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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อก่ อสร้ ำงทำงรถไฟสำยกรุ งเทพฯ-อรัญประเทศ ถื อเป็ นครั้ งแรกของกำรเชื่ อมโยงประเทศไทยเข้ำกับ
ชำยแดนกัมพูชำ และเป็ นครั้งแรกในประวัติศำสตร์ ชำติไทยที่นำรถแทร็ กเตอร์ มำใช้ในกำรก่อสร้ำง บริ ษทั ฯ
ได้ทำกำรจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั สัญชำติไทยในปี พ.ศ. 2496 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท ต่อมำในปี พ.ศ.
2508 ไออี ซี ไ ด้รั บ พระบรมรำชโองกำรแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ น “บริ ษ ัท ในพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำ อยู่ หัว ” รั บ
พระรำชทำน “ตรำตั้งครุ ฑ” โดยพระบรมรำชำนุ ญำต หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นศักยภำพในกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ จึงเข้ำมำลงทุนและดู แลกิ จกำรทั้งหมด
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ในเครื อซิ เมนต์ไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2533 เครื อซิ เมนต์ไทยมีกำร
ปรับเปลี่ยนนโยบำยด้ำนกำรลงทุน กลุ่มผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯจึงเสนอตัวเข้ำเป็ นผูล้ งทุนทั้งหมดรวมถึงจัดหำ
ผูล้ งทุนรำยใหม่เพิ่มเติม และได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้ำนบำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ
ได้เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยจัดอยู่ในกลุ่มสื่ อสำรโทรคมนำคม
และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนสถำนะเป็ น “บริ ษทั มหำชนจำกัด” รวมทั้งได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนมำโดย
ตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบียนจานวน 16,206,440,000 บาท ทุนชาระแล้ว
จานวน 12,002,008,000 บาท
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ของไออีซี คือ การเป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้านเทคโนโลยีที่มีความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การเพื่อ
ตอบสนองความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น
พันธกิจสาคัญของไออีซีคือ การสร้างผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูเ้ กี่ยวข้อง ด้วยการร่ วมมือ
กับหุ น้ ส่ วนทางด้านเทคโนโลยีในธุ รกิจสารสนเทศ พลังงานทดแทน และการสื่ อสาร
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ และการบริ หารงาน
ในช่วงปี 2554-2556
6 มกราคม 2554 :

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญบริ ษทั จีเดค จากัด จานวน 980,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 49 ของทุน
ชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
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25 มีนาคม 2554 :

บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั เอ - โฮสต์ จากัด ที่ถืออยู่จานวน 981,400 หุ ้น คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 16.36 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

22 กรกฎาคม 2554 :

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญบริ ษทั ลาพูน โซลาร์ จากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด)
จานวน 10,000 หุ ้ น คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุ น ช าระแล้ว ของบริ ษ ัท
ดังกล่าว

9 สิ งหาคม 2554 :

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญบริ ษทั จีเดค จากัด เพิ่มเติมอีกจานวน 1,020,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
51 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่ าว จึ งทาให้ บริ ษทั ไออี ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่
จากัด มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

26 สิ งหาคม 2554 :

บริ ษทั ฯ ได้ขายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด ที่ถืออยู่จานวน
14,000,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

22 กุมภาพันธ์ 2555 : บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้นมาใหม่ คือ บริ ษทั ไอเอสดี
(2012) จากัด เพื่อเข้าเป็ นคู่สัญญาจัดจาหน่ายซิ มการ์ ดกับดีแทคแทนบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจานวน 5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
26 มีนาคม 2555 :

บริ ษทั ฯ ได้ขายเงิ นลงทุ นทั้งหมดในบริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด ที่ ถืออยู่จานวน
3,100,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

13 กรกฎาคม 2555 :

บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้นมาใหม่คือ บริ ษทั เอ็นเอฟเอส
(2010) จากัด เพื่อรองรับการดาเนิ นกิ จการ Nokia Franchise Partnership โดย
บริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจานวน 10 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว

13 กรกฎาคม 2555 : บริ ษ ัท ที ม โซลาร์ จ ากัด (“TS”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อ มของบริ ษ ัท ฯ ได้
ดาเนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้นมาใหม่ คือ บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จากัด
เพื่อดาเนิ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการแม่มาลัย 1
และ แม่ม าลัย 2 ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ณ พื้นที่ บ ริ เวณตาบลขี้ เหล็ก อาเภอแม่แตง จัง หวัด
เชี ยงใหม่ โดยบริ ษทั ดังกล่ าวมี ทุนจดทะเบียนจานวน 60 ล้านบาท กาหนดเรี ยก
ชาระค่าหุ น้ ครั้งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบี ยน ซึ่ ง TS และ บริ ษทั ไออีซี กรี น
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เอนเนอร์ ยี่ จากัด ถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้ อยละ 51 และ ร้อยละ 49
ตามลาดับของทุนจดทะเบียน
28 กันยายน 2555 :

บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) (“EGCO”) ได้เข้าร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั ไออี ซี
กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด (“IECG”) โดยการที่ EGCO เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่ของบริ ษทั จีเดค จากัด (“GIDEC”) จานวน 2,000,000 หุ ้น จึงมีผลให้สัดส่ วน
การถือหุ ้นใน GIDEC เปลี่ยนแปลงเป็ นถือหุ ้นโดย IECG และ EGCO ในสัดส่ วน
เท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว

1 ตุลาคม 2555 :

บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ในเครื อ ได้ดาเนิ นการย้ายที่ต้ งั สานักงานของบริ ษทั จากที่ต้ งั
เดิ มไปยังที่ ต้ งั สานักงานแห่ งใหม่ เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิ น เพลส ชั้นที่ 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

3 ตุลาคม 2555 :

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ได้มี
มติที่สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุ มั ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 6,346,858,348 บาท
เหลือ 5,779,304,942 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายจานวน
5,675,534,060 หุน้
(2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 2,439,815,883 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 5,779,304,942 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย นใหม่ จานวน
8,219,120,825 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 24,398,158,830 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
(3) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 24,398,158,830
หุ ้นโดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 หุ ้นสามัญ
เพิม่ ทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ 0.01 บาท / หุ น้

31 ธันวาคม 2555 :

