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ส่วนที ่1. การประกอบธุรกจิ    
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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

เพื่อก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ถือเป็นคร้ังแรกของกำรเช่ือมโยงประเทศไทยเขำ้กบั
ชำยแดนกมัพูชำ และเป็นคร้ังแรกในประวติัศำสตร์ชำติไทยท่ีน ำรถแทร็กเตอร์มำใชใ้นกำรก่อสร้ำง  บริษทัฯ 
ไดท้  ำกำรจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชำติไทยในปี พ.ศ. 2496 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท ต่อมำในปี พ.ศ. 
2508 ไออีซีได้รับพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้ งให้เป็น “บริษัทในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” รับ
พระรำชทำน “ตรำตั้งครุฑ” โดยพระบรมรำชำนุญำต หลงัจำกนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ล็งเห็นศกัยภำพในกำรเจริญเติบโตของบริษทัฯ จึงเขำ้มำลงทุนและดูแลกิจกำรทั้งหมด 
ส่งผลให้บริษทัฯ มีสถำนะเป็นบริษทัในเครือซิเมนตไ์ทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 เครือซิเมนต์ไทยมีกำร
ปรับเปล่ียนนโยบำยดำ้นกำรลงทุน กลุ่มผูบ้ริหำรของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขำ้เป็นผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหำ
ผูล้งทุนรำยใหม่เพิ่มเติม และไดท้  ำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลำ้นบำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ 
ไดเ้ขำ้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัอยู่ในกลุ่มส่ือสำรโทรคมนำคม 
และในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็น “บริษทัมหำชนจ ำกดั” รวมทั้งไดท้  ำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนมำโดย
ตลอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 16,206,440,000 บาท ทุนช าระแล้ว
จ านวน 12,002,008,000 บาท 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์   
 วิสัยทศัน์ของไออีซี คือ การเป็นบริษทัชั้นน าดา้นเทคโนโลยีท่ีมีความมุ่งมัน่ในการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึน 

พนัธกิจส าคญัของไออีซีคือ การสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ยการร่วมมือ
กบัหุน้ส่วนทางดา้นเทคโนโลยใีนธุรกิจสารสนเทศ พลงังานทดแทน และการส่ือสาร 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการบริหารงาน

ในช่วงปี 2554-2556 

6  มกราคม  2554 :  บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
สามญับริษทั จีเดค จ ากดั จ านวน 980,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุน
ช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
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25  มีนาคม  2554 :  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดข้ายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอ - โฮสต์ จ  ากดั ท่ีถืออยู่จ  านวน 981,400 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.36 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

22  กรกฎาคม  2554 :  บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
สามญับริษทั ล าพูน โซลาร์ จ  ากดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีมโซลาร์ จ  ากดั) 
จ  านวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้วของบริษัท
ดงักล่าว   

9  สิงหาคม   2554 :  บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
สามญับริษทั จีเดค จ ากดั เพิ่มเติมอีกจ านวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
51 ของทุนช าระแล้วของบริษทัดงักล่าว จึงท าให้ บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่
จ  ากดั มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

26  สิงหาคม  2554 :  บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ไออีซี แอสเสท จ ากดั ท่ีถืออยู่จ  านวน 
14,000,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว   

22  กุมภาพนัธ์  2555 :  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนมาใหม่ คือ บริษทั ไอเอสดี 
(2012) จ  ากดั เพื่อเขา้เป็นคู่สัญญาจดัจ าหน่ายซิมการ์ดกบัดีแทคแทนบริษทัฯ โดย
บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

26  มีนาคม  2555 :  บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ  ากดั ท่ีถืออยู่จ  านวน 
3,100,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

13  กรกฎาคม  2555 :  บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนมาใหม่คือ บริษทั เอ็นเอฟเอส 
(2010) จ  ากดั เพื่อรองรับการด าเนินกิจการ Nokia Franchise Partnership โดย
บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 13  กรกฎาคม  2555 :  บริษัท ทีมโซลาร์  จ  ากัด (“TS”)  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ  ได้
ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนมาใหม่ คือ บริษทั แม่แตงโซลาร์  จ  ากดั  
เพื่อด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นโครงการแม่มาลยั 1 
และ แม่มาลัย 2  ซ่ึงตั้งอยู่ ณ พื้นท่ีบริเวณต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 60 ล้านบาท ก าหนดเรียก
ช าระค่าหุน้คร้ังแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึง TS  และ บริษทั ไออีซี กรีน 
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เอนเนอร์ยี่  จ  ากดั ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 51  และ ร้อยละ 49  
ตามล าดบัของทุนจดทะเบียน   

28  กนัยายน  2555 :  บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“EGCO”) ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั บริษทั ไออีซี 
กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (“IECG”)   โดยการท่ี EGCO เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีออก
ใหม่ของบริษทั จีเดค จ ากดั (“GIDEC”) จ  านวน 2,000,000 หุ้น จึงมีผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นใน GIDEC เปล่ียนแปลงเป็นถือหุ้นโดย IECG และ EGCO ในสัดส่วน
เท่า ๆ กนั คือ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว     

1  ตุลาคม  2555 :  บริษทัฯ และ บริษทัในเครือ ไดด้ าเนินการยา้ยท่ีตั้งส านกังานของบริษทัจากท่ีตั้ง
เดิมไปยงัท่ีตั้งส านกังานแห่งใหม่ เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้นท่ี 9 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   

3  ตุลาคม  2555 :  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 ไดมี้
มติท่ีส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (1 )   อ นุมัติลดทุนจดทะ เ บียนของบริษัทฯ  จาก  6 ,346 ,858 ,348   บาท                         
เหลือ  5,779,304,942 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
5,675,534,060  หุน้ 

 (2)     อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  อีกจ านวน 2,439,815,883  บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,779,304,942  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน  
8,219,120,825  บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน  24,398,158,830 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 (3) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน  24,398,158,830  
หุ้นโดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
เพิ่มทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ 0.01 บาท / หุน้ 

31  ธันวาคม  2555 :       บริษทัฯ ไดยุ้ติการด าเนินกิจการ  Nokia  Franchise  Partnership  และอนุมติัให้
บริษทัฯ ขายทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ Nokia Shopให้แก่ บริษทั เอ็ม 
ล้ิงค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น  จ  ากดั (มหาชน)  (“MLINK”)  กบัทั้งให้บริษทัฯ ขาย
สิทธิการเช่าพื้นท่ีร้าน   Nokia Shop ของบริษทัฯ  ในห้างสรรพสินคา้ท่ีเป็นสิทธิ
การเช่าระยะยาวให้แก่ บริษทั คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่
แนล จ ากดั  (“CSC”)  

 

4  มกราคม  2556 : บริษทัฯ ได้เข้าลงทุนซ้ือหุ้นสามญับริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จ  ากัด จ านวน  
9,898  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  98.98  ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
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13  พฤษภาคม  2556 :  ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 (คร้ังใหม่) ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติท่ีส าคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 (1)    อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 8,219,120,825 บาท  เหลือ  
7,802,604,942 บาท  โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
4,165,158,830  หุน้ 

 (2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  อีกจ านวน 2,300,977,258  บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,802,604,942  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน  
10,103,582,200  บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน  23,009,772,580 หุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 (3) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน  23,009,772,580  
หุน้   โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
เพิ่มทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ 0.0225 บาท / หุน้ 

23  กนัยายน  2556 : บริษทั ทีมโซลาร์  จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ  และเป็นผูด้  าเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการล าพูน 1 และ 2  ขนาดก าลงัการ
ผลิตรวม 2.304 MW  ซ่ึงตั้ งอยู่ ณ ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา  จงัหวดัล าพูน   
สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป   

18  ตุลาคม  2556 :  ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 (คร้ังใหม่) ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 18 
ตุลาคม 2556 ไดมี้มติท่ีส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 

  (1) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  อีกจ านวน 6,102,857,800  บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,103,582,200  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน  
16,206,440,000  บาท   โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน  61,028,578,000 หุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 (2) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน  30,681,530,080  
หุน้   โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
เพิ่มทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ 0.0275 บาท / หุน้ 

 (3) อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน  26,747,047,920  
หุ้น   โดยจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาขายไม่ต ่ากว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค  านวณจากราคาปิดถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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รวม 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน และให้หกัส่วนลด
ในอตัราร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักดังกล่าว ทั้งน้ีราคาเสนอขาย
ดังกล่าวจะต้องไม่ต ่ ากว่ามูลค่าหุ้นละ 0.025 บาท และก าหนดเง่ือนไขให้มี
ระยะเวลา Silent Period   2 ปี  

 (4) ไมอ่นุมติัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทัฯ  จ  านวนไม่เกิน 3,600,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (IEC-ESOP1)  

25  พฤศจิกายน  2556 :  บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด) และ บริษทัฯ ในฐานะ
ลูกหน้ีผูกู้ ้ และ ลูกหน้ีผูค้  ้ าประกัน ตามล าดับ ได้ตกลงเข้าท าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี กบั บริษทั บริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
เพื่อตกลงกันในเร่ืองของหน้ี และ การระงับข้อพิพาททั้ งหมดท่ีมีต่อกันใน
โครงการเอทานอลของบริษทัยอ่ย  

 2  ธนัวาคม  2556 :  บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ไอเอสดี (2012) จ  ากดั ท่ีถืออยู่จ  านวน  
500,000  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

2  ธนัวาคม  2556 :  บริษทัฯ  ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ไออีซี ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม จ ากดั  ท่ี
ถืออยูจ่  านวน  11,200,000  หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัดงักล่าว 

26  ธนัวาคม  2556 :  บริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์  จ  ากัด  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯ  และเป็น
ผูด้  าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โครงการแม่ระมาด ขนาด
ก าลงัการผลิต 6.3 MW  ซ่ึงตั้งอยู ่ณ ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด  จงัหวดัตาก   
สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป   

31 ธนัวาคม 2556 : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทั แม่แตงโซลาร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ ได้มีมติให้เลิกบริษทั  โดยเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 
2557 ได้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 นโยบายและการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
กลุ่มบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) (IEC) จดัแบ่งธุรกิจในปี 2556 เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Business)   
  1.1  ธุรกิจ Communication Service (IEC3G) ภายใตก้ารด าเนินงานของ IEC Technology 
  1.2 ธุรกิจ DTAC Distribution ภายใตก้ารด าเนินงานของ ISD (2012) 

2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business)  
2.1 ธุรกิจ System Integrator ภายใตก้ารด าเนินงานของ IEC  
2.2  ธุรกิจดิจิตอล โมบาย ทีว ีภายใตก้ารด าเนินงานของ IEC 

3. กลุ่มธุรกิจพลงังาน (Energy Business) 
3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) ภายใตก้ารด าเนินงานของ

บริษทัยอ่ย (บริษทั จีเดค จ ากดั) ของบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั  
3.2  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัยอ่ยทางออ้มของ

บริษทั (บริษทั ทีมโซลาร์ จ  ากดั) และบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทั ซุปเปอร์ดรีม
เพาเวอร์ จ  ากดั) 
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ธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของบริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) 
ในปี 2556 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
o ธุรกิจดิจิตอล โมบาย ทีว ี(Digital Mobile TV) 

บริษทัฯ เป็นผูรั้บจา้งด าเนินการบริหารและการตลาดแก่บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ในการใหบ้ริการดิจิตอล โมบาย ทีวี 
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ธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย 

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

มุ่งเน้นการพฒันาโครงการพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      ทุนจดทะเบียน:  312 ลา้นบาท 

 บริษทั จีเดค จ ากดั (Gidec Co., Ltd.)  
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ก่อสร้างและบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า  
      ทุนจดทะเบียน:  400 ลา้นบาท 

 บริษทั ทีมโซลาร์ จ  ากดั (Team Solar Co., Ltd.)  
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
      ทุนจดทะเบียน:  150 ลา้นบาท 

 บริษทั แม่แตงโซลาร์ จ  ากดั (Mae Taeng Solar Co., Ltd.) * 
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
      ทุนจดทะเบียน:  15 ลา้นบาท 

 *  เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2557 ได้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์แล้ว 

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

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

      ทุนจดทะเบียน:  248 ลา้นบาท 

 *เม่ือวนัท่ี 24 มนีาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2557 มมีติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในบริษัท  
ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากัด 
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  บริษทั ไอเอสดี (2012) จ ากดั (ISD (2012) Co., Ltd.) *   
                 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายซิมการ์ดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
  (DTAC Distribution) 
      ทุนจดทะเบียน:  5 ลา้นบาท 

 * เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 17/2556 มมีติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนใน 
บริษทั ไอเอสดี (2012) จ ากัด 

     บริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จ  ากดั (NFS (2010) Co., Ltd. * 
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ขายส่ง ขายปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป 
      ทุนจดทะเบียน:  10 ลา้นบาท 

* เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2555 มมีติอนุมติัให้บริษทัฯ หยดุการด าเนิน
ธุรกิจตัวแทนค้าปลกี Nokia shop  

     บริษทั ไออีซี ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม็ จ  ากดั (IEC Distribution System Co., Ltd.) * 
     ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ให้บริการซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์แก่ลูกคา้องค์กร 

และลูกค้าของผู ้จ ัดจ าหน่าย  โดยให้บ ริการผ่านช่องทาง
ศูนยบ์ริการของตนเองและศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

      ทุนจดทะเบียน:  112 ลา้นบาท 
 * เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 17/2556 มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนใน 
บริษัท ไออีซี ดีสทริบิวช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด และ เดิมช่ือ บริษัทไออีซี อีซ่ี ฟิกซ์ จ ากัด ซ่ึงยติุกิจการเป็นการช่ัวคราว
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 และเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท ไออีซี ดีสทริบิวช่ัน ซิสเท็ม จ ากัดในปี 2554 

 บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (IEC Business Partner Co., Ltd.) * 
         ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในโครงการเอทานอล 

    ทุนจดทะเบียน:  560.60 ลา้นบาท 
  * เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ได้ตกลงเข้าท าสัญญาปรับปรุง

