงินลงทุนจานวนเงิน 79.21 ล้านบาท มีกาไรลดลง จานวนเงิน 262.11
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 330.91
3. บริ ษทั ฯมีผลการดาเนินงานไม่รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสาหรับ ปี 2553 บริ ษทั ฯขาดทุน
จานวน 713.20 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนขาดทุน 623.07 ล้านบาท โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้น 90.13 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 14.47
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลการดาเนิ นงานไม่รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน สาหรับ ปี 2553
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขาดทุนจานวน 737.72 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนขาดทุน 650.73 ล้านบาท
โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้น 86.99 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 13.37
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนเพิม่ ขึ้นใ น ปี 2553 เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจานวน 22.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 29.87
ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 14.49 ล้านบาท และกาไรขั้นต้นลดลง 17.51 ล้านบาท


ฐานะการเงิน

รายได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายและการให้บริ การ รวมทั้งรายได้จากการให้เช่ า
สาหรับ ปี 2553 จานวนเงิ น 1,759.49 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนจานวนเงิ น 1,786.93 ล้านบาท
ลดลงจานวนเงิน 27.44 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.54 ซึ่ งรายได้จากการขายและการให้บริ การไม่
แตกต่างกันมาก และรายได้หลักของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นการจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่ งเป็ น
สิ นค้าที่มีการแข่งขันสู ง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมยังไม่ดีข้ ึนจึงทาให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย
จึงเป็ นสาเหตุทาให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ส่ วนรายได้จากการขายและการให้บริ การจากการให้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริ ษทั มหาชนแห่ งหนึ่ งยังไม่สามารถเพิ่มรายได้ข้ ึนได้เนื่ องจากมีปัญหา
เกี่ยวกับระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ขาดทุ นจากเงิ นลงทุ นสาหรั บปี 2553 จานวนเงิ น 182.90 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนมีกาไรจากเงินลงทุนจานวนเงิน 79.21 ล้านบาท มีกาไรลดลง จานวนเงิน 262.11
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 330.91
ต้นทุนขายและบริ การ
ในปี 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีต้นทุนขายหรื อต้นทุ นบริ การและต้นทุ นการให้เช่ าจานวน
1,696 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 3.34 เปรี ยบเทียบกับปี 2552 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีตน้ ทุนขายหรื อต้นทุนบริ การและต้นทุนการให้เช่าจานวน 1,706 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 5.45 ซึ่งอัตราส่ วนกาไรขั้นต้นในปี 2553 ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้เนื่ องจากสิ นค้าหลัก
ของบริ ษทั เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสิ นค้ามีการแข่งขันสู งและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคารวดเร็ วมีผล
ทาให้อตั รากาไรขั้นต้นไม่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2553 เท่ากับ 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2552 จานวน 35.38 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 10.16 ทั้งนี้ สาเหตุ หลักเกิ ดจากการที่บริ ษทั ย่อย
(บริ ษ ัท ไออี ซี เทคโนโลยี จ ากัด ) ได้ท าบัน ทึ ก ความเข้า ใจโครงการทดลองการให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ 3G กั บ บริ ษัท มหาชนแห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ พัฒ นาไปสู่ ก ารขายส่ ง และขายต่ อ บริ การ
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ 3G โดยใช้เครื่ องหมายการค้า (Brand) และช่ องทางการจัดจาหน่ า ย (Distribution
Channel) ของบริ ษทั ย่อย ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ
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รู ปแบบและเงื่อนไขของโครงการทดลอง
โครงข่ายและพื้นที่การให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
ข้อกาหนดด้านเทคนิคในโครงการทดลอง
ข้อกาหนดด้านพาณิ ชย์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์
มาตรฐานและคุณภาพของบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
การใช้ การเก็บรักษา และมาตรการคุม้ ครองข้อมูล เป็ นต้น
จากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวทาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เกี่ยวกับการทาการตลาด การส่ งเสริ มการขายสู งขึ้นอย่างเป็ นนัยสาคัญ
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,686 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2552 จานวน 481 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 22.18 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สิ ทธิ การเช่าเนื่ องจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 303 ล้านบาท และมูลค่าที่ลดลงของ
เงินลงทุนชัว่ คราว 338 ล้านบาท รวมทั้งมีสินทรัพย์เพิ่มจากการจ่ายเงินล่วงหน้าในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
80 ล้านบาท และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวมจานวน 1,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2552 จานวน 130 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 10.59 ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากในปี 2553 มีเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นเพิ่มขึ้ น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากต้นทุ น
ทางการเงินค้างจ่าย
สภาพคล่อง และแหล่งที่มาของทุน
ในปี 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงานจานวน 96 ล้านบาท
เนื่องจาก บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชาระหนี้จากงานจัดทาระบบบิลลิ่งและระบบบริ การลูกค้า
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิ จกรรมลงทุนในปี 2553 เป็ นจานวน 276 ล้านบาท เนื่ องจากมีการจ่าย
ล่วงหน้าในสิ ทธการเช่า ค่าสิ นทรัพย์ รวมทั้งซื้ ออาคารและอุปกรณ์ สิ ทธิ การเช่า
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2553 มีจานวน 368 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดจาก
การเพิ่มทุน และมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาแต่ ละกลุ่มธุรกิจ

1. ธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี 2553 บริ ษทั ฯมีรายได้จากธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1,621 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 93% ของรายได้ท้ งั หมด
เพิ่มขึ้นจาก 1,538 ล้านบาทในปี 2552 โดยปี นี้ ธุ รกิจจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั คงเผชิ ญกับภาวะการ
แข่งขันที่สูงต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา อันส่ งผลกระทบต่อยอดขายและช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
เมื่อพิจารณาภาวะตลาดที่ไม่เอื้อต่อรู ปแบบการดาเนินธุ รกิจปั จจุบนั ประกอบกับบริ ษทั ฯบรรลุผลสัมฤทธิ์ ใน
การเจรจากับพันธมิตร จึงได้ตดั สิ นใจปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 โดยปรับรู ปแบบการจัด
จาหน่ายเดิมที่ประกอบด้วย ช่องทางค้าส่ งและค้าปลีก เป็ นช่องทางค้าปลีกรู ปแบบใหม่ในลักษณะ การเป็ น
ตัวแทนค้าปลีก (Franchise Partner) ให้กบั บริ ษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จากัด โดยที่บริ ษทั ฯมีแผนปรับปรุ ง
สาขาต่างๆที่มีทาเลและขนาดพื้นที่เหมาะสม และมุ่งเน้นสาขาภายในศูนย์การค้าหลักในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลเป็ นสาคัญ
2. ธุ รกิจวิศวกรรม
แม้ในปี 2553 ธุ รกิ จวิศวกรรมจะมีรายได้ลดลงราว 45% เมื่ อเที ยบกับปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ
สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมัน่ คง บนพื้นฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การหลังการขายที่ดีอย่าง
ต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯมี รายได้จากการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์วิศวกรรมแก่ หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน และยัง
สามารถขยายฐานรายได้จากการจัดหลักสู ตร “Applied Systems Thinking” ให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมไป
ถึ งการที่บริ ษทั ฯมุ่งเน้นกลุ่มสิ นค้าใหม่ที่อาจสร้ างรายได้เพิ่มเติมแก่บริ ษทั ฯ อาทิ สิ นค้าประเภท Busduct
นอกเหนือไปจาก กลุ่มสิ นค้าอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันต่า เครื่ องมือวัดและเครื่ องชัง่ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เป็ นสิ นค้า
หลักในปัจจุบนั
3. ธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯผลักดันการขยายธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะธุ รกิ จ
Multi Media Content โดยอัตราการเติบโตของรายได้ในของธุ รกิจดังกล่าวสู งถึง 400% โดยรายได้เพิ่มขึ้น
จาก 5 ล้านบาทในปี 2552 เป็ น 20 ล้านบาทในปี 2553 แม้สัดส่ วนรายได้จะอยูใ่ นระดับต่าเมื่อเทียบกับรายได้
รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ในปี 2553 บริ ษทั ฯยังได้ขยายเข้าสู่ ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุ รกิจ Digital Video
Broadcasting และ E-learning ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯในการสร้ างรายได้กลุ่มธุ รกิ จนี้ ให้
สามารถทดแทนรายได้กลุ่มธุ รกิจเดิมที่เริ่ มถดถอย นอกจากนี้ การเสริ มธุ รกิจใหม่ในปี 2553 เป็ นแรงผลักดัน
ให้บริ ษทั ก้าวสู่ การเป็ น ICT Provider ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย
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(3) ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี จากัดประจาปี 2553 เป็ นจานวนเงินรวม 4,705,100 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
-ไม่มี -
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11. ข้ อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษ ัท ได้ส อบทานข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี ฉบับ นี้ แล้ว และด้ว ยความ
ระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางนฤมล ฉัตรตะวัน เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อก ากับเอกสารนี้ ไ ว้ทุ กหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางนฤมล ฉัตรตะวัน กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1.