บริ ษทั ฯ ได้ยุติการดาเนิ นกิ จการ Nokia Franchise Partnership และอนุ มตั ิให้
บริ ษทั ฯ ขายทรั พย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ Nokia Shopให้แก่ บริ ษทั เอ็ม
ลิ้งค์ เอเซี ย คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“MLINK”) กับทั้งให้บริ ษทั ฯ ขาย
สิ ทธิ การเช่ าพื้นที่ร้าน Nokia Shop ของบริ ษทั ฯ ในห้างสรรพสิ นค้าที่เป็ นสิ ทธิ
การเช่าระยะยาวให้แก่ บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซี สเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์ แนชชัน่
แนล จากัด (“CSC”)

4 มกราคม 2556 :

บริ ษ ทั ฯ ได้เข้า ลงทุ นซื้ อหุ ้นสามัญบริ ษ ทั ซุ ป เปอร์ ดรี ม เพาเวอร์ จากัด จานวน
9,898 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 98.98 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
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13 พฤษภาคม 2556 : ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2556 (ครั้ งใหม่ ) ของบริ ษ ัท ฯ เมื่ อ วัน ที่ 13
พฤษภาคม 2556 ได้มีมติที่สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุ ม ัติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จาก 8,219,120,825 บาท เหลื อ
7,802,604,942 บาท โดยการตัด หุ ้ น สามัญ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยจ านวน
4,165,158,830 หุน้
(2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 2,300,977,258 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 7,802,604,942 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย นใหม่ จานวน
10,103,582,200 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 23,009,772,580 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
(3) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 23,009,772,580
หุ น้ โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญ
เพิม่ ทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ 0.0225 บาท / หุ น้
23 กันยายน 2556 :

บริ ษทั ที มโซลาร์ จากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูด้ าเนิ นการ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลาพูน 1 และ 2 ขนาดกาลังการ
ผลิ ตรวม 2.304 MW ซึ่ งตั้ง อยู่ ณ ต าบลทากาศ อาเภอแม่ ท า จัง หวัดล าพู น
สามารถผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2556 เป็ นต้นไป

18 ตุลาคม 2556 :

ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2556 (ครั้ งใหม่ ) ของบริ ษ ัทฯ เมื่ อ วันที่ 18
ตุลาคม 2556 ได้มีมติที่สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 6,102,857,800 บาท
จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 10,103,582,200 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่จานวน
16,206,440,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 61,028,578,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
(2) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 30,681,530,080
หุ น้ โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0275 บาท / หุ น้
(3) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 26,747,047,920
หุ ้น โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดย
กาหนดราคาขายไม่ต่ ากว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คานวณจากราคาปิ ดถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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รวม 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และให้หกั ส่ วนลด
ในอัตราร้ อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ าหนัก ดัง กล่ าว ทั้ง นี้ ราคาเสนอขาย
ดัง กล่ า วจะต้อ งไม่ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 0.025 บาท และก าหนดเงื่ อ นไขให้ มี
ระยะเวลา Silent Period 2 ปี
(4) ไม่อนุมตั ิการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 3,600,000,000 หน่ วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (IEC-ESOP1)
25 พฤศจิกายน 2556 : บริ ษ ทั ย่อย (บริ ษ ทั ไออี ซี บิ ซิ เนส พาร์ ท เนอร์ ส จากัด) และ บริ ษ ทั ฯ ในฐานะ
ลู ก หนี้ ผู ก้ ู้ และ ลู ก หนี้ ผู ค้ ้ า ประกัน ตามล าดับ ได้ตกลงเข้า ท าสัญ ญาปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ กับ บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ ที เอส จากัด เจ้าหนี้ สถาบันการเงิ น
เพื่ อ ตกลงกัน ในเรื่ องของหนี้ และ การระงับ ข้อ พิ พ าททั้ง หมดที่ มี ต่ อ กัน ใน
โครงการเอทานอลของบริ ษทั ย่อย
2 ธันวาคม 2556 :

บริ ษทั ฯ ได้ขายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด ที่ถืออยู่จานวน
500,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

2 ธันวาคม 2556 :

บริ ษทั ฯ ได้ขายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ไออีซี ดี สทริ บิวชัน่ ซิ สเท็ม จากัด ที่
ถืออยูจ่ านวน 11,200,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั ดังกล่าว

26 ธันวาคม 2556 :

บริ ษ ทั ซุ ป เปอร์ ดรี ม เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ัท ฯ และเป็ น
ผูด้ าเนิ นการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ โครงการแม่ระมาด ขนาด
กาลังการผลิต 6.3 MW ซึ่ งตั้งอยู่ ณ ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สามารถผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป

31 ธันวาคม 2556 :

ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 2/2556 ของบริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ใ ห้เลิ กบริ ษทั โดยเมื่ อวันที่ 6 มกราคม
2557 ได้มี ก ารจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษ ัท ต่ อ นายทะเบี ย น กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
นโยบายและการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) (IEC) จัดแบ่งธุ รกิจในปี 2556 เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Business)
1.1 ธุ รกิจ Communication Service (IEC3G) ภายใต้การดาเนินงานของ IEC Technology
1.2 ธุ รกิจ DTAC Distribution ภายใต้การดาเนินงานของ ISD (2012)
2. กลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)
2.1 ธุ รกิจ System Integrator ภายใต้การดาเนินงานของ IEC
2.2 ธุ รกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี ภายใต้การดาเนินงานของ IEC
3. กลุ่มธุ รกิจพลังงาน (Energy Business)
3.1 ธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) ภายใต้การดาเนินงานของ
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั จีเดค จากัด) ของบริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด
3.2 ธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ
บริ ษทั (บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี ม
เพาเวอร์ จากัด)
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ธุรกิจภายใต้ การดาเนินงานของบริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
 กลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
o ธุ รกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี (Digital Mobile TV)
บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับจ้างดาเนิ นการบริ หารและการตลาดแก่บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ในการให้บริ การดิจิตอล โมบาย ทีวี
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ธุรกิจภายใต้ การดาเนินงานของบริษัทย่ อย
 บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด (IEC Green Energy Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: พัฒนาโครงการพลังงานทุกชนิ ด รวมถึงพลังงานทดแทน โดย
มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาโครงการพลัง งานสะอาดและเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
ทุนจดทะเบียน:
312 ล้านบาท
 บริ ษทั จีเดค จากัด (Gidec Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ก่อสร้างและบริ หารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน:
400 ล้านบาท
 บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด (Team Solar Co., Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน:
150 ล้านบาท
 บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จากัด (Mae Taeng Solar Co., Ltd.) *
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน:
15 ล้านบาท
* เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ได้ มีการจดทะเบี ยนเลิกบริ ษัทต่ อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวง
พาณิ ชย์ แล้ ว

 บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด (IEC Technology Co., Ltd.) *
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็ น System
Integrator ร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รในการประมู ล โครงการภาครั ฐ
ตลอดจนเป็ นผูใ้ ห้บริ การสื่ อสาร (Communication Service) “IEC
3G”
ทุนจดทะเบียน:
248 ล้านบาท
*เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2557 มีมติอนุมตั ิให้ ขายเงินลงทุนในบริ ษัท
ไออีซี เทคโนโลยี จากัด

-8-

 บริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด (ISD (2012) Co., Ltd.) *
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ดาเนินธุ รกิจจัดจาหน่ายซิ มการ์ ดโทรศัพท์เคลื่อนที่
(DTAC Distribution)
ทุนจดทะเบียน:
5 ล้านบาท
* เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 17/2556 มีมติอนุมตั ิให้ ขายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด

 บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จากัด (NFS (2010) Co., Ltd. *
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ขายส่ ง ขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป
ทุนจดทะเบียน:
10 ล้านบาท
* เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 13/2555 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั ฯ หยุดการดาเนิน
ธุรกิจตัวแทนค้ าปลีก Nokia shop

 บริ ษทั ไออีซี ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเท็ม จากัด (IEC Distribution System Co., Ltd.) *
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ให้บริ การซ่ อมโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และอุ ป กรณ์ แก่ ลูกค้าองค์ก ร
และลู ก ค้ า ของผู ้จ ั ด จ าหน่ า ย โดยให้ บ ริ การผ่ า นช่ อ งทาง
ศูนย์บริ การของตนเองและศูนย์บริ การที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทุนจดทะเบียน:
112 ล้านบาท
* เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 17/2556 มีมติอนุมัติให้ ขายเงิ นลงทุนใน
บริ ษัท ไออีซี ดีสทริ บิวชั่น ซีสเท็ม จากัด และ เดิมชื่ อ บริ ษัทไออีซี อีซี่ ฟิ กซ์ จากัด ซึ่ งยุติกิจการเป็ นการชั่วคราว
ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2553 และเปลีย่ นชื่ อเป็ นบริ ษัท ไออีซี ดีสทริ บิวชั่น ซิ สเท็ม จากัดในปี 2554

 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด (IEC Business Partner Co., Ltd.) *
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ: ลงทุนในโครงการเอทานอล
ทุนจดทะเบียน:
560.60 ล้านบาท
* เมื่ อวัน ที่ 25 พฤศจิ กายน 2556 บริ ษัท ไออี ซี บิ ซิเ นส พาร์ ทเนอร์ ส จ ากัด ได้ ต กลงเข้ าท าสั ญ ญาปรั บปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้ กับ บริ ษัท บริ หารสิ นทรั พย์ ที เอส จากัด เจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน เพื่อตกลงกันในเรื่ องของหนี ้ และ
การระงับข้ อพิพาททั้งหมดที่มตี ่ อกันในโครงการเอทานอล โดยได้ มีการชาระหนีต้ ามสั ญญาปรั บปรุ งโครงสร้ าง
หนีเ้ สร็ จสิ ้นแล้ ว
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท
ชื่ อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางตรง
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด

2. บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
3. บริ ษทั ไออีซี ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเท็ม จากัด

4. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด

5. บริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด

6. บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จากัด
7. บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี มเพาเวอร์ จากัด

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
8. บริ ษทั จีเดค จากัด

9. บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ทีจ่ ดั ตั้ง

สัดส่ วน
การถือหุ้น
2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ

ให้คาปรึ กษาวิจยั และพัฒนา จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทุกชนิด
ตลอดจนพลังงานทดแทน
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ (หยุดดาเนินกิจการชัว่ คราว และ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ได้จาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแล้ว)
ลงทุนในกิจการต่างๆ
(ถือเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิกตั้งแต่วนั ที่
18 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556)
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายซิมการ์ด
(เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้จาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแล้ว)
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่(ตั้งแต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม 2555)
ดาเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2556)

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
-

100
100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

ไทย

100

100

ไทย

100

-

ดาเนินธุรกิจโรงกาจัดขยะและโรงผลิต
ไฟฟ้าพลังงานขยะ
(อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโรงงาน)
ดาเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
(ประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2556)

ไทย

50

50

ไทย

100

100
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ชื่ อกิจการ

10. บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
(ตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2555ยังไม่ได้
ประกอบกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริ ษทั
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 แล้ว)

1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี-
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ประเทศ
ทีจ่ ดั ตั้ง

ไทย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สั ดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทย่ อย
%
การ
ถือ
หุน้
ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์วศิ วกรรม
รายได้อื่น
รวมมูลค่าการจาหน่ายของบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
 ให้คาปรึ กษาวิจยั และพัฒนา จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
การพัฒนาพลังงานทุกชนิดตลอดจนพลังงาน
ทดแทน
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
 บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ไออีซี แอสเสท จากัด
 โครงการลงทุนในอาคาร IEC (เดิมให้บริ การ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ) (เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2554 ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแล้ว)
บริ ษทั ไออีซี ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเท็ม จากัด
 ให้บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
(หยุดดาเนินกิจการชัว่ คราว และเมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2556 ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยแล้ว)
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเพลย์ จากัด
 ดาเนินธุรกิจด้าน Mobile Media Content (เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2555ได้จาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยแล้ว)
บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จากัด
 ดาเนินธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตั้งแต่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555)

2556
ล้าน
บาท

2555
%

2554

ล้าน
บาท

%

ล้าน
บาท

38.93 914.77
0.20
22.86
5.20 128.64
44.33 1,066.27

%

52.21
1.19
0.12
11.57
65.09

6.74
0.15
0.02
1.49
8.40

410.64
2.17
54.85
467.66

100

10.43

1.35

0.66

0.06

2.21

0.19

100

5.87

0.76

12.93

1.23

27.20

2.33

100

-

38.49

3.29

100

1.87

100

-

100

16.72
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-

-

0.24

-

2.16

-

78.22
1.95
11.00
91.17

3.27

0.31

0.70

0.06

7.86

0.75

34.61

2.96

100.63

9.54

-

-

บริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด
 ดาเนินธุรกิจจาหน่ายซิมการ์ด (ตั้งแต่วนั ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2555 และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2556 ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแล้ว)
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด
 ลงทุนในกิจการต่าง ๆ (ถือเป็ นการดาเนินงานที่
ยกเลิกตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556)
บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี ม เพาเวอร์ จากัด
 ดาเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2556)