โครงสร้างหนี ้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด เจ้าหนีส้ถาบันการเงิน เพ่ือตกลงกันในเร่ืองของหนี ้และ 
การระงับข้อพิพาทท้ังหมดท่ีมต่ีอกันในโครงการเอทานอล โดยได้มีการช าระหนีต้ามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หนีเ้สร็จส้ินแล้ว 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ 
ประเทศ 
ทีจ่ดัตั้ง 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง 
1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 
ใหค้  าปรึกษาวจิยัและพฒันา จ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาพลงังานทุกชนิด
ตลอดจนพลงังานทดแทน 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

2. บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย 100 100 
3. บริษทั ไออีซี ดีสทริบิวชัน่ซิสเท็ม จ ากดั  ใหบ้ริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ 

อุปกรณ์ (หยดุด าเนินกิจการชัว่คราว และ
เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 ไดจ้ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้) 

ไทย - 100 

4. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ลงทุนในกิจการต่างๆ 
(ถือเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกตั้งแต่วนัท่ี 
18 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2556) 

ไทย 100 100 

5. บริษทั ไอเอสดี (2012) จ ากดั ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายซิมการ์ด 
(เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ไดจ้ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้) 

ไทย - 100 

6. บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จ ากดั ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี(ตั้งแต่วนัท่ี  13 กรกฎาคม 2555) 

ไทย 100 100 

7. บริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556) 

ไทย 100 - 

บริษทัย่อยทางอ้อม     
8. บริษทั จีเดค จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงก าจดัขยะและโรงผลิต

ไฟฟ้าพลงังานขยะ 
(อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงาน) 

ไทย 50 50 

9. บริษทั ทีมโซลาร์ จ ากดั 
  

ด าเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์
(ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 
กนัยายน 2556) 

ไทย 100 100 
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ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ 
ประเทศ 
ทีจ่ดัตั้ง 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 
10. บริษทั แม่แตงโซลาร์ จ ากดั 
  

ด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ 
(ตั้งแต่วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2555ยงัไม่ได้
ประกอบกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริษทั
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 แลว้) 

ไทย 100 100 

     
     

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  - ไม่มี- 
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สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย 
 % 2556 2555 2554 

 การ 
ถือ 
หุน้ 

ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% 

ผลติภัณฑ์และบริการของบริษัท 
ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ธุรกิจผลิตภณัฑว์ศิวกรรม 
รายไดอ่ื้น 

 
 
 
 

 
52.21 
1.19 
0.12 
11.57 

 
6.74 
0.15 
0.02 
1.49 

 
- 

410.64 
2.17 

54.85 

 
- 
38.93 
0.20 
5.20 

 
- 

914.77 
     22.86 
128.64 

 
- 
78.22 
1.95 
11.00 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายของบริษทั  65.09 8.40 467.66 44.33 1,066.27 91.17 

ผลติภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
บริษทัไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั  

 ใหค้  าปรึกษาวจิยัและพฒันา จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การพฒันาพลงังานทุกชนิดตลอดจนพลงังาน
ทดแทน 

บริษทัไออีซี เทคโนโลย ี จ ากดั 
 บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทัไออีซี แอสเสท จ ากดั 
 โครงการลงทุนในอาคาร IEC (เดิมใหบ้ริการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ) (เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2554 ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้) 

บริษทั ไออีซี ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม็ จ ากดั  
 ใหบ้ริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์  
      (หยดุด าเนินกิจการชัว่คราว และเม่ือวนัท่ี 6 

ธนัวาคม 2556 ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยแลว้) 

บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ ากดั  
 ด าเนินธุรกิจดา้น Mobile Media Content (เม่ือ

วนัท่ี 26 มีนาคม 2555ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยแลว้) 

บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จ ากดั  
 ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (ตั้งแต่

วนัท่ี  13 กรกฎาคม 2555) 

 
100 

 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
10.43 

 
 
 
 

5.87 
 

- 
 
 
 

1.87 
 
 
 
 

- 
 
 
 

16.72 
 

 
 

 
1.35 

 
 
 
 

0.76 
 

- 
 
 
 

0.24 
 
 
 
 

- 
 
 
 

2.16 
 
 
 

 
0.66 

 
 
 
 

12.93 
 

- 
 
 
 

3.27 
 
 
 
 

7.86 
 
 
 

100.63 
 
 

 

 
0.06 

 
 
 
 

1.23 
 

- 
 
 
 

0.31 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 

9.54 
 
 

 

 
2.21 

 
 
 
 

27.20 
 

38.49 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 

34.61 
 
 
 

- 
 
 

 

 
0.19 

 
 
 
 

2.33 
 

3.29 
 
 
 

0.06 
 
 
 
 

2.96 
 
 
 

- 
 
 

 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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 % 2556 2555 2554 

 การ 
ถือ 
หุน้ 

ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% ลา้น 
บาท 

% 

บริษทั ไอเอสดี (2012) จ ากดั 
 ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายซิมการ์ด (ตั้งแต่วนัท่ี  24 

กมุภาพนัธ์ 2555 และเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2556 ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้) 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 ลงทุนในกิจการต่าง ๆ (ถือเป็นการด าเนินงานท่ี

ยกเลิกตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี  28 
พฤศจิกายน 2556) 

บริษทั ซุปเปอร์ดรีม เพาเวอร์ จ ากดั 
 ด าเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

 แสงอาทิตย ์(ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
26 ธนัวาคม 2556)  
 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

 

356.73 
 
 

316.37 
 
 
 

1.27 
 
 

46.07 
 
 

40.86 
 
 
 

0.16 

461.85 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

43.78 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 

 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อย  774.35 100.00 1,054.86 100.00 1,169.48 100.00 

อตัราการขยายตวั (%)  (26.59)  (9.80)  (34.48)  
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ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

1. กลุ่มธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(1.1)   ธุรกจิ Communication Service (IEC3G) ภายใต้การด าเนินงานของ IEC Technology  

ลกัษณะของตลาด ผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจ Communication Service ได้แก่ ธุรกิจขำยส่งบริกำรและขำยต่อบริกำร 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network 
Operator) ซ่ึงมีบริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จ  ำกัด (IECT) บริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) ให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทท่ีหน่ึง 
ประเภทกำรขำยส่งบริกำรและบริกำรขำยต่อบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based 
MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ตำมมติของ กทช ลงวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2552 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อทดลองใช้โครงข่ำย TOT3G ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยี WCDMA ตำมมำตรฐำน 
UMTS ในยำ่นควำมถ่ี 2100 MHz กบั บมจ.ทีโอที และให้บริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G โดยใชเ้คร่ืองหมำย
กำรคำ้ IEC3G แต่ด้วยขอ้จ ำกดัในเร่ืองพื้นท่ีให้บริกำรซ่ึงปัจจุบนัเครือข่ำย TOT3G ยงัคงให้บริกำรไม่
ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ และยงัมีจุดอบัสัญญำณภำยในอำคำร ส่งผลให้กำรท ำตลำด IEC3G ยงัไม่บรรลุ
เป้ำหมำย แต่อยำ่งไรก็ตำม ณ ส้ินปี 2556 TOT3G มีจ  านวนสถานีโครงข่ายประมาณ 5,000 สถานี   

การตลาดและการแข่งขัน 
  บริษทั ไออีซี เทคโนโลยี จ  ากัด ได้ด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ
เสมือน  ซ่ึงระบบ 3G รองรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมานิยมใช ้internet Hi-Speed broadband เพิ่มมาก
ข้ึนเน่ืองจากสะดวกรวดเร็วกวา่ เหมาะส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมเล่นอินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
Aircard  
 แผนการตลาดของบริษทัฯ มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อการเขา้ถึง
ลูกคา้ไดง่้าย เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเนน้การใชบ้ริการประเภทท่ีไม่ใช่เสียง (Non-Voice) คือ บริการประเภทขอ้มูล 
(Data) ท่ีตอ้งใชค้วามเร็วในการรับส่งขอ้มูลสูง เช่น Up/Download file, Video Calling, Video Streaming, 
Online game เป็นตน้  ปัจจุบนับริษทัฯ มีจ านวน Subscribers ประมาณ 7,000 หมายเลข  
 จากการเปิดอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ยา่น 2.1 GHz ในประเทศไทย ของกทช. ส่งผลให้ภาวะการแข่งขนัเพิ่ม
สูงข้ึนเป็นอยา่งมากและแนวโนม้คาดวา่ค่าบริการและก าไรขั้นตน้จะลดลงตามภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนและ
การออกใบอนุญาต 3G ใหก้บัผูใ้หบ้ริการรายเดิม 3 รายใหญ่ 
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
บริษทัฯ ยงัคงใชก้ลยุทธ์ Tariff Driven ในกำรสร้ำง Package กำรใชง้ำนเนน้ดำ้น high speed data 

ใหต้รงกลบักลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละ Segment และมุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้องคก์รท่ีมีควำมตอ้งกำร high speed data 
และเพิ่มประสิทธิภำพของทีมงำน เพื่อมุ่งเน้นกำรบริกำร ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้และผูจ้  ำหน่ำยอุปกรณ์ 
ตลอดจนกำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิม 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทัฯ ซ้ือบริการการให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G จากบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) เพื่อน าไปขายต่อบริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทัว่ไป   
 บริษทัฯ มีแผนการให้บริการลูกคา้ท่ีปรับเปล่ียนลกัษณะจากประเภท Thin MVNO เป็นประเภท 
Medium MVNO ดว้ยการเพิ่มบริการเสริม (Value  Added  Service) บนโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  จาก
ปัจจุบนัท่ีมีบริการประเภทเสียง (Voice), บริการประเภทขอ้มูล (Data) บริการส่งขอ้ความสั้ น (Short 
Message Service: SMS) และการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Call) 
 

(1.2) ธุรกจิ DTAC Distribution ภายใต้การด าเนินงานของ ISD (2012)  

บริษทัฯ ได้รับสัญญำกำรบริหำรจดักำรเพื่อจดัจ ำหน่ำย และบริกำรเติมเงินในระบบพรีเพดกบั 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ  ำกัด (มหำชน) (ดีแทค) ตั้ งแต่ปี  2554 ในพื้นท่ีภำคกลำง 
ประกอบดว้ย จงัหวดั อยธุยำ สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง และ สิงห์บุรี  

ธุรกิจกำรกระจำยสินคำ้ และ บริกำรลูกคำ้ มุ่งเน้นกำรครอบครองส่วนแบ่งกำรตลำด กำรสร้ำง 
Brand Visibility และกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้ถึงมือ
ลูกคำ้ตำมรอบกำรเดินทำง ของพนกังำนขำย 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 
กำรเติมเงินระบบออนไลน์ ใหก้บัร้ำนคำ้ยอ่ยและกำรจ ำหน่ำยบตัรเติมเงิน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 

2556 เป็นตน้มำ ดีแทคไดก้ ำหนดนโยบำยให้บริษทัฯ เพิ่มสินคำ้ประเภทโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยใตแ้บรนด ์  
ดีแทคโฟน เพื่อจ ำหน่ำยแก่ลูกคำ้กลุ่มสมำร์ทโฟน และกำรโอนลูกคำ้จำกระบบ 2G มำสู่ระบบ 3G 

กลยุทธ์การท าตลาด 
กำรสร้ำงแบรดแ์ละเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้โดยตรง 
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สภาพการแข่งขัน 
 ดว้ยการปรับเปล่ียนนโยบายของดีแทคในปี 2556 ท าให้ธุรกิจมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่าและมีค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหารสูงประกอบกับการเปล่ียนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์ท าให้รับรู้รายได้เฉพาะค่า
ด าเนินการขายบตัรเงินสด อีกทั้งยงัมีความเส่ียงในการบริหารสินคา้คงคลงัและเงินสด บริษทัฯ จึงเห็นควร
ใหข้ายเงินลงทุนในบริษทั ไอเอสดี (2012) จ  ากดั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2556  
  
2.  กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Business) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน          
และมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการและพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้ บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็น
ดงักล่าว จึงไดจ้ดัตั้งและพฒันากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี บริษทัฯ ไดแ้บ่งธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

(2.1)    ธุรกจิ System Integrator ภายใต้การด าเนินงานของ IEC  
 การด าเนินธุรกิจ System Integrator (SI) ของบริษทัฯ นั้นนอกจากการมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีและมี
การบริการท่ีดีแลว้ หลกัส าคญัของการด าเนินธุรกิจ SI คือ การคดัเลือกระบบโซลูชัน่ให้เหมาะสมกบัขนาด
ของระบบในแต่ละธุรกิจให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยพิจารณาก าหนดรายการของอุปกรณ์แต่ละ
ส่วนใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในองคก์รนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกคา้ของบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
ลงทุน  

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
สำยงำนธุรกิจ System Integrator ของบริษัทฯ ครอบคลุมกำรบริกำรวำงระบบโซลูชั่นด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร ออกแบบและประยุกต์ทั้ งระบบ 
ฮำร์ดแวร์, ซอร์ฟแวร์ และโครงสร้ำงระบบเครือข่ำย ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัฯ มี
วศิวกรระบบท่ีสำมำรถใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นงำนระบบและกำรฝึกอบรมพนกังำนใหแ้ก่ลูกคำ้  

การตลาด การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ องคก์รภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ บริษทัเอกชน บริษทัฯ มุ่งเนน้การ

รับงานโครงการต่างๆดว้ยการเขา้ร่วมประกวดราคา ทั้งน้ีสินคา้และบริการของบริษทัฯ เป็นสินคา้ท่ีมีระบบ
เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นในขั้นตอนการขายจึงจ าเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา โดยอาศยัความ
ร่วมมือจากพนัธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการของ
บริษทัฯ 
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
การหาพนัธมิตรทางธุรกิจในสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์ โดยเนน้พนัธมิตรท่ี

มีผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เป็นท่ียอมรับ, มีราคาท่ีเหมาะสม, มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
การใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี อีกทั้งมีความพร้อมในการเตรียมปริมาณสินคา้ท่ีสามารถรองรับงานโครงการ
ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนได ้ 