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

..........................................

2.

นายอภิชาติ ตันติเวชกุล

กรรมการ

..........................................
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ชื่อผูร้ ับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

นางนฤมล ฉัตรตะวัน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

ลายมือชื่อ
..........................................

และงบประมาณ
ทั้ง นี้ มาตรา 89/20 *** แห่ ง พระราชบัญ ญัติ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อัน
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ประชาชนทั่ว ไป โดยแสดงข้อ ความที่ เ ป็ นเท็ จ ใน
สาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณี ของงบการเงิ นและรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อ
มาตรา 199 โดยมิได้จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่ อรับรองความถู กต้อง
ของข้อมู ล ในเอกสารดัง กล่ า วเท่ า นั้น อย่า งไรก็ ดี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่ ง สามารถพิ สู จน์ ไ ด้ว่า โดย
ตาแหน่ งหน้าที่ ตนไม่อาจล่ วงรู ้ ถึงความแท้จริ งของข้อมู ลหรื อการขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มี
ความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บ ัง คับ กับ บริ ษ ทั ที่ อ ยู่ภ ายใต้บ ัง คับ ของหมวด 3/1 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบัญญัติหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั

บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

ประธานกรรมการ

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายอัฏฐ์ อัศวานันท์

กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

73 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ( ปรอ. 1 )
UTAH STATE University , USA
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2548
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 18
ของ IOD ปี 2551
50 ปริ ญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549
46 ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2550
51 ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2551
38 ปริ ญญาโท บริ หารจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549
หลักสูตร ACP ของ IOD ปี 2554

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

-

-

-

-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2548-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ.ซิโน-ไทย รี ซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์
บริ ษทั นานาบริ การ จากัด
บริ ษทั เอเชี่ยน แคปปิ ตอล แอนด์
คอนซัลแตนท์ จากัด

2552-ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษา

2549-2551
2549-2550
2546-2548
2542-ปัจจุบนั
2552- ก.พ.2554

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ที่ปรึ กษา
หัวหน้าสานักงาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมาธิการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
บมจ.หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน
คณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา รัฐสภา
สานักงานกฎหมายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
บริ ษทั เพาเวอร์ -พี จากัด (มหาชน)

2549-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2540-2548
2553-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

Construction Services Plus Co., Ltd.
บริ ษทั แอลไลแอนซ์ พลัส จากัด
Safety Solution Specialist Co., Ltd.
บริ ษทั ไพร์ ม แอ็ดไวเซอรี่ จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิ ท แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั บริ ทไบค์ จากัด

ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์

นายอภิชาติ ตันติเวชกุล

ตาแหน่ ง

กรรมการ

กรรมการ

อายุ
(ปี )
45

51

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ การค้า
และการเงินระหว่างประเทศ
Tulane University, U.S.A.
ปริ ญญาโท ด้านกฎหมายเปรี ยบเทียบ
Pennsylvania State University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2551
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2552

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

2545-2549

-

ปัจจุบนั

บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด

2551-ปัจจุบนั
2549-2551
2548-2549

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ไออีซี อีซี่ฟิกซ์ จากัด
บมจ. บลิส - เทล

2551-2552
กรรมการ

45

ปริ ญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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-

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

ผูอ้ านวยการฝ่ ายมาร์ เก็ตติ้ง
ดีเวลลอปเมนท์ (ซิมการ์ด
และดิจิตลั คอนเทนต์)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายโครงการ
พิเศษ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ประมวลผล
กรรมการผูจ้ ดั การ

2552-2552

นายอรรถวุฒิ เลาหภักดี

ตาแหน่ ง
ที่ปรึ กษากฎหมายและ
ทนายความหุ ้นส่ วน
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุ งเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทย
กรรมการกฎหมายสถาบัน
พระปกเกล้า

บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
บมจ. อินแตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนียริ ง
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด

ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายวิสิทธิ์ คุณนิรันดร

นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล

นายจิตรเกษม งามนิล

ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายการตลาด

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายบริ หารกลยุทธ์

อายุ
(ปี )
47

45

43

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรการบริ หารจัดการโทรคมนาคม
ขั้นสู ง มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรการบริ หาร Management
Excellence Skill Alexander Hamilton Institute,
NJ.
Mini – MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