%
การ
ถือ
หุน้
100

100

100

รวมมูลค่ าการจาหน่ ายของบริษัทและบริษัทย่ อย
อัตราการขยายตัว (%)

2556
ล้าน
บาท

%

ล้าน
บาท

356.73

46.07

461.85

316.37

40.86

1.27

0.16

774.35
(26.59)
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2555

2554
ล้าน
บาท

%

43.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00 1,054.86
(9.80)

%

100.00 1,169.48
(34.48)

100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
1. กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่
(1.1) ธุรกิจ Communication Service (IEC3G) ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC Technology
ลักษณะของตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษ ัท ฯ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ Communication Service ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ขำยส่ ง บริ ก ำรและขำยต่ อ บริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network
Operator) ซึ่ งมี บ ริ ษ ัท ไออี ซี เทคโนโลยี จ ำกัด (IECT) บริ ษ ัท ในเครื อ ของบริ ษ ัท ฯ ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ ง ชำติ (กทช.) ให้ป ระกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมประเภทที่ ห นึ่ ง
ประเภทกำรขำยส่ งบริ กำรและบริ กำรขำยต่อบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based
MVNO-Thin MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ตำมมติของ กทช ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2552 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อทดลองใช้โครงข่ำย TOT3G ซึ่ งใช้เทคโนโลยี WCDMA ตำมมำตรฐำน
UMTS ในย่ำนควำมถี่ 2100 MHz กับ บมจ.ทีโอที และให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยใช้เครื่ องหมำย
กำรค้ำ IEC3G แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่ องพื้นที่ให้บริ กำรซึ่ งปั จจุบนั เครื อข่ำย TOT3G ยังคงให้บริ กำรไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ และยังมีจุดอับสัญญำณภำยในอำคำร ส่ งผลให้กำรทำตลำด IEC3G ยังไม่บรรลุ
เป้ ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ้ นปี 2556 TOT3G มีจานวนสถานีโครงข่ายประมาณ 5,000 สถานี
การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษทั ไออี ซี เทคโนโลยี จากัด ได้ดาเนิ นธุ รกิ จโทรคมนาคมให้บริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ แบบ
เสมือน ซึ่ งระบบ 3G รองรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่หนั มานิยมใช้ internet Hi-Speed broadband เพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากสะดวกรวดเร็ วกว่า เหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้าที่นิยมเล่นอินเตอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ
Aircard
แผนการตลาดของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในพื้นที่กรุ งเทพและปริ มณฑลเพื่อการเข้าถึง
ลูกค้าได้ง่าย เป็ นกลุ่มลูกค้าที่เน้นการใช้บริ การประเภทที่ไม่ใช่เสี ยง (Non-Voice) คือ บริ การประเภทข้อมูล
(Data) ที่ตอ้ งใช้ความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลสู ง เช่น Up/Download file, Video Calling, Video Streaming,
Online game เป็ นต้น ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีจานวน Subscribers ประมาณ 7,000 หมายเลข
จากการเปิ ดอนุ ญาตให้ใ ช้ค ลื่ นความถี่ สาหรั บกิ จการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่ สากล (International
Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz ในประเทศไทย ของกทช. ส่ งผลให้ภาวะการแข่งขันเพิ่ม
สู งขึ้นเป็ นอย่างมากและแนวโน้มคาดว่าค่าบริ การและกาไรขั้นต้นจะลดลงตามภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและ
การออกใบอนุญาต 3G ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การรายเดิม 3 รายใหญ่
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กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ Tariff Driven ในกำรสร้ำง Package กำรใช้งำนเน้นด้ำน high speed data
ให้ตรงกลับกลุ่มเป้ ำหมำยในแต่ละ Segment และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำองค์กรที่มีควำมต้องกำร high speed data
และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของที มงำน เพื่อมุ่ งเน้นกำรบริ กำร ควำมสัมพันธ์ กบั ลู กค้ำ และผูจ้ ำหน่ ำยอุ ปกรณ์
ตลอดจนกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ ซื้ อบริ การการให้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ระบบ 3G จากบริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) เพื่อนาไปขายต่อบริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ มีแผนการให้บริ การลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนลักษณะจากประเภท Thin MVNO เป็ นประเภท
Medium MVNO ด้วยการเพิม่ บริ การเสริ ม (Value Added Service) บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จาก
ปั จจุบนั ที่ มีบริ การประเภทเสี ยง (Voice), บริ การประเภทข้อมู ล (Data) บริ การส่ งข้อความสั้น (Short
Message Service: SMS) และการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Call)
(1.2) ธุรกิจ DTAC Distribution ภายใต้ การดาเนินงานของ ISD (2012)
บริ ษทั ฯ ได้รับสัญญำกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อจัด จำหน่ ำย และบริ กำรเติ มเงิ นในระบบพรี เพดกับ
บริ ษัท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ำกัด (มหำชน) (ดี แ ทค) ตั้ง แต่ ปี 2554 ในพื้ น ที่ ภ ำคกลำง
ประกอบด้วย จังหวัด อยุธยำ สระบุรี ลพบุรี อ่ำงทอง และ สิ งห์บุรี
ธุ รกิ จกำรกระจำยสิ นค้ำ และ บริ กำรลู กค้ำ มุ่ง เน้นกำรครอบครองส่ วนแบ่งกำรตลำด กำรสร้ ำ ง
Brand Visibility และกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรส่ งมอบสิ นค้ำและบริ กำรให้ถึงมือ