สภาพการแข่งขัน                                   
บริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัการเปล่ียนแปลงสภาพอุตสาหกรรมและการตลาดดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในประเทศช่วงปี 2556 ท่ีผา่นมา โดยสภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการเมือง รูปแบบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมถึงการลงทุนอย่างต่อเน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ ส่งผลต่อการใชจ่้ายและการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อาทิเช่น ปริมาณความ
ตอ้งการอุปกรณ์ Smart Devices ท่ีมากข้ึนสวนทางกบัปริมาณยอดการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะท่ีลดลง, 
ความนิยมในการใช้งานอุปกรณ์แบบพกพามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน และความตอ้งการโซลูชัน่ดา้น Business 
Continuity / Disaster Recovery จาก ลูกคา้กลุ่มองคก์ร เป็นตน้ 

ส าหรับสภาพการลงทุนทางดา้นไอทีขององค์กรต่างๆในประเทศไทย ในปี 2556 มีการชะลอการ
ลงทุนไปบา้งในช่วงปลายปี ซ่ึงเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การ
ลงทุนระบบไอที  ซ่ึงคาดการณ์วา่จะมีมากข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรก โดยปัจจยัเก้ือหนุนให้เกิดการลงทุนระบบไอ
ทีท่ีมากข้ึนนั้น  ส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบไอที ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นส่วนของการปรับปรุง
ระบบเดิมท่ีมีอยูเ่พื่อรองรับการด าเนินงานท่ีเติบโตข้ึนของแต่ละธุรกิจ  

ในส่วนของภาครัฐ ยงัคงมีการลงทุนในดา้นไอทีในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประเทศไทยถือ
เป็นประเทศท่ีมีการลงทุนดา้นไอทีในระดบัท่ีสูง เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีจ านวนประชากรและเศรษฐกิจท่ี
เท่าเทียมกนั เช่น อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย  

เน่ืองจากแนวโน้มสภาวะการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน   
บริษทัฯ จึงมุ่งเน้นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกับคู่ค้า การบริการท่ีดี และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯ ได้ท างานร่วมกบัพนัธมิตรทางเทคโนโลยีในต่างประเทศเพื่อน าเสนอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละโครงการ 

โครงการทีส่ าคัญ  
จากความส าเร็จของโครงการจา้งจดัท าระบบ Integrated Billing and Customer Services System 

(IBACSS) และจ้างจดัท าระบบ Billing Mediation ให้กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
(กสท.) ในปี 2551 - 2554 ท่ีผา่นมา ท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการวา่จา้งจาก กสท. ในปี 2556 ให้เป็นผูด้  าเนินการ
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โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ IBACSS และ Billing Mediation (ฮาร์ดแวร์) จ านวน 1 ระบบ 
เป็นระยะเวลา 17 เดือน มูลค่าโครงการ 44,940,214.00 บาท   อีกทั้งบริษทัฯยงัไดรั้บความไวว้างใจจาก 
กสท. ให้เป็นผูด้  าเนินการโครงการ Unified Database จ านวน 1 ระบบ เป็นระยะเวลา 12 เดือน มูลค่า
โครงการ 197,650,000.00 บาท 

 
(2.2)   ธุรกจิดิจิตอล โมบาย ทวี ีภายใต้การด าเนินงานของ IEC  

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
เทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (Digital TV) มีจุดเด่นคือ คุณภาพความคมชดัของภาพและเสียง 

จึงก้าวเข้ามามีบทบาทในการแพร่ภาพและเสียงผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภทมากข้ึน อาทิ อุปกรณ์
โทรทศัน์แบบพกพา เป็นตน้ 

โดยบริษทัฯ ไดรั้บการวา่จา้งจาก บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) (อสมท) ให้เป็นผูด้  าเนินการบริหาร
และท าการตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาในระบบ DVB-T/H หรือเทียบเท่าแต่เพียงผูเ้ดียว 
บนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 ในการน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ี อสมท ก าหนดไว ้แต่เน่ืองจากการขออนุญาตน าเขา้อุปกรณ์เคร่ืองส่งสัญญาณ ซ่ึงเป็นการด าเนินการ
ระหวา่ง อสมท และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสท) ยงัไม่สามารถด าเนินการ
ไดแ้ลว้เสร็จ จึงเป็นผลท าใหก้ าหนดการออกอากาศตอ้งเล่ือนจากเป้าหมายเดิมท่ีวางไว ้

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
        ธุรกิจ Digital Mobile TV ปัจจุบนัอยู่ในช่วงของการเร่ิมตน้ในประเทศไทย ยงัไม่มีคู่แข่งขนัท่ี
ชดัเจน โดยระบบโทรทศัน์ดิจิตอลในมือถือปัจจุบนัเป็นการส่งสัญญาณโดยโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือ
ระบบ 3G ซ่ึงการรับชมรับฟังจะตอ้งเสียค่าบริการรับส่งขอ้มูลตามแพคเกจ  

ทั้งน้ี อสมท ตกลงท่ีจะท าการวา่จา้งบริษทัฯ ให้เป็นผูด้  าเนินการธุรกิจ Digital Mobile TV ภายใต้
สัญญาทางธุรกิจร่วมกนั ซ่ึงครอบคลุมการลงทุน การบริหารโครงการ การจดัการเชิงพาณิชย ์ตลอดจนจดัท า
กิจกรรมดา้นการตลาด โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือต่อเน่ืองในการให้บริการกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลบนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 ของ         
อสมท และเป็นไปตามนโยบายท่ี อสมท ก าหนด 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
บริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์โทรทัศน์แบบพกพามารองรับการใช้งานของประชาชน พร้อมด้วย

น าเสนอช่องรายการท่ีหลากหลายเป็นจ านวนมาก เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บสาระและความบนัเทิงอยา่งเต็มท่ี
มากกวา่ท่ีเคยไดรั้บจากระบบฟรีทีวีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั พร้อมดว้ยบริการเสริมพิเศษในการรับขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นทางช่องสัญญาณการกระจายเสียงอีกดว้ย  
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การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูล้งทุนเองทั้งหมดส าหรับการบริหารและท าการตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบ

ดิจิตอลบนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58   ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์
ท่ีต้องใช้ในการด าเนินการโครงการฯ และการจัดท าระบบบริหาร ตลอดจนระบบส าหรับใช้ในการ
ใหบ้ริการภายใตกิ้จการดงักล่าว โดยมีงบในการลงทุนและมีค่าใชจ่้ายรวมกนัประมาณ 250,000,000 บาท 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดล้งทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ทั้งระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ี อุปกรณ์ไดถู้กทยอย
น าเขา้สู่ราชอาณาจกัร เพื่อท าการติดตั้ง การลงทุนน้ีเป็นเงินค่อนขา้งสูง แต่รายไดข้องโครงการจะเร่ิมเกิดข้ึน
ก็ต่อเม่ือ ไดท้  าการออกอากาศในเชิงพาณิชย ์ ตามสัญญาทางธุรกิจฯ ระหวา่ง อสมท และ บริษทัฯ  โดย
บริษทัฯ ตอ้งลงทุนเองทั้งหมด และส่งมอบอุปกรณ์ท่ีสั่งซ้ือทั้งหมดใหแ้ก่ อสมท ซ่ึงเม่ือไดโ้อนอุปกรณ์
ใหแ้ก่ อสมท แลว้ จะไดรั้บการต่อสัญญาทางธุรกิจฯ ออกไปอีก 5 ปี ในการน้ี อสมท จะแบ่งเงินรายไดจ้าก
กิจการใหแ้ก่ บริษทัฯ เพื่อเป็นค่าบริหารและท าการตลาดใหแ้ก่โครงการ   

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ไดท้  าหนงัสือถึง อสมท เพื่อขอให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงกรณีท่ี
มีข่าวปรากฎวา่ เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 กสท ไดพ้ิจารณากรณีการด าเนินการกิจการโทรทศัน์ในระบบ 
DVB-T/H ช่องบนคล่ืนความถ่ี 58 UHF ระหวา่ง อสมท กบับริษทั แต่จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บหนงัสือช้ีแจง
จากอสมทแต่อยา่งใด ซ่ึงมติตามข่าวของ กสท มีดงัน้ี 

มติตามข่าวของ กสท 
 “การจดัสรรความถ่ีวทิยโุทรทศัน์ ช่อง 58 ของกรมไปรษณียโ์ทรเลขแก่องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทยในขณะนั้น (ปัจจุบนัเป็น บมจ. อสมท) เพื่อเสริมจุดบอดการรับโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพฯ แต่ 
บมจ.    อสมท น าไปใช้ในการให้บริการโทรทศัน์ ระบบDVB – T/H ซ่ึงเป็นระบบดิจิตอล เป็นการ
ให้บริการโทรทัศน์ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาตอยู่เดิม จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายขดัต่อมาตรา 44 ของพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.2553 กสทช. จึงไดส้ั่งการให้ บมจ. อส
มท ด าเนินการแกไ้ขการใชง้านคล่ืนดงักล่าวให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุญาตประกอบกบัท่ีประชุม
กสทช. คร้ังท่ี 7/2556 มีมติก าหนดให้คืนคล่ืนความถ่ีดงักล่าวตามมาตรา 83 วรรคสาม ของพ.ร.บ.องค์กร
จดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.2553 ภายใน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี กสทช. มีมติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการ
คืนคล่ืนความถ่ี” 

3. กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ภายใต้การด าเนินงานของ IEC Green Energy และ 
Superdreampower 

ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท ำให้มีกำรขยำยตวัของชุมชนเมือง  และยงัผลให้ปริมำณกำรใช้
พลงังำนเพิ่มมำกข้ึนดว้ยกำรใชชี้วติแบบสังคมเมือง  นอกจำกน้ียงัท ำให้มีปริมำณขยะมูลฝอยเพิ่มมำกข้ึนอีก
ด้วย ท ำให้เกิดแนวโน้มสองประกำร คือ แนวโน้มควำมตอ้งกำรพลังงำนซ่ึงเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง และ
แนวโนม้ปริมำณขยะท่ีเพิ่มมำกข้ึน 
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โดยแนวโน้มควำมตอ้งกำรพลงังำนท่ีเพิ่มมำกข้ึนจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำพลงังำนจำกกำรน ำเขำ้และเป็น
พลงังำนจำกฟอสซิล ซ่ึงเป็นตน้ตอของภำวะโลกร้อน  รัฐบำลไดด้ ำเนินนโยบำยเพื่อควำมมัน่คงทำงพลงังำน 
โดยหน่ึงในนโยบำยดังกล่ำว ได้แก่ กำรส่งเสริมแหล่งพลังงำนทดแทน อำทิ พลังงำนลม พลังงำน
แสงอำทิตย ์รวมถึงพลงังำนจำกขยะ   

กำรเพิ่มของปริมำณขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดปัญหำในกำรบริหำรจดักำรขยะ แมว้ธีิกำรฝังกลบซ่ึงใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัเป็นวิธีกำรท่ีลงทุนต ่ำท่ีสุด อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุมชน ด้ำน
มลภำวะและทศันียภำพ ท ำให้ปัจจุบนั กำรสร้ำงหลุมใหม่เป็นไปได้ยำกเน่ืองจำกกำรต่อตำ้นจำกชุมชน  
ภำครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหำในกำรวำงแผนกำรบริหำรจดักำรขยะอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

บริษทัฯ เล็งเห็นถึงปัญหำและโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวจึงได้ศึกษำเทคโนโลยีทำงด้ำนพลงังำน
หมุนเวยีนในประเภทต่ำงๆ คือ กำรก ำจดัขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลงังำนไฟฟ้ำและกำรพฒันำโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย ์ซ่ึงสำมำรถพฒันำเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในอนำคตอนัใกล ้ทั้งน้ียงัเป็นธุรกิจ
ท่ีมีผลตอบแทนมัน่คง และย ัง่ยนื   

แนวทางการด าเนินการพฒันาโครงการพลงังานทดแทนของบริษัทฯ 
จำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในธุรกิจพลงังำนทดแทน โดยไดด้ ำเนินกำรหลำยดำ้น

เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและสำมำรถด ำเนินกำรได้ในอนำคตอนัใกล้ รวมทั้งพฒันำเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนใน
อนำคตต่อไป  กำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ จึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีส ำคญัหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรด ำเนินงำนของบริษทั จีเดค จ ำกดั โดยกำรร่วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึง
ไดรั้บสิทธิในกำรก ำจดัขยะและสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะจำกเทศบำลนครหำดใหญ่  ในปี 2556    บริษทั 
จีเดค จ ำกดั ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะ ท่ีจงัหวดัสงขลำ ก ำลงักำรผลิต 6.7 MW โดยอยูร่ะหวำ่ง
กำรด ำเนินโครงกำรเพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์โดยเร็ว โดยปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำง
ตรวจสอบระบบขั้นสุดทำ้ย และกำรท ำควำมสะอำดท่อไอน ้ ำก่อนกำรด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์  โดยเบ้ืองตน้
บริษทัฯคำดกำรณ์วำ่จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2557 

กำรด ำเนินกำรโครงกำรน้ีได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกคู่สัญญำคือ เทศบำลนครหำดใหญ่     
จ.สงขลำ รวมทั้งประชำชนในทอ้งถ่ินให้กำรตอ้นรับและสนบัสนุนเพื่อกำรแกปั้ญหำดำ้นขยะมูลฝอยอยำ่ง
ย ัง่ยนืใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน 
 กำรด ำเนินกำรโครงกำรน้ีมีปัจจยัเก้ือหนุนอยำ่งมำก โดยสถำนท่ีตั้งของโรงงำนอยูใ่นพื้นท่ีหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญำ  ซ่ึงหมำยถึงกำรมีเสถียรภำพของวตัถุดิบท่ีจ ำเป็นตอ้งใช้ในระยะเวลำยำว  
สนบัสนุนควำมมัน่คงในกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเป็นอยำ่งดี 

2. กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ทีมโซลำร์ จ  ำกัด ซ่ึงได้รับสิทธิในกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำง
โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยจ์  ำนวนรวม 4 เมกะวตัต ์ใน 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ 
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2.1 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน 
ขนำดก ำลงักำรผลิต 2 เมกะวตัต ์ไดก่้อสร้ำงเป็นท่ีเรียบร้อย และไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำเขำ้สู่ระบบของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2556 

2.2 ต ำบลข้ีเหล็ก อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ขนำดก ำลงักำรผลิต 2 เมกะวตัต ์คำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินภำยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2557      

3. กำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพำเวอร์ จ  ำกัด ซ่ึงได้รับสิทธิในกำรด ำเนินกำร
จดัสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ในเขตพื้นท่ี อ ำเภอแม่ระมำด จงัหวดัตำก ขนำด
ก ำลงักำรผลิต 6.3 เมกะวตัต ์ไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำเขำ้สู่ระบบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคแลว้เม่ือวนัท่ี 
26 ธนัวำคม 2556  

 จำกกำรด ำเนินกำรกิจกรรมหลกัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ี
เก่ียวข้องเป็นอย่ำงดี ท ำให้โครงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง สร้ำงควำมเช่ือมัน่ และภำพลักษณ์ท่ีดีแก่  
บริษทัฯ  นอกจำกน้ีนบัเป็นโอกำสท่ีดีท่ีบริษทัฯไดรั้บกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยโดยตรง ท ำ
ใหบ้ริษทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรในลกัษณะเดียวกนับนพื้นฐำนตน้ทุนท่ีต ่ำลง มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ส่งผลดีต่อผลประกอบกำรของบริษทัฯในอนำคตอนัใกล ้

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรพฒันำพลังงำนทดแทนมีควำมแตกต่ำงกับกำรด ำเนินกำรธุรกิจอ่ืนๆ 

เน่ืองจำกเป็นโครงกำรท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และคู่สัญญำมกัจะเป็นองคก์รบริหำรส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรบ ำรุงรักษำสภำพแวดลอ้มของชุมชนและพื้นท่ีของตนเอง 

กำรเขำ้ด ำเนินกำรโครงกำรมกัจะเป็นกำรประมูลตำมระเบียบของทำงรำชกำร และเม่ือไดรั้บกำร
พิจำรณำแล้ว จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงกบัองค์กรบริหำรส่วนทอ้งถ่ินตำมกรอบขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุัญญำ  

อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปดว้ยควำมรำบร่ืน โดยจดัเตรียมงบประมำณ
เพื่อสังคม รวมทั้งกำรสร้ำงสำยสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้กำรท ำงำนท่ีสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้
ให้แก่คนในทอ้งถ่ิน มุ่งสร้ำงกำรส่ือสำรท่ีดีระหว่ำงบริษทัฯ กับชุมชนเพื่อสันติสุขในกำรประกอบกำร 
(Industrial peace) 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 
 

3.  ปัจจัยความเส่ียง  

1)  ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิ 

 ความเส่ียงจากกฎระเบียบภาครัฐ 
การปรับเปล่ียนนโยบายและกฎระเบียบบางอย่างของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ

ด าเนินงานท่ีบริษทัฯ เคยใช้ปฏิบติัมา  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการติดตามความคืบหนา้ในการปรับเปล่ียน
นโยบายต่างๆของภาครัฐอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อใหรู้้เท่าทนั  และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐไดเ้ป็นอยา่งดี 

อาทิเช่น นโยบายกำรปรับอตัรำเงินเดือน และค่ำแรงขั้นต ่ำของภำครัฐ ท ำให้ตน้ทุนของกลุ่มบริษทัฯ 
ในส่วนของค่ำจำ้งสูงข้ึน, กำรปรับเปล่ียนรำคำค่ำไฟฟ้ำส่วนเพิ่ม (Adder) ก่อนท่ีจะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส่ง
ผลกระทบต่อรำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

หรือ กำรปรับเปล่ียนขอ้บงัคบับำงประกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) อำทิ วนัหมดอำยกุำรใชง้ำนระบบพรีเพด ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยตรง 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของ
อตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืม 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวอยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
  ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่ บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไว ้เม่ือครบก าหนด 
  ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระยะเวลาช าระหน้ีตามก าหนดเวลาใน
สัญญาท่ีแน่นอน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือต ่า 
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2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

  ความเส่ียงจากการมีขาดทุนสะสม อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตอนัใกล้ 
  ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมเป็นจ านวน 88 ลา้นบาท แต่เน่ืองดว้ยบริษทัมีผล
การด าเนินงานขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2555 เป็นจ านวน 3,004 ล้านบาท ท าให้บริษัทยงัคงมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2556 เป็นจ านวน 2,916 ลา้นบาท การท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก
ดงักล่าว ท าให้บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดต้ามกฎหมาย และผูถื้อหุ้นมีความเส่ียงท่ีจะ
ไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ                                                                                                                                        
บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

 
ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท) 

ท่ีดิน 34/6 ม.6 ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย  
จ.ระยอง  

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
3.98 

ท่ีดิน นส.3ก  ต.ท่าชา้ง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา   

บริษทั จีเดค จ ากดั 

 
28.29 

 

ท่ีดิน-แม่แตง (แม่มาลยั) จ.เชียงใหม่ 
ท่ีดิน-แม่ทา จ.ล าพูน  

บริษทั ทีมโซลาร์ จ ากดั 22.83 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 

บริษทั ทีมโซลาร์ จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ดรีม เพาเวอร์ จ ากดั 

600.06 

ระบบสายส่งไฟฟ้ารอตดับญัชี บริษทั ทีมโซลาร์ จ ากดั 
บริษทั ซุปเปอร์ดรีม เพาเวอร์ จ ากดั 

7.60 

 
ทรัพย์สินทีใ่ช้เป็นหลกัประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีดินจ านวน 26 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีข้ึน
ในภายหนา้ อาคารชุด อาคาร โรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งของบริษทัย่อยสองแห่ง (ราคาทุน 952 ล้านบาท) ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรมป์ระกนัของทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมทั้งใบหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง จ านวน 2 ลา้นหุ้น 
ไดจ้ดทะเบียนจ านอง/จ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงและธนาคาร
ออมสิน ในวงเงินรวม 540 ลา้นบาท 

 
สัญญาเช่าระยะยาว 

 
 

สถานทีต่ั้ง ลกัษณะกรรมกสิทธ์ิ พื้นที ่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

อตัราค่าเช่า 
(บาท/ปี/ไร่) 

วนัเร่ิม 
สัญญา 

ระยะเวลา 
เช่า 

ท่ีดิน น.ส.3ก.ต.ขะเนจ้ือ 
 อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

ท าสญัญาเช่าระยะยาวโดย  
บริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จ ากดั 

105-1-96 9,400 17 ม.ค 56 10 ปี 
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สิทธิการเช่า 
รายละเอียดสิทธิการเช่าของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 24,029,057 บาท 
มีดงัน้ี  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ประกอบดว้ย 

 ค่าความนิยม      245,765,334 บาท 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์            9,208,744 บาท 
 ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศรายการโทรทศัน์            -  บาท 

  
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์ 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดท้  าสัญญาแต่งตั้งตวัแทนด าเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศ
รายการโทรทศัน์กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง เพื่อให้เป็นตวัแทนด าเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการ
โทรทศัน์ภายใตช่ื้อช่องรายการ “BIG 1” ผา่นช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV ก าหนดค่าสิทธิการ
แพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 เป็นจ านวน 35 ลา้นบาท มีก าหนดตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือเร่ิมมีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ซ่ึง
บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเป็นจ านวน 35 ลา้นบาท  

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการลงทุนในธุรกิจ 3 ส่วนหลกัคือ ธุรกิจสารสนเทศ, ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ
ส่ือสาร เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีบริษทัเล็งเห็นถึงความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงในอนาคต โดยเป็นการลงทุน
ในสัดส่วนท่ีมากพอใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจได ้ 

4.3 การประเมินราคาหลกัทรัพย์ 
  -ไม่มี- 

ช่ือ ลกัษณะ 
สิทธ์ิ 

พื้นทีเ่ช่า 
(ตร.ม.) 

อตัราค่าเช่า 
(บาท/เดือน) 

วนัเร่ิม 
สัญญา 

ระยะเวลา 
เช่า 

ผู้ให้เช่า 

เซ็นทรัลบางนา 
เซ็นทรัลพระราม 3 
เซียร์ รังสิต 
เดอะมอลลโ์คราช 
เดอะมอลลโ์คราช 

เช่า 
เช่า 
เช่า 
เช่า 
เช่า 

100.37 
103.84 
89.50 
87.00 

165.00 

27,470 
29,290 
23,063 

2,436 
4,620 

  01/01/2539 
10/10/2540 
31/03/2538 
30/06/2554 
30/06/2554 

27 ปี 6 เดือน 
25 ปี 
28 ปี 
15 ปี 
15 ปี 

 บจ.บางนาเซ็นทรัลฯ      
 บจ. น าทรัพยพ์ฒันา 
 บจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี 
 บจ.ราชสีมา ชอปป้ิง 
 บจ.ราชสีมา ชอปป้ิง 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

1.    ในปี 2547- 2549 กรมศุลกากร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลย ต่อศาลภาษีอากรกลางเรียกให้
ช าระคืนเงินชดเชยภาษีอากรตามมูลค่าบตัรภาษี ท่ีบริษทัฯไดรั้บโอนสิทธิมาจากผูส่้งออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
จ านวนทั้งส้ิน 30 คดี และบริษทัฯได้น าเงินตามมูลค่าบตัรภาษี ไปใช้ประโยชน์แลว้รวมเป็นจ านวนเงิน 
46,159,115.18 บาท (รวมดอกเบ้ียคิดจนถึงวนัฟ้อง) โดยอา้งวา่ผูส่้งออก ทุจริตในการขอรับบตัรภาษีจากกรม
ศุลกากร ซ่ึงศาลภาษีอากรกลางมีค าพิพากษาแลว้ทั้งหมดจ านวน  30 คดี  โดยแยกเป็นพิพากษาให้ บริษทั ฯ 
ชดใชใ้หก้รมศุลกากรจ านวน 18  คดี   พิพากษาใหย้กฟ้องจ านวน  12 คดีซ่ึงปัจจุบนัน้ี  คดีทั้ง  30 คดีดงักล่าว
ขา้งตน้ ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาตดัสินคดีเป็นท่ียุติแลว้ทุกคดี  โดยศาลฏีกาไดพ้ิพากษาให้บริษทัฯ ชดใชใ้ห้
กรมศุลกากร จ านวน 29 คดี โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าบตัรภาษีคืนใหก้รมศุลกากรตามเง่ือนไขค าร้อง
ขอรับโอนสิทธิตามบตัรภาษี ท่ีระบุว่ากรณีเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรผูรั้บโอน 
(บริษทัฯ )ยินยอมรับผิดต่อกรมศุลกากร ทุกประการโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
กรณีดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งผกูพนัต่อกรมศุลกากร ตามขอ้ความท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าร้องซ่ึงมีลกัษณะเป็นสัญญา
ประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบักรมศุลกากร ทั้งน้ีในส่วนของดอกเบ้ีย ศาลฎีกาให้เร่ิมค านวณนบัถดั
จากวนัพน้ก าหนดทวงถาม  ซ่ึงดอกเบ้ียจะเร่ิมนบั ตั้งแต่ ปี 2547 (ไม่ใช่นบัจากวนัรับบตัรภาษี ในปี 2538 
ตามท่ีกรมศุลกากรตั้งตน้ฟ้องแต่อยา่งใด)  โดยจ านวน 29  คดีดงักล่าว คิดเป็นจ านวนทุนทรัพยแ์ละดอกเบ้ีย
นบัถึง ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2556 รวมเป็นจ านวนประมาณ 45.05  ลา้นบาท  ส่วนอีก 1 คดี ศาลฎีกาไดมี้ค า
พิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่เป็นคดีท่ีฟ้องเกิน 10 ปี  ถือวา่ขาดอายคุวาม 

ความเห็นของผู้บริหาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสินไวแ้ลว้ จ  านวน 72.45 ลา้นบาท    
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน 2551 ให้ความเห็นชอบหากบริษทัฯ สามารถ
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาไดก้็ควรน าเงินไปวางศาลเพื่อชดใชใ้หก้รมศุลกากร 

 

2. เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2550  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ฯ  ไดถู้กฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลแพง่ เก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพยสิ์นจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊ซ
โซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  โดยเป็นคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี 842/2550  โดยมีจ านวนทุนทรัพยต์ามค าฟ้อง 
181,520,000 บาท โดยโจทก์ขอให้มีค  าพิพากษาให้ถือว่านิติกรรมการจดทะเบียนการซ้ือขายทรัพยสิ์น
ขา้งตน้เป็นโมฆะและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์โอนกลบัให้แก่ ผูข้ายหรือหากไม่ได ้ให้บริษทั
ย่อยดงักล่าวร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัช าระเงินตามจ านวนทุนทรัพยต์ามฟ้องขา้งต้นพร้อมอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จส้ินแก่โจทก์ โดย เม่ือวนัท่ี  26 
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ตุลาคม 2553  ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยโจทก์ไดอุ้ทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าว  จ  าเลยไดย้ื่น
ค าแกอุ้ทธรณ์  คดีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
3.    เม่ือวนัท่ี  20  มีนาคม 2551 บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   
และ บริษทัฯ  ในฐานะผูค้  ้าประกนั ถูกธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงฟ้องในขอ้หาฐานความผิดสัญญา
กูย้ืมเงิน สัญญาค ้าประกนั และสัญญาจ านอง  เป็นคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี ธ. 407/2551 โดยให้ช าระหน้ีตาม
สัญญากูย้ืมเงินเป็นจ านวน 397.07 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี  พร้อมบงัคบัจ านอง
ทรัพยสิ์นโดยคดีน้ีเม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  2554   ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้จ  าเลยทั้งสองร่วมกนัช าระเงิน
ตามฟ้องพร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารโจทก ์โดยจ าเลยทั้งสองไดอุ้ทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลเม่ือวนัท่ี  
29 กนัยายน  2554  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11  กุมภาพนัธ์  2556  ศาลอุทธรณ์ ไดมี้ค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ 
จ  าเลยทั้งสองไดย้ื่นฎีกาต่อศาลเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2556  ต่อมา เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2556   โจทก์
และจ าเลยทั้ งสองตกลงกันได้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ฉบบัลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2556     
คู่ความทุกฝ่าย จึงไดด้ าเนินการถอนฎีกา ถอนคดี  และ ไม่ติดใจท่ีจะด าเนินคดี หรือบงัคบัคดีกนัอีกต่อไป   
ขอ้พิพาททางคดีจึงเป็นอนัยติุลง      