ปริ ญญาเอก Phd., DIC Imperial College
London , the University of London
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(อิเล็คทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2552-ปัจจุบนั
2552-2552
2551-2551
2547-2551

-

-

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่สายการตลาด
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
บริ ษทั อินแกรม ไมโคร (ปทท.) จากัด
บริ ษทั ยูไนเต็ด แปซิฟิค เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ยูไนเต็ด ดิสทริ บิวชัน่ บิสสิ เนส
จากัด
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง

2552-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

2550-2552

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1990)

2549-2550

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ

บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน่

2553-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่สายบริ หารกลยุทธ์
กรรมการ
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง

2551-2552
2549-2550

บมจ. กสท โทรคมนาคม

ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ

นายสิ ทธิศกั ดิ์ อินทรประสิ ทธิ์

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

อายุ
(ปี )
51

52

วุฒิการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร SEP ของ SASIN ปี 2536
ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Executive MBA,
Kasetsart University

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2549-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่
ผูอ้ านวยการอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่
ผูอ้ านวยการอาวุโส

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง

2548-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2547-2551
2547-ปัจจุบนั
2545-2546

กรรมการ
กรรมการ
ผอ.อาวุโสฝ่ ายกฎหมาย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินฯ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
การเงิน

บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
บมจ. ไมโครเนติค
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนียริ ง
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง

2550-ปัจจุบนั
2548-2550

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีฯ
ผูอ้ านวยการสานักระบบ
และตรวจสอบภายใน

บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง

2541-2548
2551-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2546-2548

นายเอกกมล เอมระดี

ผูอ้ านวยการอาวุโส

45

ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549

-

นางสุวณี เดชวิทยาพร

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน และ
ควบคุมสิ นเชื่อ

55

-

นางนฤมล ฉัตรตะวัน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และ
งบประมาณ

43

ปริ ญญาตรี การจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ : (1) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หารแต่ละคน - ไม่มี –

-

(2) IOD หมายถึง สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
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บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลเพลย์ จากัด
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง

(3) DAP หมายถึง หลักสูตร Director Accreditation Program

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายชื่อ

บริ ษทั

บริ ษทั ย่อย

IEC

1

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

X

/

2. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

/// , V

/

/

/

/

3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์

/

4. นายสิ ษฐิสิษฐิ์ วิจกั ษณาพงษ์

/

5. นายอัฏฐ์ อัศวานันท์

/

6. เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์

/

7. นายอภิชาติ ตันติเวชกุล

/
/

8. ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี

2

3

4

5

6

7

/

/

หมายเหตุ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 )
X = ประธานกรรมการ , /// = ประธานกรรมการบริ หาร , V = กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ , / = กรรมการ

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ ส จากัด
2. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
3. บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด
4. บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
5. บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
6. บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
7. บริ ษทั อัญญา อนิ เมชัน
่ จากัด
8. บริ ษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จากัด

หมายเหตุ - บริ ษทั ย่อย (7) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
- บริ ษทั ย่อย (8) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุ น
้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
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8

รายชื่อ

บริ ษทั ย่อย

1. นายทวี บุตรสุนทร

1
X

2. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

/

3. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

/

2

3

4

6

7

8

/

4. นายเอกกมล เอมระดี

/

5. นางสุวณี เดชวิทยาพร

/

6. นายสิ ทธิศกั ดิ์ อินทรประสิ ทธิ์

/

7. นายอรรถวุฒิ เลาหภักดี

5

/
/

/
/

/

8. นายดรัสพงศ์ เดชะไกศยะ

/

9. นายยุทธพงษ์ อินทรพาณิ ชย์

/

10. นางนฤมล ฉัตรตะวัน

/

11. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล

/

/

/

12. นายสุรภูมิ สมหวังธนโรจน์

/

13. นายสง่า ฉัตรชัยรุ่ งเรื อง

/

14. นายสุเทพ ตันนิรัตน์

/

15. นายวิโรจน์ เพชรพูล

/

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554)
X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ
บริ ษทั ย่อย

1. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด

6. บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด

2. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด

7. บริ ษทั อัญญา อนิ เมชัน
่ จากัด

3. บริ ษทั ไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด

8. บริ ษทั ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จากัด

4. บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
5. บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด

หมายเหตุ - บริ ษทั ย่อย (7) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
- บริ ษทั ย่อย (8) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน
้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
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