ลูกค้ำตำมรอบกำรเดินทำง ของพนักงำนขำย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กำรเติมเงินระบบออนไลน์ ให้กบั ร้ำนค้ำย่อยและกำรจำหน่ำยบัตรเติมเงิน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎำคม
2556 เป็ นต้นมำ ดี แทคได้กำหนดนโยบำยให้บริ ษทั ฯ เพิ่มสิ นค้ำประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใต้แบรนด์
ดีแทคโฟน เพื่อจำหน่ำยแก่ลูกค้ำกลุ่มสมำร์ทโฟน และกำรโอนลูกค้ำจำกระบบ 2G มำสู่ ระบบ 3G
กลยุทธ์ การทาตลาด
กำรสร้ำงแบรด์และเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำโดยตรง
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สภาพการแข่ งขัน
ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายของดีแทคในปี 2556 ทาให้ธุรกิจมีอตั รากาไรขั้นต้นต่าและมีค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริ ห ารสู ง ประกอบกับ การเปลี่ ย นแปลงประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ท าให้ รั บ รู ้ ร ายได้เ ฉพาะค่ า
ดาเนิ นการขายบัตรเงินสด อีกทั้งยังมีความเสี่ ยงในการบริ หารสิ นค้าคงคลังและเงินสด บริ ษทั ฯ จึงเห็นควร
ให้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2556
2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)
เทคโนโลยีส ารสนเทศมี บ ทบาทส าคัญในการสนับ สนุ น การด าเนิ น งานของภาครั ฐ และเอกชน
และมีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความจาเป็ น
ดังกล่าว จึงได้จดั ตั้งและพัฒนากลุ่มธุ รกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี บริ ษทั ฯ ได้แบ่งธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น 2 กลุ่ม คือ
(2.1) ธุรกิจ System Integrator ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC
การดาเนิ นธุ รกิจ System Integrator (SI) ของบริ ษทั ฯ นั้นนอกจากการมีพนั ธมิตรทางธุ รกิจที่ดีและมี
การบริ การที่ดีแล้ว หลักสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิจ SI คือ การคัดเลือกระบบโซลูชนั่ ให้เหมาะสมกับขนาด
ของระบบในแต่ละธุ รกิจให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณากาหนดรายการของอุปกรณ์แต่ละ
ส่ วนให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการ
ลงทุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สำยงำนธุ ร กิ จ System Integrator ของบริ ษ ัท ฯ ครอบคลุ ม กำรบริ ก ำรวำงระบบโซลู ชั่น ด้ำ น
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร ออกแบบและประยุ ก ต์ท้ งั ระบบ
ฮำร์ดแวร์, ซอร์ ฟแวร์ และโครงสร้ำงระบบเครื อข่ำย ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี
วิศวกรระบบที่สำมำรถให้กำรสนับสนุนด้ำนงำนระบบและกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้แก่ลูกค้ำ
การตลาด การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ คือ องค์กรภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ บริ ษทั เอกชน บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการ
รับงานโครงการต่างๆด้วยการเข้าร่ วมประกวดราคา ทั้งนี้ สินค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่มีระบบ
เทคโนโลยีข้ นั สู ง ดังนั้นในขั้นตอนการขายจึ งจาเป็ นต้องใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากหลายสาขา โดยอาศัยความ
ร่ วมมือจากพันธมิ ตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การของ
บริ ษทั ฯ
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กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
การหาพันธมิตรทางธุ รกิจในสิ นค้าประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ ดแวร์ และ ซอร์ ฟแวร์ โดยเน้นพันธมิตรที่
มีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เป็ นที่ยอมรับ, มีราคาที่เหมาะสม, มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและมี
การให้บริ การหลังการขายที่ดี อีกทั้งมีความพร้อมในการเตรี ยมปริ มาณสิ นค้าที่สามารถรองรับงานโครงการ
ขนาดใหญ่ท้ งั ของภาครัฐและเอกชนได้
สภาพการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ได้เผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอุตสาหกรรมและการตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเทศช่วงปี 2556 ที่ผา่ นมา โดยสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านการเมือง รู ปแบบความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึ งการลงทุ นอย่างต่อเนื่ องจากภาคอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ ใน
ประเทศ ส่ งผลต่อการใช้จ่ายและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อาทิเช่น ปริ มาณความ
ต้องการอุปกรณ์ Smart Devices ที่มากขึ้นสวนทางกับปริ มาณยอดการส่ งมอบคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะที่ลดลง,
ความนิ ยมในการใช้งานอุปกรณ์แบบพกพามีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น และความต้องการโซลู ชนั่ ด้าน Business
Continuity / Disaster Recovery จาก ลูกค้ากลุ่มองค์กร เป็ นต้น
สาหรับสภาพการลงทุนทางด้านไอที ขององค์กรต่างๆในประเทศไทย ในปี 2556 มีการชะลอการ
ลงทุนไปบ้างในช่ วงปลายปี ซึ่ งเป็ นผลจากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ การ
ลงทุนระบบไอที ซึ่ งคาดการณ์วา่ จะมีมากขึ้นในช่วงครึ่ งปี แรก โดยปั จจัยเกื้อหนุนให้เกิดการลงทุนระบบไอ
ทีที่มากขึ้นนั้น ส่ วนหนึ่ งเป็ นการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้ างระบบไอที ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นส่ วนของการปรับปรุ ง
ระบบเดิมที่มีอยูเ่ พื่อรองรับการดาเนิ นงานที่เติบโตขึ้นของแต่ละธุ รกิจ
ในส่ วนของภาครัฐ ยังคงมีการลงทุนในด้านไอทีในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ประเทศไทยถือ
เป็ นประเทศที่มีการลงทุนด้านไอทีในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจานวนประชากรและเศรษฐกิจที่
เท่าเทียมกัน เช่น อินโดนีเซี ย และ มาเลเซีย