4.    เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม 2552  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ    
ไดถู้กบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั ฟ้องในขอ้หาผิดสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น  
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี  219/2552 โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้อง จ านวน 82.54  ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี  โดยต่อมา โจทก์ในคดีน้ีไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด   ศาล
ในคดีน้ี จึงมีหมายเรียกให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เขา้มาเป็นโจทก์แทนตามกฎหมาย  แต่เจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพยข์องโจทก์ก็ยงัไม่มาศาล ศาลจึงไดมี้หมายเรียกให้แก่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์ห้มาศาล และ
นดัพร้อมในวนัท่ี 7  มีนาคม  2557   ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งรอการพิจารณาของศาล    
 
5.    เม่ือวนัท่ี  2  มิถุนายน  2553    บริษทัฯ  และบริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของบริษัทฯ  ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น  จ  ากัด  
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัดงักล่าว  และ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง  รวม 4 คน  เป็นจ าเลยต่อ
ศาลแพง่คดีหมายเลขด าท่ี 1937/2553  เพื่อขอใหศ้าลเพิกถอนนิติกรรมฉ้อฉลและเรียกค่าเสียหาย จ านวนทุน
ทรัพย ์98 ล้านบาท   โดยศาลนัดช้ีสองถานในวนัท่ี  23 สิงหาคม 2553  และศาลได้ก าหนดนัดสืบพยาน
โจทกท์ั้งสองในวนัท่ี 15  , 16 มีนาคม 2554  และวนัท่ี  26 เมษายน 2554  และนดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี  27 
เมษายน 2554  และ วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2554    เม่ือถึงวนันดัคู่ความขอให้ศาลน าคดีเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ีย   ซ่ึง ต่อมาตกลงกันไม่ได้จึงยุติการไกล่เกล่ีย ศาลจึงได้ก าหนดวนันัดสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี  28 
กนัยายน 2554   วนัท่ี 5  และ  11 ตุลาคม  2554     และสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี  25  และ  26  ตุลาคม  2554    
ปรากฏวา่เม่ือวนัท่ี   23  กนัยายน  2554   โจทก์ไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลมีหมายเรียก บริษทั บริหารสินทรัพย ์
ที เอส  จ  ากดั   เขา้เป็นจ าเลยร่วม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเป็นผูรั้บโอนสิทธิเรียกร้องหน้ีมาจากธนาคารฯ 
จ าเลยท่ี 4   และวนัท่ี 28 กนัยายน  2554   ทนายของจ าเลยท่ี 1 และ  ท่ี 2  ไดย้ื่นค าร้องขอให้จ  าหน่ายคดีออก
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จากสารบบความเน่ืองจากศาลล้มละลายกลาง  มีค  าสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดจ าเลยท่ี 1     ศาลจึงมีค าสั่ง
อนุญาตใหอ้อกหมายเรียกบริษทัดงักล่าวเขา้มาเป็นจ าเลยร่วม  และใหย้กเลิกวนันดัสืบพยานโจทก์และจ าเลย
ทั้งหมด  เพื่อให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ขา้มาวา่คดีแทนจ าเลยท่ี 1  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2556  
โจทก์ทั้งสอง ( บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส  จ  ากดั  และ บริษทัฯ ) ไดต้กลงเขา้ท าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี กบั บริษทั บริหารสินทรัพย ์ทีเอส จ ากดั  ( จ  าเลยร่วม)  เพื่อตกลงกนัในเร่ืองของหน้ี และการ
ระงบัขอ้พิพาททางคดีทั้งหมดท่ีมีต่อกนัและต่อมาเม่ือวนัท่ี  11 ธนัวาคม  2556   โจทก์ทั้งสองจึงไม่ประสงค์
จะด าเนินคดี กบั จ  าเลยท่ี 4 (ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง) และ จ าเลยร่วม (บริษทั บริหารสินทรัพย ์
ที เอส จ ากดั)  ต่อไปอีก โจทกท์ั้งสองจึงไดถ้อนฟ้องคดี  จ  าเลยท่ี 4 และ จ าเลยร่วมต่อศาล โดยต่อมาเม่ือวนัท่ี  
25 กุมภาพนัธ์   2557  ซ่ึงเป็นวนัท่ีศาลนดัสืบพยานโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดีกบั
จ าเลยท่ี 1 ถึง จ  าเลยท่ี 3  อีกต่อไป โจทกท์ั้งสองจึงไดถ้อนฟ้องคดี จ  าเลยท่ี 1 ถึง จ  าเลยท่ี 3 ต่อศาล   ศาลจึงมี
ค าสั่งอนุญาตใหถ้อนฟ้องคดีได ้ และใหจ้  าน่ายคดีเสียจากสารบบความ ท าใหข้อ้พิพาททางคดีน้ีเป็นท่ียติุลง  

6. เม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม 2553  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ฯ ไดถู้กธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ฟ้องเป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง  ตามคดีหมายเลข
ด าท่ี ล.5297/2553 โดยศาลได้ก าหนดนัดสืบพยานเจ้าหน้ีผูเ้ป็นโจทก์ และพยานลูกหน้ี ในวนัท่ี  21 
กุมภาพนัธ์  2554  วนัท่ี  14 มีนาคม  2554   วนัท่ี  11 พฤษภาคม  2554   และ วนัท่ี  24 สิงหาคม  2554   เม่ือ
ถึงก าหนดโจทกไ์ดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลวา่ โจทก์ไดข้ายกิจการให้กบัธนาคาร ธนชาติ  จ  ากดั แลว้  และไดมี้การ
เปล่ียนฐานะโจทก์จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเปล่ียนแปลงในส่วนน้ีก่อน   ต่อมาติดปัญหาการ
เกิดอุทกภยั   ศาลจึงไดก้ าหนดนดัคดีข้ึนใหม่ โดยไดก้ าหนดนดัสืบพยานลูกหน้ีในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555   
วนัท่ี 8 สิงหาคม  2555  วนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2555  และวนัท่ี 21 มีนาคม 2556    ต่อมาเม่ือวนัท่ี  25 
พฤศจิกายน 2556  เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์และลูกหน้ี ไดมี้การเขา้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกนัเพื่อตกลง
กนัในเร่ืองของหน้ี และการระงบัขอ้พิพาททางคดีทั้งหมดท่ีมีต่อกนั และต่อมาเม่ือวนัท่ี  11 ธนัวาคม  2556  
เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก ์จึงไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดีกบัลูกหน้ี เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ จึงไดย้ื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดีน้ี
ต่อศาล ท าใหข้อ้พิพาททางคดีน้ีจึงเป็นท่ียติุ 
 
7.   เม่ือวนัท่ี  8   สิงหาคม  2554   บริษทัฯ ถูกบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี
2978/2554  ในขอ้หาละเมิด ใชสิ้ทธิไม่สุจริต และให้ชดใชค้่าเสียหาย เน่ืองจากบริษทัฯ น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การแพร่ภาพในระบบ DVB  เชิงธุรกิจเต็มรูปแบบระหว่างโจทก์กับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)         
(“อสมท”)  ไปประกอบเป็นเอกสารส าคญัในการคดัสรรผูร่้วมด าเนินกิจการกบั อสมท จนเป็นเหตุให้โจทก์
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและไดรั้บความเสียหาย  เป็นจ านวนทุนทรัพย ์ 170 ลา้นบาท  และดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ของจ านวนทุนทรัพยด์งักล่าว   ซ่ึงศาลไดก้ าหนดวนัช้ีสองสถาน และก าหนดแนวทางการด าเนินคดีหรือ
สืบพยานโจทก์ในวนัท่ี  30 มกราคม  2555  ทั้งน้ี  บริษทัฯ  ได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีต่อศาลเม่ือวนัท่ี  10 
ตุลาคม  2554  โดยต่อมาศาลจึงไดก้ าหนดนดัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี  7  ,  8  ,  13  และ  14  มิถุนายน  2555  
และ นดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี  15  และ  19  มิถุนายน  2555    โดยต่อมาไดเ้ล่ือนก าหนดวนันดัพิจารณาคดี
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ใหม่ โดยใหน้ดัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 25 , 26  และ  30 ตุลาคม  2555  และให้นดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 1 
และ 2 พฤศจิกายน  2555  เม่ือคดีเสร็จการพิจารณา  ศาลก าหนดให้นดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี  19 ธนัวาคม  
2555  โดยในวนันัดฟังค าพิพากษาดงักล่าว ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์  ต่อมา โจทก์ไดย้ื่น
อุทธรณ์ต่อศาล  และต่อมาเม่ือวนัท่ี  17  ธันวาคม  2556   ศาลแพ่งไดก้ าหนดนดัอ่านค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์  โดยศาลอุทธรณ์ ไดมี้ค าพากษายืนตามศาลชั้นตน้ คือพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์  ปัจจุบนัคดีจึงอยู่
ระหวา่งการขอขยายระยะเวลายืน่ฎีกาของโจทก ์ 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลบริษัท 
ปัจจุบนั บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือ การบริการ

วางระบบโซลูชัน่ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรรวมถึงการด าเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานขยะ ท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขท่ี 408/37 อาคาร
พหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เลขทะเบียน
บริษทั เลขท่ี 0107536000323 (เดิมเลขท่ี บมจ.106) Home Page http://www. iec.co.th โทร. (0) 2619-0199 
โทรสาร (0) 2619-0019 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 16,206,440,000 บาท 
ทุนช าระแลว้จ านวน 12,002,008,000 บาท  

ข้อมูลนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีตั้งส านกังาน เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. (0) 2229-2800 โทรสาร         
(0) 2359-1259  

ข้อมูลผู้สอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีคือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701 แห่ง

บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี  จ  ากดั 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมยั) 
ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทร  (0) 2711-5300 โทรสาร (0) 2711-5866 

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  
   - ไม่มี- 
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ส่วนที ่2. การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ    

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1) หลกัทรัพยข์องบริษทั    ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  2557  

- ทุนจดทะเบียน :  16,206,440,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน   
162,064,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค)์ 

- ทุนช าระแลว้ : 12,002,008,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน    
120,020,080,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  
(สิบสตางค)์  

จ านวน มูลค่า เง่ือนไข และลกัษณะบุคคลท่ีถือหุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-     

2) หุน้ประเภทอ่ืน 
-ไม่มี- 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
1) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่   

10 รายแรก  ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2557     

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

1. นายวรพทัธ์  วชิชาวธุ 
2. นายทิศชวน  นานาวราทร 
3. นางอุษณี  กมลสันติสุข 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์  จ  ากดั 
5. นายภูษณ  ปรียม์าโนช 
6. นายจรัส  อศัวธีระธรรม 
7. นายสินโชค  พิริโยทยัสกุล 
8. นายสันติชยั  วนาศรีสันต ์
9. นายปิยพนัธ์  วงศย์ะรา 
10. นางสาววยิะดา  อิทธิวทิยาธร 

5,798,000,000 
5,000,000,000 
4,063,700,000 
2,256,782,286 
2,000,000,024 
1,312,000,000 
1,136,208,900  
1,020,999,999 
   850,000,000 
   809,550,304 

4.831 
4.166 
3.386 
1.880 
1.666 
1.093 
0.947 
0.851 
0.708 
0.675 
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2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
 -ไม่มี- 

3. ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
-ไม่มี- 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

  ใบแสดงส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ  ( IEC – W1 ) 
บริษทัฯ ไดมี้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  (IEC-W1) เม่ือวนัท่ี  19  

มิถุนายน 2552  จ  านวน  9,061,301,160 หน่วย  โดยมีก าหนดอายุ 5 ปี  นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ  ( ครบก าหนดอายุในวนัท่ี  18 มิถุนายน  2557 ) โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม  มิถุนายน  กนัยายน  และ ธนัวาคม  ของแต่ละปี)  โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกใน
วนัท่ี  30 กนัยายน  2552 และคร้ังสุดทา้ย คืองวดท่ี 19 ในวนัท่ี  31 มีนาคม  2557 อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ  1  หน่วย  ต่อ  1  หุน้สามญั 

 ราคาใชสิ้ทธิในแต่ละงวดใหค้  านวณจากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลัง  7 วนัท าการติดต่อกนันับตั้งแต่วนัท าการวนัแรกของเดือน
สุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส  และใหห้กัส่วนลดในอตัราร้อยละ  10 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัดงักล่าว  
ใหถื้อเป็นราคาใชสิ้ทธิ   ทั้งน้ีราคาใชสิ้ทธิตอ้งไม่ต ่ากวา่  0.01 บาท  (หน่ึงสตางค)์  ต่อหุน้ 
  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา นับตั้งแต่ก าหนดการเร่ิมใช้สิทธิงวดแรก ( กนัยายน 2552 ) จนถึง ณ 
ปัจจุบนั  ไดผ้า่นก าหนดการใชสิ้ทธิมาแลว้จ านวน  18 งวด  ( ธนัวาคม  2556 )  โดยไดมี้การใชสิ้ทธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิมาเป็นหุน้สามญั รวมจ านวน  361,959,400  หน่วย   จึงยงัคงเหลือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ียงัมิไดแ้ปลงสภาพอยูอี่กจ านวน   8,699,341,760  หน่วย      

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

- นโยบายของบริษทัฯ: หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี  
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

    บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  
    แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

-    นโยบายของบริษทัยอ่ย : -ไม่ไดก้  าหนด- 
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8. โครงสร้างการจัดการ   

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

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

บริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี 
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการ 
6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

   7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง    
        เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ     
        แต่งตั้ง 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ แต่ละท่านมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 
24/2552 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลักทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2552 
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รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ประกอบดว้ย    

   ช่ือ      ต าแหน่ง 
1.           ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต     ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2. ดร. ภูษณ  ปรียม์าโนช   ประธานกรรมการ 
3. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ   กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ 

         ประธานกรรมการบริหาร 
4. ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี   กรรมการ/ 
         รักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 5. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์   กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร  กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         กรรมการตรวจสอบ 
 7. นายประเจิด  สุขแกว้     กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
         กรรมการตรวจสอบ 
 8. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์   กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 
 9. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม   กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 
  

วิธีการลงนามผูกพนับริษทัฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษทัฯ 

โดยมีนางสาวอมราภรณ์  เดชะไกศยะ  เป็นเลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีก าหนดประชุมอยา่งต ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ฝ่ายเลขานุการบริษทั
ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ ซ่ึงในระหว่างปี 
2556  มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจ านวน  2 ท่าน  และมีกรรมการเขา้ใหม่จ  านวน 3 ท่าน   
โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา  คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน  17 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
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 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  

รายช่ือ     การเขา้ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ในช่วงท่ีเขา้เป็นกรรมการ (คร้ัง) 

ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต 12/17 
ดร. ภูษณ  ปรียม์าโนช 6/7 
นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ 15/17 
ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี 10/10 
นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ 16/17 
ร้อยโท ดร. สุพรชยั  ศิริโวหาร 17/17 
นายประเจิด  สุขแกว้ 17/17 
เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ 13/17 
ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม 12/12 
ดร. จิตรเกษม  งามนิล 7/10 
ดร. ธนภทัร  สุวรรณค า 7/7 

 
หมายเหตุ :  
ดร. ภูษณ  ปรียม์าโนช       เขา้มาเป็นกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี  26  สิงหาคม  2556 
ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี   เขา้มาเป็นกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี  26 มิถุนายน  2556 
ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม  เขา้มาเป็นกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2556 
ดร. จิตรเกษม  งามนิล   ออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี  23  สิงหาคม  2556 
ดร.  ธนภทัร  สุวรรณค า  ออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี  26  มิถุนายน  2556 
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8.2  ผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1  มกราคม 2557 ประกอบดว้ย      
ช่ือ                         ต าแหน่ง 

1. ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
     ฝ่ายบญัชี - การเงิน 
     และรักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

2. นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกุล  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษ 
3. นายเอกกมล  เอมระดี   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย 
4. นายสุรภูมิ  สมหวงัธนโรจน์  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

     ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
5. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั       ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายบญัชี – การเงิน 
6. นายชาญไชย  เขม็วเิชียร  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

  
 ประวตัิการกระท าผดิกฎหมาย 
 คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีผูใ้ดมีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือถูก
พิพากษาคดี เน่ืองจากการกระท าทุจริต หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษ
จ าคุก หรือมีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
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 ผงัการบริหารงานน้ีไม่ไดแ้สดงถึงระดบัสูงต ่าในฐานะ ความส าคญั อาวโุส หรือขั้นเงินเดือน ของผูด้  ารงต าแหน่ง 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) 

แผนผังองค์กร 
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8.3  เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตั้ งให้นางสาวอมราภรณ์  เดชะไกศยะ ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2555 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั
ปรากฎในเอกสารแนบ 1    

8.4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   ***  
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 2556ประกอบดว้ย
เงินเดือน เบ้ียประชุม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21.20 ลา้นบาท โดยแยกไดด้งัน้ี 
 1. ในระหวา่งปี 2556 มีกรรมการเขา้และออก ในแต่ละคราวคละกนัไป ทั้งน้ีเม่ือนบัจ านวนบุคคลท่ี
เขา้มาเป็นกรรมการในช่วงปี พ.ศ. 2556 แลว้ จะมีกรรมการทั้งส้ิน รวมจ านวน 11 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการ 11 
ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บเบ้ียประชุมกรรมการรวม 2.81 ลา้นบาท 
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เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2556 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต ประธานกิตติมศกัด์ิ 420,000 - 
2. ดร. ภูษณ  ปรียม์าโนช ประธานกรรมการ 200,000 - 
3. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ กรรมการ/รองประธาน

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร 

480,000 - 

4. ดร.อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี กรรมการ/รักษาการกรรมการ 
ผูอ้  านวยการใหญ่ 

70,000 - 

5. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตวจสอบ 

240,000 120,000 

6. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ 

240,000 60,000 

7. นายประเจิด  สุขแกว้ กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ 
กรรมการตรวจสอบ 

240,000 60,000 

8. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 240,000 - 
9. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม กรรมการ/(กรรมการอิสระ) 140,000 - 
10. ดร. จิตรเกษม  งามนิล กรรมการ/ 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
(อดีต) 

180,000 - 

11. ดร. ธนภทัร  สุวรรณค า กรรมการ  (อดีต) 120,000 - 
 
 ทั้งน้ี นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 บริษทัฯไดป้รับลดเบ้ียประชุมของกรรมการแต่ละชุดลงในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราเบ้ียประชุมเดิม โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดอตัราค่าตอบแทนเบ้ียประชุมของกรรมการใน
แต่ละชุดไวด้งัน้ี 

ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  -   ประธานกรรมการ    35,000 บาทต่อเดือน 
  -   รองประธานกรรมการ   25,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการ     20,000 บาทต่อเดือน 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  -   ประธานกรรมการบริหาร   15,000 บาทต่อเดือน 
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  -   กรรมการบริหาร    10,000 บาทต่อเดือน 
 ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  -   ประธานกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการตรวจสอบ   5,000 บาทต่อเดือน 
 ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  -   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  10,000 บาทต่อเดือน 
  -   กรรมการบริหารความเส่ียง   5,000 บาทต่อเดือน 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  -   ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15,000 บาทต่อคร้ังการประชุม 
  -   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  10,000 บาทต่อคร้ังการประชุม 
ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  -   ประธานกรรมการสรรหาฯ   15,000 บาทต่อคร้ังการประชุม 
  -   กรรมการสรรหาฯ    10,000 บาทต่อคร้ังการประชุม 
 
2. กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั  ไดรั้บค่าตอบแทน รวม 18.39   ลา้นบาท 

หมายเหตุ  : *** โดยในปี 2556 มีค่าเบ้ียประชุมกรรมการรวม 2.24 ล้านบาท ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผู ้บริหารของบริษัทฯรวม 15.11 ล้านบาท รวมเป็น
ค่าตอบแทนทั้งส้ินจ านวน 17.35 ลา้นบาท 

  (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี- 
 

8.5  บุคลากร 
 - จ  านวนพนกังาน  ณ  วนัท่ี  1 มกราคม  2557  มีจ  านวนทั้งหมด  55  คน  

- การบริหารค่าตอบแทน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะก าหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้ง  บริษทัฯ มีการก าหนดอตัราค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้าง
เงินเดือนของบริษทัฯ 

2. เงินตอบแทนการขาย (Commission)  บริษทัฯ มีการก าหนดการจ่ายเงินตอบแทนการขายใหแ้ก่
หน่วยงานขาย ในอตัราท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อเป็นแรงกระตุน้ และจูงใจใหเ้กิดการขาย
มากข้ึน 
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3. สวสัดิการต่าง ๆ  บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

3.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
คุม้ครอง 7 กรณี ไดแ้ก่ กรณีเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีตาย , กรณี
สงเคราะห์บุตร , กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะ
คุม้ครองพนกังานในกรณีเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 

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

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

3.4 การประกนัอุบติัเหตุหมู่    บริษทัฯ ได้ท าประกันอุบติัเหตุหมู่ให้กับพนักงาน โดยพิจารณา
วงเงินประกนัตามระดบัต าแหน่งของพนกังาน 

3.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ    บริษทัฯ ได้จดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณีท่ี
พนกังาน หรือครอบครัวพนกังานเสียชีวติ  

3.6 การซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ   บริษทัฯ ให้สิทธิพนกังานในการซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ใน
ราคาพิเศษ 
 

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

- การพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กร จึงให้
ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรมาโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิมกา้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยผา่นทาง
วธีิการต่างๆ อาทิเช่น การจดัปฐมนิเทศ, การจดัฝึกอบรม (Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การ
หมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน (Job Rotation) รวมถึงการให้โอกาสพนักงานแต่ละคนสามารถ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน (Promotion) เป็นตน้ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ   

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
      บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยในหวัขอ้ 9.2 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 7 ชุด ไดแ้ก่ 
1.    คณะกรรมการบริหาร 
2.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.    คณะกรรมการสรรหา 
4.    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6.    คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7.    คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค  เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีบริษทัฯ จดัตั้งข้ึนมาเพื่อด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยไม่ได้มี
ค่าตอบแทนใด ๆ   

1. คณะกรรมการบริหาร 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย    

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นางสัณห์จุฑา วชิชาวธุ  ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี  รักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
3. นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกุล กรรมการบริหาร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี

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

 
 รายช่ือ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย 
   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายประเจิด  สุขแกว้  กรรมการตรวจสอบ 
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3. คณะกรรมการสรรหา 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีต้องการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณอกัษร หรือเป็นระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 

3. พิจารณาบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ว่ามี
คุณสมบติัครบถว้น ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 

4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นว่ามีคุณสมบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 

5. คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัซ่ึงจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  

6.     หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการสรรหา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย 

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 2. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร กรรมการสรรหา 
 3. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์  กรรมการสรรหา 
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4. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 
3. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
4. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
5. พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 

 
รายช่ือ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย 

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาให้มีการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจการด าเนินการลงทุนและการด าเนินกิจการของ   
บริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2.  พิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ  ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษทั 

 

 รายช่ือ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย 
              ช่ือ         ต าแหน่ง 
 1. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2. ศ. ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม  กรรมการบริหารความเส่ียง 
 3. ศต.ดร. เกษมสันต ์ พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
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6. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัการด าเนินธุรกิจและการประกอบ 
กิจการท่ีดี 

2. ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแก้ไขตามความ
เหมาะสม 

3. ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

 รายช่ือ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย 

   ช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. ศ. ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 2. ร้อยโท ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 3. รศ. ดร.สุทธินนัท ์ พรหมสุวรรณ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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7. คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะขอ้มูลทางวชิาการและทางเทคนิคแก่คณะผูบ้ริหารในการประเมินและเลือกการใชง้าน 

เทคโนโลยต่ีาง ๆ อยา่งเหมาะสม 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบติังานดา้นเทคนิคต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

  
 รายช่ือ 

คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย 
   ช่ือ      ต าแหน่ง 
 1. Professor Dr. Christofer Toumazou ประธานกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
 2. ดร.เอกรินทร์  วาสนาส่ง   กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
         ดา้น Solar  Energy 
 3. ดร.ยศพงษ ์ ลออนวล   กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
         ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 4. ผศ. ดร.พีระพล  ยวุภูษิตานนท ์  กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
         ดา้นวศิวกรรมประมวลสัญญาน 
 5. รศ. ดร.อภินนัท ์ ธนชยานนท ์  กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค 
         ดา้นวศิวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 (1)  กรรมการอสิระ 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม 



- 49 - 
 

(3) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

(4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 
(5) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
(6) สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทัฯ  

 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  1  มกราคม 2557   จ  านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     4 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     - ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ      5 ท่าน  
                     คิดเป็นร้อยละ 55  ของกรรมการทั้งคณะ 
 
 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษทัฯไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง โดยใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใชร้ะบบสะสมคะแนน 
(Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

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

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิไดมี้ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือก
บุคคลดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจ านวน 2 ราย มีกรรมการ
เขา้ใหม่ จ  านวน 3  ราย  
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  

(1) กลไกในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประกาศใชอ้ านาจด าเนินการซ่ึงเป็นระเบียบและขอ้ปฎิบติัอ านาจใน
การอนุมติัต่างๆของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 โดยอ านาจท่ีผูกพนั
บริษทัตามกฎหมายเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่จะมีการมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทให้กระท าการแทนได้ และอ านาจการบริหารทั่วไปเป็นอ านาจของกรรมการผู ้จ ัดการ อ านาจ
ด าเนินการแบ่งประเภทการอนุมติัตามขั้นตอนออกเป็น 8 ประเภท คือ การเงิน, การบญัชี, ธุรการ, การขอซ้ือ
, การขาย, การส่งเสริมการขาย, การบุคคล, ทัว่ไป 

 นอกจากน้ี ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษทัย่อย จะต้องดูแลให้บริษทัย่อยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการส าคญั
อ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท า
รายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และ
การบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนั
ก าหนดดว้ย 

(2) ขอ้มูลขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย 
 -ไม่มี- 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยจ ากดัจ านวนผูบ้ริหารและพนักงานท่ีจะรับทราบขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้อยู่ในวงจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ท า
หน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรับรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูบ้ริหารทุกคนจดัท าเพื่อน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงท าให้บริษทัฯ สามารถทราบความ
เคล่ือนไหวในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารทุกคนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบ

บัญชีให้แก่ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด ประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,400,000  บาท  

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

ทั้งน้ีไดแ้นบแบบยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนในเอกสารแนบท่ี 5 
 

9.7  การปฎบิัติตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 
  ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้การปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนตาม
แนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรแสดงถึงเจตนำรมณ์เร่ืองกำรรับผดิชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อควำมย ัง่ยนืของกิจกำรและสังคมโดยตำมหลกักำรแนวทำงควำมรับชอบต่อสังคมของ
กิจกำรท่ีจดัท ำโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 10 ขอ้ นั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรตำม
หลกักำรดงักล่ำวจ ำนวน 2 ขอ้ กล่ำวคือ 

(1)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 คร้ังท่ี 15/2556 มีมติเห็นชอบให้แสดง
เจตนารมณ์ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยการเขา้ร่วมโครงการการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private Sector Collection Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้
ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบขอ้ตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าวในการต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

(2)  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ภายใตก้ารด าเนินงานของ บริษทั ทีม
โซลาร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของชุมชน
และสังคม โดยไดจ้ดัให้มีการเขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจในดา้นการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย ์ในปี 2556 ไดมี้หน่วยงานต่างๆเขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน อาทิ เช่น 
วทิยาลยัการอาชีพ ป่าซาง จงัหวดัล าพูน, ส านกังานพลงังานจงัหวดัล าพูน เป็นตน้   
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง   

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุม
การปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ 
บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็น
คณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหาย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีจะตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้
เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบั
แนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เขา้ใจ
และเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั การประเมินดงักล่าวควรผา่นการพิจารณาของคณะกรรมกาตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทัดว้ยเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนด
แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบติัจริง หากประเมินแล้วพบว่า 
บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงั
ไม่เหมาะสม) บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 

 
 
                                                 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) 
สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI) สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบนันัก
บญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  
       1.1.2  การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี
เหมาะสม 
       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 
       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

  

1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
       1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

1.4  มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
       1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
       1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 
       1.4.3  มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

 

                                                 
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มี
ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ใน
จ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสม

เพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 
  

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 

ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 

ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

  

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 58 - 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

  

6.2  บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

  

 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้ง

องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่างๆ   
  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 
  

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม
รับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4  บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้
  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อยา่งเพียงพอแลว้ 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต  
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การ
จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของ
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการ
ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
 10.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2  กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมี
การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

  

10.3  บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4  บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 
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11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลวุตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม   

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             ความ
เหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏบิัต ิเพ่ือให้

นโยบายทีก่ าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรื
อน าผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั 

  

12.2  บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม

นั้น 
  

12.3  บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 
  

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 
  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
  

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนนิไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ี
มีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล   
13.3  บริษทัด าเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษทั ทางเลือกต่างๆ  

  

13.4  บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายใน
ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  

13.5  บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
 13.6.1  มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2  กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                ใน
การควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

  

14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามท่ี
ตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บ
จากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุม
ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่างๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือ
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

15.2  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้

อยา่งปลอดภยั 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่
ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 
  

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ 
  

16.5  บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6  บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล  
การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ 
ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2  รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3  รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 
 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 ไดแ้ต่งตั้ง         
นางรมณีวลัย ์จนัทร์เพญ็ ให้ด ารงต าแหน่ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 
2553 เ น่ืองจากเป็นผู ้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในหลายด้าน ได้แก่ การบริหารงาน
อุตสาหกรรม การตลาด การเงินและการบญัชี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ดา้นตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 1 และ 2 และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็น
วา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอนโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกัน 

 (1)  การท ารายการกบับุคลลทีเ่กีย่วโยงกนั 
 เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 4/2556  ได้มีมติอนุมติัให้
บริษทัฯ กูย้ืมเงินจากนายสกล  วชัรศรีโรจน์  ซ่ึงมีฐานะเป็นบิดาของนางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ  รองประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ   ในวงเงินไม่เกิน  19  ลา้นบาท  โดยไม่มีหลกัประกนั 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  8.50 ต่อปี    และก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในคราวเดียวภายใน 6 
เดือนนบัแต่วนัท่ีกูย้มืเงิน     
 โดยในระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน 2556  ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2556   บริษทัฯ ไดข้อเบิกใชเ้งินกูจ้าก
ผูใ้ห้กู ้ จ  านวน 3 คร้ัง   คิดเป็นเงินตน้รวมทั้งส้ิน 19 ลา้นบาท    และในวนัท่ี  25 มิถุนายน  2556   บริษทัฯ 
ไดช้ าระคืนเงินตน้ทั้งหมดจ านวน 19 ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ีย  ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้ปครบถว้นเรียบร้อยแลว้     
 
 เม่ือวนัท่ี  24  ตุลาคม  2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังท่ี 14/2556  ไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯ กูย้ืมเงินจากนายสกล  วชัรศรีโรจน์  ซ่ึงมีฐานะเป็นบิดาของนางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ  รองประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ  ในวงเงินไม่เกิน 19.5  ลา้นบาท  โดยไม่มีหลกัประกนั 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  8.50 ต่อปี    และก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในคราวเดียวภายใน 3 
เดือนนบัแต่วนัท่ีกูย้มืเงิน     
 โดยในระหวา่งวนัท่ี 24  ตุลาคม 2556  ถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2556   บริษทัฯ ไดข้อเบิกใชเ้งินกูจ้าก
ผูใ้หกู้ ้ จ  านวน 2 คร้ัง   คิดเป็นเงินตน้รวมทั้งส้ิน 14  ลา้นบาท  และในวนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2556   บริษทัฯ 
ไดช้ าระคืนเงินตน้ทั้งหมดจ านวน 14  ลา้นบาท  พร้อมดอกเบ้ีย  ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้ปครบถว้นเรียบร้อยแลว้     
 
  (2)  รายการที่เกดิขึน้กบับุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

  รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั อนัประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน คือ นำยสุธี ผ่องไพบูลย ์เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ร้อยโท ดร.สุพรชยั ศิริโวหำร และ
นำยประเจิด สุขแกว้ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยในรอบปี 2556 มีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ มีขอบเขตกำร
ปฏิบติังำน หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  โดยยึดหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมขอ้แนะน ำของทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบประจ ำปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย วำ่ไดมี้กำรจดัท ำตำม
หลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
พจิำรณำอนุมติั 

2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรปฏิบัติงำนท่ี
โปร่งใส ถูกต้องตำมระเบียบของบริษทัฯ และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.  ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหำรและผูต้รวจสอบภำยใน พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งหรือรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

4. พิจำรณำและรับฟังกำรช้ีแจงรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนักงำนระบบและตรวจสอบ
ภำยใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุงแก้ไขให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน นอกจำกน้ี ยงัไดพ้ิจำรณำอนุมติัแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2557 

5. น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่ำตอบแทนกำรสอบ
บญัชี ส ำหรับปี2557 ของบริษทัฯ จำกท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเห็นว่ำ บริษทัฯ มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่ตลอดจนปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยครบถว้น 

 
 
 
 

   (นำยสุธี ผอ่งไพบูลย)์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ส่วนที ่3. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    
   
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

(1) งบการเงิน 

       ผู้สอบบัญชี : บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั 
                                โดย นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวฒันกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4701  

 
(ก) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข   

      ไม่มีเง่ือนไข มีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์ 
 ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในกด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ

กิจการ 
 อ่ืนๆ  

   มีวรรคเร่ืองอ่ืน  
 งบการเงินงวดก่อน ตรวจสอบ/สอบทาน โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 
 

 
 

 
 

 
 



- 70 - 
 

 
 
 

 
 
 
 



- 71 - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 72 - 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 73 - 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



- 74 - 
 

 



- 75 - 
 

 



- 76 - 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- 79 - 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



- 80 - 
 

 
 
 

 
  



- 81 - 
 



- 82 - 
 



- 83 - 
 



- 84 - 
 



- 85 - 
 

 
  



- 86 - 
 

  



- 87 - 
 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   

 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทั  อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั  (มหาชน)      ขอรายงานผลการด าเนินงาน  ส าหรับปี 

ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556   เปรียบเทียบกบัของปีก่อน   โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   มีผลก าไรส าหรับ
ปี 2556  จ านวน  88.31  ลา้นบาท   เปรียบเทียบกบัของปีก่อน  มีผลขาดทุน  284.38  ลา้นบาท  โดยมีผลก าไร
เพิ่มข้ึน  372.69  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ131.05  เน่ืองจากบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยปรับแผนการ
ด าเนินธุรกิจโดยไดยุ้ติธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนต ่า คือ ธุรกิจขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  และในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 
บริษทัฯไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ในกลุ่มธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริษทัฯไดเ้พิ่มรายได้
จากธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งบริษทัยอ่ย ในกลุ่มธุรกิจการพลงังานเร่ิมมีรายได ้ 2 แห่ง ตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2556 และธนัวาคม 2556   

นอกจากน้ีในปี 2556 บริษทัย่อยไดช้ าระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีมีผลท าให้มีก  าไรจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีจ านวน 316.37 ลา้นบาท แต่ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงขาดทุนจากธุรกิจหลกัส าหรับปี 
2556  จ านวน 130.39  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัของปีก่อนขาดทุน 200.88 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนลดลง 70.49  
ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 35.09  

 ฐานะการเงิน 

รายได้  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ  ส าหรับปี  2556   จ านวนเงิน 436.50  

ลา้นบาท   เปรียบเทียบกบัของปีก่อน จ านวนเงิน  996.35  ลา้นบาท ลดลงจ านวนเงิน 559.85 ลา้นบาท   หรือ 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 56.19 สาเหตุเน่ืองจากในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดย้ติุธุรกิจขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
รวมทั้งธุรกิจจ าหน่ายบตัรเติมเงินไดเ้ปล่ียนรูปแบบเป็นบตัรเงินสดท าใหเ้กณฑก์ารรับรู้รายไดเ้ปล่ียนไปจากการ
ขายสินคา้เป็นการรับรู้รายได้จากค่าด าเนินการขายบัตรเงินสด และบริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มข้ึน 52 ลา้นบาท  

บริษทัย่อยเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจพลงังาน 2 แห่ง ตั้ งแต่เดือนกนัยายน 2556 และธันวาคม 2556  
และมีรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในปี 2556  

บริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีมีผลท าให้มีก  าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี
จ านวน 316.37 ลา้นบาท 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดอ่ื้นส าหรับปี 2556 เม่ือเปรียบเทียบกบัของปีก่อน   บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  มีรายไดอ่ื้นลดลง 44.28 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.40   อนัสืบเน่ืองมาจากปีก่อนน้ีมีการ
โอนกลบัรายการค่าใชจ่้าย 22 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบริการอ่ืนๆลดลง 19.65 ลา้นบาท 

ต้นทุนขายและบริการ  
ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายหรือตน้ทุนบริการจ านวน 395.66 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.80  เปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายหรือตน้ทุนบริการ
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จ านวน 933.39 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 6.32  ซ่ึงอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ในปี 2556 เพิ่มข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากบริษทั ฯและบริษทัยอ่ยไดย้กเลิกธุรกิจท่ีมีก าไรขั้นตน้ต ่า 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับปี 2556 ลดลงเป็น

จ านวนเงิน 74.84 ลา้น หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 29.98 เม่ือเปรียบเทียบกบัของปีก่อน เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
บริษทัฯ  และบริษทัย่อยด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลท าให้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
พนกังานและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุปกรณ์สถานท่ีลดลง 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 2,597.68 ลา้นบาท   เพิ่มข้ึน

จากปี 2555  จ านวน 1,107.80 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 74.35  มีสาเหตุท่ีส าคญัจากการเพิ่มข้ึนของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน และรับเงินเพิ่มทุนในปี 2556 จ านวน 1,367.19 ลา้น
บาท 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ านวน 930.34 ลา้นบาท เปรียบเทียบ

กบัปี 2555  มีจ านวน 1,251.18 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 320.84 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 25.64  
ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากในปี 2556  บริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจ านวน 310 ลา้นบาท  

สภาพคล่อง และแหล่งที่มาของทุน 
ในปี 2556  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 54.56 ลา้นบาท  

เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานและบริษทัยอ่ยเร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย ์
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี2556 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556  เป็นจ านวน 857.96  ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ่ายเพื่อ
ลงทุนในกิจการพลงังาน  

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2556 มีจ านวน 1,124.99  ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินสด
จากเงินเพิ่มทุน 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานสามารถสรุปเป็นรายละเอียดส าคญัๆแยกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 
(1) กลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจ คา้
ปลีกโทรศทัพเ์คล่ือนท่ี ธุรกิจ DTAC Distribution และธุรกิจ IEC3G รวมทั้งส้ิน 380 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 85 ของยอดรวมรายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของ
กลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปี 2555 มีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 61 อนัเน่ืองมาจากบริษทัฯยติุ
ธุรกิจขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจ DTAC Distributionท่ีไดเ้ปล่ียนรูปแบบ
เป็นบตัรเงินสดท าให้เกณฑ์การรับรู้รายได้เปล่ียนไปจากการขายสินคา้เป็นการรับรู้รายได้จากค่า
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ด าเนินการขายบตัรเงินสด  และบริษ ทไดจ้ าหน่ายบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจDTAC Distribution ไปใน
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 
ในส่วนของธุรกิจ IEC3G ท ารายไดร้วม 5.8  ลา้นบาทในปี 2556 มีอตัราการเติบโตของรายไดเ้ม่ือเทียบ
กบัปี 2555 ลดลงเท่ากบัร้อยละ 54.83 เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูงดา้นราคาและการส่งเสริมการขาย 
นอกจากน้ีสัญญาน 3G ไม่ครอบคลุมครบทุกพื้นท่ี  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากอุปสรรคปัญหาของธุรกิจ 
IEC3G เป็นปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ท าให้ยอดลูกค้าเคล่ือนไหว (Active 
Subscriber) ยงัคงอยูใ่นระดบั 6-7 พนัราย และไม่สามารถท ารายไดต้ามเป้าท่ีวางไว ้

(2) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ธุรกิจ System Integrator เป็นธุรกิจหลกัท่ีมาของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจ System Integrator และธุรกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี ยอดรายไดธุ้รกิจ 
System Integrator รวม 52 ลา้นบาทในปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ6.74ของรายไดข้องบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 
ส าหรับธุรกิจอ่ืนๆในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ ธุรกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี ยงัคงติดขดัปัญหา
เร่ืองรอการด าเนินงานของ อสมท.ในเร่ืองใบอนุญาตน าเขา้อุปกรณ์วิทยุคมนาคมจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช) ท า
ให้บริษทัฯ ไม่สามารถรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวในปี 2556 เน่ืองจากความล่าชา้ของโครงการน้ี 
บริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกียวขอ้งของธุรกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี จนถึง ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวน 147 ลา้นบาท บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายฐานรายไดไ้ปในธุรกิจ 
System Integrator ซ่ึงคาดว่าน่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนรายไดข้องกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
ปี 2557 

(3) กลุ่มธุรกิจการพลงังาน 

บริษัทฯได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยโ์ดยการซ้ือหุ้นสามัญบริษัท 
ซุปเปอร์ดรีม เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากธุรกิจการพลงังาน 2 แห่ง คือ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นอ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน ก าลงัการผลิต 2.6 MW และโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ก าลงัการผลิต 6.3 MW  ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 
และธันวาคม 2556  ธุรกิจดังกล่าวจะก้าวเขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ 
ทดแทนรายไดท่ี้ก าลงัขาดหายไปจากธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อนัเป็นการตอกย  ้าว่า 
บริษทัฯ ก าลงัเปล่ียนบทบาทจากฐานะตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดา้นโทรคมนาคมตลอดระยะเวลา
หลายสิบปี ไปสู่การเป็น Operator ในธุรกิจพลงังาน 
 กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)  ในบริษัท จีเดค จ ากัด ซ่ึงด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ท่ีจงัหวดัสงขลา ก าลงัการผลิต 6.7 MW โดยอยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการเพื่อให้สามารถด าเนินงานเชิงพาณิชยโ์ดยเร็วท่ีสุด คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดด าเนินการได้
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

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

(2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

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

ช่ือ              ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ** 

1. นางสัณห์จุฑา  วชิชาวธุ   ประธานกรรมการบริหาร  .......................................... 