เนื่ องจากแนวโน้ม สภาวะการแข่ ง ขันในตลาดเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามรุ นแรงมากขึ้ น
บริ ษ ทั ฯ จึ ง มุ่ ง เน้นการรั ก ษาความสัม พันธ์ ที่ ดี ก ับ คู่ ค ้า การบริ ก ารที่ ดี และเทคโนโลยีที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสมกับการดาเนินธุ รกิจของลูกค้า
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ทางานร่ วมกับพันธมิ ตรทางเทคโนโลยีในต่างประเทศเพื่อนาเสนอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ
โครงการทีส่ าคัญ
จากความสาเร็ จของโครงการจ้างจัดทาระบบ Integrated Billing and Customer Services System
(IBACSS) และจ้างจัดทาระบบ Billing Mediation ให้กบั บริ ษ ทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(กสท.) ในปี 2551 - 2554 ที่ผา่ นมา ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับการว่าจ้างจาก กสท. ในปี 2556 ให้เป็ นผูด้ าเนินการ
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โครงการบารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ IBACSS และ Billing Mediation (ฮาร์ ดแวร์ ) จานวน 1 ระบบ
เป็ นระยะเวลา 17 เดื อน มูลค่าโครงการ 44,940,214.00 บาท อีกทั้งบริ ษทั ฯยังได้รับความไว้วางใจจาก
กสท. ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการโครงการ Unified Database จานวน 1 ระบบ เป็ นระยะเวลา 12 เดื อน มูลค่า
โครงการ 197,650,000.00 บาท
(2.2) ธุรกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV) มีจุดเด่นคือ คุณภาพความคมชัดของภาพและเสี ยง
จึ ง ก้าวเข้ามามี บ ทบาทในการแพร่ ภาพและเสี ย งผ่านอุ ปกรณ์ หลากหลายประเภทมากขึ้ น อาทิ อุ ป กรณ์
โทรทัศน์แบบพกพา เป็ นต้น
โดยบริ ษทั ฯ ได้รับการว่าจ้างจาก บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) (อสมท) ให้เป็ นผูด้ าเนินการบริ หาร
และทาการตลาดกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาในระบบ DVB-T/H หรื อเทียบเท่าแต่เพียงผูเ้ ดียว
บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ที่ อสมท กาหนดไว้ แต่ เนื่ องจากการขออนุ ญาตนาเข้า อุ ปกรณ์ เครื่ องส่ งสัญญาณ ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการ
ระหว่าง อสมท และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) ยังไม่สามารถดาเนิ นการ
ได้แล้วเสร็ จ จึงเป็ นผลทาให้กาหนดการออกอากาศต้องเลื่อนจากเป้ าหมายเดิมที่วางไว้
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ธุ รกิ จ Digital Mobile TV ปั จจุ บนั อยู่ในช่ วงของการเริ่ มต้นในประเทศไทย ยังไม่มีคู่แข่งขันที่
ชัดเจน โดยระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในมือถือปั จจุบนั เป็ นการส่ งสัญญาณโดยโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ
ระบบ 3G ซึ่ งการรับชมรับฟังจะต้องเสี ยค่าบริ การรับส่ งข้อมูลตามแพคเกจ
ทั้งนี้ อสมท ตกลงที่จะทาการว่าจ้างบริ ษทั ฯ ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการธุ รกิ จ Digital Mobile TV ภายใต้
สัญญาทางธุ รกิจร่ วมกัน ซึ่งครอบคลุมการลงทุน การบริ หารโครงการ การจัดการเชิงพาณิ ชย์ ตลอดจนจัดทา
กิ จกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย รวมถึ งการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้องหรื อต่ อเนื่ องในการให้บริ การกิ จการโทรทัศน์ ระบบดิ จิตอลบนคลื่ นความถี่ UHF ช่ อง 58 ของ
อสมท และเป็ นไปตามนโยบายที่ อสมท กาหนด
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษ ัท ฯ จะจัดหาอุ ป กรณ์ โทรทัศ น์ แบบพกพามารองรั บการใช้งานของประชาชน พร้ อมด้ว ย
นาเสนอช่องรายการที่หลากหลายเป็ นจานวนมาก เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับสาระและความบันเทิงอย่างเต็มที่
มากกว่าที่เคยได้รับจากระบบฟรี ทีวีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั พร้อมด้วยบริ การเสริ มพิเศษในการรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางช่องสัญญาณการกระจายเสี ยงอีกด้วย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูล้ งทุนเองทั้งหมดสาหรับการบริ หารและทาการตลาดกิ จการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลบนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 ซึ่ งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์
ที่ ต้อ งใช้ใ นการด าเนิ น การโครงการฯ และการจัด ท าระบบบริ ห าร ตลอดจนระบบส าหรั บ ใช้ใ นการ
ให้บริ การภายใต้กิจการดังกล่าว โดยมีงบในการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายรวมกันประมาณ 250,000,000 บาท
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนจัดซื้ ออุปกรณ์ท้ งั ระบบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ อุปกรณ์ได้ถูกทยอย
นาเข้าสู่ ราชอาณาจักร เพื่อทาการติดตั้ง การลงทุนนี้เป็ นเงินค่อนข้างสู ง แต่รายได้ของโครงการจะเริ่ มเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อ ได้ทาการออกอากาศในเชิงพาณิ ชย์ ตามสัญญาทางธุ รกิจฯ ระหว่าง อสมท และ บริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ ต้องลงทุนเองทั้งหมด และส่ งมอบอุปกรณ์ที่สั่งซื้ อทั้งหมดให้แก่ อสมท ซึ่งเมื่อได้โอนอุปกรณ์
ให้แก่ อสมท แล้ว จะได้รับการต่อสัญญาทางธุ รกิจฯ ออกไปอีก 5 ปี ในการนี้ อสมท จะแบ่งเงินรายได้จาก
กิจการให้แก่ บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นค่าบริ หารและทาการตลาดให้แก่โครงการ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ฯ ได้ทาหนังสื อถึง อสมท เพื่อขอให้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งกรณี ที่
มีข่าวปรากฎว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 กสท ได้พิจารณากรณี การดาเนิ นการกิจการโทรทัศน์ในระบบ
DVB-T/H ช่องบนคลื่นความถี่ 58 UHF ระหว่าง อสมท กับบริ ษทั แต่จนถึงปั จจุบนั ยังไม่ได้รับหนังสื อชี้ แจง
จากอสมทแต่อย่างใด ซึ่ งมติตามข่าวของ กสท มีดงั นี้
มติตามข่าวของ กสท