 

2. ดร.อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี   รักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่        .......................................... 

 
ช่ือผูรั้บมอบอ านาจ  ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

 นางนฤมล  ฉตัรตะวนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส                       .......................................... 

                                                       ฝ่ายบญัชี – การเงิน 
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 ทั้งน้ี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
ร่วมกนัรับผดิต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
ผูถื้อหุน้หรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้
ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือ
รายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จ  ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหาร
ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผดิตามมาตรา 89/20 

 
หมายเหตุ  *** ใช้บงัคบักบับริษทัท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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นางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร 
ได้รับการเลือกตั้งเป นกรรมการตาม
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าป  2556  เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2556 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตร DAP  ของ IOD  ป  2549 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

2552-ป จจุบัน 
 
2549-2551 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการที่ดิน  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
บมจ. บลิส – เทล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั   

 
                
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง  / วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ป ย้อนหลัง 
   (ป )   การถือหุ้น     
        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ร้อยโทสมศักดิ์  ยมะสมิต ประธานกิตติมศักดิ์                          76 วิทยาลัยป องกันราชอาณาจักร ( ปรอ. 1 ) - 2548-ป จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นานาบริการ จ ากัด 

 

ได้รับการเลือกตั้งเป นกรรมการตาม
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าป  2554  เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2554 
 
 
  

UTAH  STATE University ,  USA 
หลักสูตร DAP 
หลักสูตร DAP ของ IOD  ป  2548 
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)  รุ่น 18 
ของ  IOD  ป  2551 

 

2545-ป จจุบัน 
 
2548-2554 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเชี่ยน แคปป ตอล แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด  
บมจ. ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเมนท ์
 
 
 
 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งเป นกรรมการตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2556 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 

 
 

ปริญญาเอกการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยซัมเมอร์เซท  
สหราชอาณาจักร 
ปริญญาเอกวิศวกรรมชีวภาพ  อิมพีเรียลคอลเลจ 
มหาวิทยาลัยลอนดอน  สหราชอาณาจักร 
 
 
 
 

1.67 
 
 
 
 
 
 
 

ป จจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษา 
อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting 
Professor) 
 
 
 

สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ 
มูลนิธิเติมน้ าใจให้สังคม 
บมจ.  ปตท. ส ารวจและผลิตป โตรเลียม 
อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน 
สหราชอาณาจักร 
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ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง  / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
   (ปี)   การถือหุ้น     
        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 ดร.อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรรมการ / รักษาการกรรมการ 
ผูอ้  านวยการใหญ่ 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 7/2556  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน  
2556 
 
 
 
 

    48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)                     
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                   
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 
หลกัสูตร DAP  ของ IOD ปี 2554 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 2556-
ปัจจุบนั 
2554 - 2556 
2553 – 2554 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ี จ  ากดั 
 
บมจ. บลิส - เทล 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 
 
 
 
 
 

นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม
มติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2556  เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2556 
 
 

49 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หลกัสูตร DAP ของ IOD  ปี 2550 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

2542-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้ส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานกฎหมายสุธี ผอ่งไพบูลย ์
 
 
 
 
 
 
 

        
ร้อยโท ดร. สุพรชยั  ศิริโวหาร 
 
 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี  8/2554   เม่ือวนัท่ี  20 ตุลาคม  
2554 
 

64 
 
 
 
 
 

ปริญญาเอก ดา้น Outstanding in Leadership and 
Human Behavior  , United States International 
University  ,  San Diego , California ,  USA. 
ปริญญาโท   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

- 
 
 
 
 
 

2547-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
 
 
 

รองประธานสถาบนั 
อาจารยพิ์เศษ 
อาจารยพิ์เศษ 
 
 
 

สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกิจ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขารัฐ
ประศาสนศาตร์  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 



 - 94 - 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

    (ปี)   
การถือ
หุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรรมการ  / กรรมการอิสระ  
ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2555  เม่ือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 

 48 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2547-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายและ
ทนายความหุ้นส่วน 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประเจิด  สุขแกว้ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2555  เม่ือวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2555 
 
 
 

66 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ( วปอ. ) รุ่นท่ี 42 
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ปริญญาตรี   คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร DCP  ของ IOD ปี 2553  

       - ส.ค.–ต.ค. 2555 
2549-2551 
 
2548-2550 
 

กรรมการ 
สมาชิกสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 
ผูว้า่การ 

บริษทั บลิส – เทล จ ากดั  (มหาชน) 
รัฐสภา 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศ.ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม กรรมการ / กรรมการอิสระ 
ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2556  เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม  2556 
 

62 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

       - 2551 - 2553 
 
 
 
 

รองอธิการบดี 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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    ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

    (ปี)   
การถือ
หุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมชาย  เลิศวิเศษธีรกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่าย
โครงการพิเศษ 

48 ประกาศนียบตัรการบริหาร Management 
Excellence Skill Alexander Hamilton Institute,  NJ. 
Mini – MBA มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

        - 2552 - 2556 
 
 

รองกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ฝ่ายปฏิบติัการ 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 
 

   ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ
รัฐศาสตร์ 

    

นายเอกกมล  เอมระดี 
 
 
 
 

รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
ฝ่ายกฎหมาย 

48 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร DAP ของ IOD ปี 2549 
 

       - 2548 - ปัจจุบนั 
2555 – 2556 
 
2551 -  2555 
 

กรรมการ 
ผช.กรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย 
ผ.อ.อาวโุสฝ่ายกฎหมาย 
 

บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 
 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง           

นายสุรภูมิ  สมหวงัธนโรจน์ 
 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

41 ปริญญาโท MBA สาขาวิชา MIS 
George Washington University 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั 
 

0.001 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2556 

ผ.อ.ฝ่ายอาวโุส  ส านกั
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

นางนฤมล  ฉตัรตะวนั 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบญัชี-

การเงิน 
46 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

       - 2555  - 2556 
2554  – 2555 
2550 –  2554 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีฯ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีฯ 

บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
บริษทั  ธนบุรีพานิช  จ  ากดั 
บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 

นายชาญไชย  เขม็วิเชียร 
 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

43 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

- 2554 – 2556 
 
2552 - 2554 

ผูอ้  านวยการฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
ผช.ผอ.ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

บมจ.อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
 
บมจ.อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 
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หมายเหตุ   :   (1) ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหารแต่ละคน - ไม่มี –       (2) IOD   หมายถึง   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย       
                      (3) DAP หมายถึง   หลกัสูตร Director Accreditation Program              (4) DCP  หมายถึง  หลกัสูตร Director Certification Program 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 
สิงหาคม  2551  ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต  รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้    ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 

 1.  จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
  ก.      ทะเบียนกรรมการ 
  ข.      หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจ าปีของบริษทั 
  ค.      หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14  ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ   
    ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

 3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 4. ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั

    ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วน ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

    (ปี)   
การถือ
หุ้น     

        (ร้อยละ) ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

น.ส.อมราภรณ์  เดชะไกศยะ 
 
 
 
 

เลขานุการบริษทั 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
บริษทัฯ ตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
7/2555  เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน  
2555  

36 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

- 2549 - ปัจจุบนั เลขานุการ บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัทีเ่ข้าเป็นกรรมการในบริษทัย่อย   
 

 

รายช่ือ บริษทั บริษทัยอ่ย 

  IEC 1     2 3 4 5 6 7 8 

 1.   ร้อยโทสมศกัด์ิ ยมะสมิต  H   
 

        /     

 2. ดร. ภูษณ  ปรียม์าโนช X  
 

      

 3.   นางสณัห์จุฑา  วชิชาวธุ  D , ///   /  
        /      

 4.   ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี V              / / / 

 5.   นายสุธี  ผอ่งไพบูลย ์ /   
 

            

 6.   ร้อยโท ดร. สุพรชยั  ศิริโวหาร /   
 

            

 7.   นายประเจิด  สุขแกว้ /   
 

            

 8.   เรือโทยทุธนา  ศิวรักษ ์ /               

 9.   ศ.ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม      /                       

หมายเหตุ  ( ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2557 )   
 

  

H = ประธานกิตติมศกัด์ิ , X = ประธานกรรมการ , D =  รองประธานกรรมการ ,  /// = ประธานกรรมการบริหาร ,   
V = กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (รักษาการ) ,  / = กรรมการ 

 

บริษทัยอ่ย 1. บริษทั  ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั   
 

5. บริษทั  ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส  จ ากดั 
 2. บริษทั  ทีมโซลาร์ จ ากดั    6. บริษทั   ไออีซี เทคโนโลย ี จ ากดั  

 3. บริษทั  จีเดค  จ ากดั     7. บริษทั   เอน็เอฟเอส (2010) จ ากดั   

 4. บริษทั  ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์  จ ากดั    8. บริษทั  แม่แตงโซลาร์  จ ากดั  

 

หมายเหตุ     -   บริษทัยอ่ย (2)   เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดย บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  
                    -  บริษทัยอ่ย (3)  เป็นบริษทัร่วมลงทุนท่ีถือหุน้โดย บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั                   
                        และ บริษทั ผลิตไฟฟ้า  จ ากดั (มหาชน)  

   

                       -  บริษทัยอ่ย (8)   เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยบริษทั ทีมโซลาร์  จ ากดั  และ  บริษทั ไออีซี กรีน  
                       เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  โดยบริษทัยอ่ย (8) ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั ต่อนายทะเบียนกรมพฒันา      
                        ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ แลว้เม่ือวนัท่ี 6  มกราคม  2557    

  



- 98 - 
 

เอกสารแนบ 2 รายช่ือของบุคคลทีเ่ป็นกรรมการในบริษทัย่อย   
 
                           

   

รายช่ือ บริษทัยอ่ย 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.  ร้อยโทสมศกัด์ิ  ยมะสมิต        /        

 2.  นางสณัห์จุฑา  วชิชาวธุ /       /      

 3.  ดร. อรรถวฒิุ  เลาหภกัดี        / /  / 
 4.  นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ /           
 5.  นายเอกกมล  เอมระดี       /  /   

 6.  นายเดชา  ศุจิธรรม       /      

 7.  นายสุรภูมิ  สมหวงัธนโรจน ์  / / /      / 
 8.  ดร. สุทธิพร  ปทุมเทวาภิบาล     /          

 9.  นายปัญญา  วชัรบูรณ์    /          
 10. นายกมัปนาท บ ารุงกิจ    /          

 11. นายศกัด์ิสิทธ์ิ  สุนทเรกานนท ์     /         

 12. ดร. ธนภทัร  สุวรรณค า   /           

 13. นายอภิชาติ  ตนัติเวชกลุ   /             

 14. นายกิตตน์พทัธ  สิระธนเศรษฐ ์  /  /     

 15. นายมรุพงศ ์ ศิริวฒัน ์  /  /     

หมายเหตุ  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1  มกราคม  2557)   
 

    
 

 /  =  กรรมการ           

บริษทัยอ่ย 1. บริษทั  ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั   
 

 5. บริษทั  ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส  จ ากดั 
 

 2. บริษทั  ทีมโซลาร์ จ ากดั    6. บริษทั   ไออีซี เทคโนโลย ี จ ากดั  

 3. บริษทั  จีเดค  จ ากดั     7. บริษทั   เอน็เอฟเอส (2010) จ ากดั   

 4. บริษทั  ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์  จ ากดั    8. บริษทั  แม่แตงโซลาร์  จ ากดั  

 

หมายเหตุ     -   บริษทัยอ่ย (2)   เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดย บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  
                    -  บริษทัยอ่ย (3)  เป็นบริษทัร่วมลงทุนท่ีถือหุน้โดย บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั                      
                        และ บริษทั ผลิตไฟฟ้า  จ ากดั (มหาชน)  

   

                       -  บริษทัยอ่ย (8)   เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยบริษทั ทีมโซลาร์  จ ากดั  และ  บริษทั ไออีซี กรีน  
                        เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั  โดยบริษทัยอ่ย (8) ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั ต่อนายทะเบียนกรมพฒันา      
                        ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ แลว้เม่ือวนัท่ี 6  มกราคม  2557    
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการ
ปฎบิัติงานของบริษทั 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกุล   นางรมณีวลัย ์จนัทร์เพญ็ 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการส านกังานระบบและตรวจสอบภายใน 
อายุ   43  ปี 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 
     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (บริหารอุตสาหการ) 
     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 2553-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านกังานระบบและตรวจสอบภายใน 
     บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) 
   2549-2553 เลขานุการ สังกดั ส านกังานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
     บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) 
   2544-2549 เลขานุการและผูป้ระสานงานโครงการอาวุโส 
     บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 
   2536-2544 เลขานุการและเจา้หนา้ท่ีประสานงาน 
     บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน)  

การฝึกอบรม  - การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 2 รุ่นท่ี 38 
     สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
   - การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 1 รุ่นท่ี 45 
     สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
   - หลกัสูตรประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 
      สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎบิัติงานของบริษัท 

 -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 

 
 
ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
 -ไม่มี- 
 
 

รายการที ่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

1
บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง     

        จ  ากดั (มหาชน)

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร             

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
2,000,000         

2
บริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี ่จ  ากดั

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร                     

  บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
100,000             

3
บริษทั ไออีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั

นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคา้                         

  บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
200,000             

4
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั

นายมานิตย ์วรกิจจาภรณ์                                  

   บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
150,000             

5
บริษทั ทีมโซลาร์ จ  ากดั

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร                     

   บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
300,000             

6
บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จ ากดั

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร                     

   บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
30,000               

7
บริษทั แมแ่ตงโซลาร์ จ  ากดั

นายณรงค ์หลกัฐาน                                           

  บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
20,000               

8
บริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จ  ากดั

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร                     

    บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
50,000               

9
บริษทั จีเดค จ ากดั นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคา้                         

  บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ  ากดั
450,000             

10 บริษทั ไอเอสดี (2012) จ ากดั จ าหน่ายเงินลงทนุแลว้ 70,000               

11 บริษทั ไออีซี ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม็ จ  ากดั จ าหน่ายเงินลงทนุแลว้ 30,000               

3,400,000         รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
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