“การจัดสรรความถี่วทิ ยุโทรทัศน์ ช่อง 58 ของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขแก่องค์การสื่ อสารมวลชนแห่ ง
ประเทศไทยในขณะนั้น (ปั จจุบนั เป็ น บมจ. อสมท) เพื่อเสริ มจุดบอดการรับโทรทัศน์ในเขตกรุ งเทพฯ แต่
บมจ. อสมท นาไปใช้ในการให้บริ การโทรทัศน์ ระบบDVB – T/H ซึ่ งเป็ นระบบดิจิตอล เป็ นการ
ให้บ ริ ก ารโทรทัศ น์ ป ระเภทอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตอยู่เ ดิ ม จึ ง เป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ช อบด้ว ย
กฎหมายขัดต่อมาตรา 44 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 กสทช. จึงได้สั่งการให้ บมจ. อส
มท ดาเนิ นการแก้ไขการใช้งานคลื่นดังกล่าวให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุ ญาตประกอบกับที่ประชุ ม
กสทช. ครั้งที่ 7/2556 มีมติกาหนดให้คืนคลื่ นความถี่ ดงั กล่าวตามมาตรา 83 วรรคสาม ของพ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่ นความถี่ ฯ พ.ศ.2553 ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ กสทช. มีมติเห็ นชอบการกาหนดระยะเวลาการ
คืนคลื่นความถี่”
3. กลุ่มธุ รกิจพลังงาน (Energy Business) ภายใต้ การดาเนินงานของ IEC Green Energy และ
Superdreampower
ควำมเจริ ญเติ บโตทำงเศรษฐกิ จทำให้มีกำรขยำยตัวของชุ มชนเมือง และยังผลให้ปริ มำณกำรใช้
พลังงำนเพิ่มมำกขึ้นด้วยกำรใช้ชีวติ แบบสังคมเมือง นอกจำกนี้ ยงั ทำให้มีปริ มำณขยะมูลฝอยเพิ่มมำกขึ้นอีก
ด้วย ทำให้เกิ ดแนวโน้มสองประกำร คื อ แนวโน้ม ควำมต้องกำรพลังงำนซึ่ ง เพิ่ มขึ้ นอย่ำ งต่ อเนื่ อง และ
แนวโน้มปริ มำณขยะที่เพิ่มมำกขึ้น
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โดยแนวโน้มควำมต้องกำรพลังงำนที่เพิ่มมำกขึ้นจำเป็ นต้องพึ่งพำพลังงำนจำกกำรนำเข้ำและเป็ น
พลังงำนจำกฟอสซิ ล ซึ่ งเป็ นต้นตอของภำวะโลกร้อน รัฐบำลได้ดำเนินนโยบำยเพื่อควำมมัน่ คงทำงพลังงำน
โดยหนึ่ งในนโยบำยดัง กล่ ำ ว ได้แ ก่ กำรส่ ง เสริ ม แหล่ ง พลัง งำนทดแทน อำทิ พลัง งำนลม พลัง งำน
แสงอำทิตย์ รวมถึงพลังงำนจำกขยะ
กำรเพิ่มของปริ มำณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหำในกำรบริ หำรจัดกำรขยะ แม้วธิ ี กำรฝังกลบซึ่ งใช้อยู่
ในปั จจุบนั เป็ นวิธีกำรที่ ลงทุนต่ ำที่สุด อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ ำงหลุ มฝั งกลบจะมีผลกระทบต่อชุ มชน ด้ำน
มลภำวะและทัศนี ยภำพ ทำให้ปัจจุ บนั กำรสร้ ำงหลุ มใหม่เป็ นไปได้ยำกเนื่ องจำกกำรต่อต้ำนจำกชุ มชน
ภำครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิ ญปั ญหำในกำรวำงแผนกำรบริ หำรจัดกำรขยะอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นถึ งปั ญหำและโอกำสทำงธุ รกิ จดังกล่ ำวจึ งได้ศึกษำเทคโนโลยีทำงด้ำนพลังงำน
หมุนเวียนในประเภทต่ำงๆ คือ กำรกำจัดขยะมูลฝอยและแปรรู ปเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำและกำรพัฒนำโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ ซึ่ งสำมำรถพัฒนำเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในอนำคตอันใกล้ ทั้งนี้ ยงั เป็ นธุ รกิจ
ที่มีผลตอบแทนมัน่ คง และยัง่ ยืน
แนวทางการดาเนินการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนของบริษัทฯ
จำกที่กล่ำวข้ำงต้นบริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญในธุ รกิจพลังงำนทดแทน โดยได้ดำเนิ นกำรหลำยด้ำน
เพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนและสำมำรถดำเนิ นกำรได้ในอนำคตอันใกล้ รวมทั้ง พัฒนำเติ บโตอย่ำงยัง่ ยืนใน
อนำคตต่อไป กำรดำเนินกำรของบริ ษทั ฯ จึงครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. กำรดำเนินงำนของบริ ษทั จีเดค จำกัด โดยกำรร่ วมทุนกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ ำ จำกัด (มหำชน) ซึ่ ง
ได้รับสิ ทธิ ในกำรกำจัดขยะและสร้ำงโรงไฟฟ้ ำพลังงำนขยะจำกเทศบำลนครหำดใหญ่ ในปี 2556 บริ ษทั
จีเดค จำกัด ดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนขยะ ที่จงั หวัดสงขลำ กำลังกำรผลิต 6.7 MW โดยอยูร่ ะหว่ำง
กำรด ำเนิ น โครงกำรเพื่ อ ให้ ส ำมำรถด ำเนิ น งำนเชิ ง พำณิ ช ย์โ ดยเร็ ว โดยปั จ จุ บ ัน โครงกำรอยู่ร ะหว่ำ ง
ตรวจสอบระบบขั้นสุ ดท้ำย และกำรทำควำมสะอำดท่อไอน้ ำก่อนกำรดำเนิ นกำรเชิ งพำณิ ชย์ โดยเบื้องต้น
บริ ษทั ฯคำดกำรณ์วำ่ จะสำมำรถเปิ ดดำเนินกำรได้ภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2557
กำรดำเนิ นกำรโครงกำรนี้ ได้รับกำรสนับสนุ นเป็ นอย่ำงดี จำกคู่สัญญำคือ เทศบำลนครหำดใหญ่
จ.สงขลำ รวมทั้งประชำชนในท้องถิ่นให้กำรต้อนรับและสนับสนุ นเพื่อกำรแก้ปัญหำด้ำนขยะมูลฝอยอย่ำง
ยัง่ ยืนให้แก่ทอ้ งถิ่น
กำรดำเนิ นกำรโครงกำรนี้ มีปัจจัยเกื้อหนุ นอย่ำงมำก โดยสถำนที่ต้ งั ของโรงงำนอยูใ่ นพื้นที่หลุมฝั ง
กลบขยะมู ลฝอยของคู่สัญญำ ซึ่ งหมำยถึ งกำรมีเสถี ยรภำพของวัตถุ ดิบที่จำเป็ นต้องใช้ในระยะเวลำยำว
สนับสนุนควำมมัน่ คงในกำรดำเนินกำรของโครงกำรเป็ นอย่ำงดี
2. กำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษ ัท ที ม โซลำร์ จ ำกัด ซึ่ งได้รั บ สิ ท ธิ ใ นกำรด ำเนิ น กำรจัด สร้ ำ ง
โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จำนวนรวม 4 เมกะวัตต์ ใน 2 พื้นที่ ได้แก่
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2.1 ตำบลทำกำศ อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
ขนำดกำลังกำรผลิต 2 เมกะวัตต์ ได้ก่อสร้ำงเป็ นที่เรี ยบร้อย และได้เริ่ มจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำเข้ำสู่ ระบบของ
กำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2556
2.2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ขนำดกำลังกำรผลิต 2 เมกะวัตต์ คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ นภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2557
3. กำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษ ทั ซุ ปเปอร์ ดรี มเพำเวอร์ จำกัด ซึ่ ง ได้รับสิ ท ธิ ใ นกำรดำเนิ นกำร
จัดสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก ขนำด
กำลังกำรผลิต 6.3 เมกะวัตต์ ได้เริ่ มจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำเข้ำสู่ ระบบของกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำคแล้วเมื่อวันที่
26 ธันวำคม 2556
จำกกำรดำเนินกำรกิจกรรมหลักดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯได้รับกำรสนับสนุ นจำกหน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ ย วข้องเป็ นอย่ำ งดี ท ำให้โครงกำรดำเนิ นกำรอย่ำ งต่ อเนื่ อง สร้ ำ งควำมเชื่ อมัน่ และภำพลัก ษณ์ ที่ ดีแก่
บริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ นบั เป็ นโอกำสที่ดีที่บริ ษทั ฯได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยโดยตรง ทำ
ให้บริ ษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรโครงกำรในลักษณะเดียวกันบนพื้นฐำนต้นทุนที่ต่ำลง มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
ส่ งผลดีต่อผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯในอนำคตอันใกล้
การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
กำรดำเนิ น กำรโครงกำรพัฒนำพลัง งำนทดแทนมี ค วำมแตกต่ ำ งกับ กำรดำเนิ นกำรธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
เนื่องจำกเป็ นโครงกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และคู่สัญญำมักจะเป็ นองค์กรบริ หำรส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่ งมีหน้ำที่ในกำรบำรุ งรักษำสภำพแวดล้อมของชุมชนและพื้นที่ของตนเอง
กำรเข้ำดำเนิ นกำรโครงกำรมักจะเป็ นกำรประมูลตำมระเบียบของทำงรำชกำร และเมื่อได้รับกำร
พิจำรณำแล้ว จะสำมำรถดำเนิ นกำรตำมข้อตกลงกับองค์กรบริ หำรส่ วนท้องถิ่ นตำมกรอบข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตลอดอำยุสัญญำ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ฯยังมุ่งมัน่ ให้กำรดำเนิ นกำรเป็ นไปด้วยควำมรำบรื่ น โดยจัดเตรี ยมงบประมำณ
เพื่อสังคม รวมทั้งกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนในท้องถิ่ น มุ่งเน้นกำรทำงำนที่สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้
ให้แก่ คนในท้องถิ่ น มุ่ง สร้ ำ งกำรสื่ อสำรที่ ดีระหว่ำ งบริ ษทั ฯ กับชุ มชนเพื่อสันติ สุขในกำรประกอบกำร
(Industrial peace)
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
1) ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากกฎระเบียบภาครัฐ
การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายและกฎระเบี ย บบางอย่า งของภาครั ฐอาจส่ ง ผลกระทบต่ อรู ป แบบการ
ดาเนิ นงานที่บริ ษทั ฯ เคยใช้ปฏิบตั ิมา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยน
นโยบายต่างๆของภาครัฐอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทัน และสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางานให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได้เป็ นอย่างดี
อาทิเช่น นโยบายกำรปรับอัตรำเงินเดือน และค่ำแรงขั้นต่ำของภำครัฐ ทำให้ตน้ ทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในส่ วนของค่ำ จ้ำ งสู งขึ้ น, กำรปรั บเปลี่ ยนรำคำค่ำ ไฟฟ้ ำ ส่ วนเพิ่ ม (Adder) ก่ อนที่ จะจำหน่ ำยไฟฟ้ ำ ส่ ง
ผลกระทบต่อรำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
หรื อ กำรปรับเปลี่ยนข้อบังคับบำงประกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) อำทิ วันหมดอำยุกำรใช้งำนระบบพรี เพด ส่ งผลกระทบ
ต่อธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตรง
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นให้กูย้ ืม
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวอย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
ความเสี่ ยงทางด้ านสิ นเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คื อ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่ บริ ษทั ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกาหนด
ปั จจุบนั กลุ่ มลู กค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นหน่ วยงานภาครัฐซึ่ งมีระยะเวลาชาระหนี้ ตามกาหนดเวลาใน
สัญญาที่แน่นอน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อต่า
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2) ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากการมีขาดทุนสะสม อาจไม่ สามารถจ่ ายเงินปันผลในอนาคตอันใกล้
ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั มีกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจานวน 88 ล้านบาท แต่เนื่ องด้วยบริ ษทั มีผล
การด าเนิ น งานขาดทุ น สะสม ณ สิ้ น ปี 2555 เป็ นจ านวน 3,004 ล้า นบาท ท าให้ บ ริ ษ ัท ยัง คงมี ผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุนสะสม ณ สิ้ นปี 2556 เป็ นจานวน 2,916 ล้านบาท การที่บริ ษทั มีขาดทุนสะสมจานวนมาก
ดังกล่าว ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ตามกฎหมาย และผูถ้ ือหุ ้นมีความเสี่ ยงที่จะ
ไม่ได้รับเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีบ่ ริ ษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดิน 34/6 ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
ที่ดิน นส.3ก ต.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
ที่ดิน-แม่แตง (แม่มาลัย) จ.เชี ยงใหม่
ที่ดิน-แม่ทา จ.ลาพูน
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
ระบบสายส่ งไฟฟ้ารอตัดบัญชี

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
3.98

บริ ษทั จีเดค จากัด

28.29

บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด

22.83

บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี ม เพาเวอร์ จากัด

600.06

บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี ม เพาเวอร์ จากัด

7.60

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินจานวน 26 โฉนด พร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึน
ในภายหน้า อาคารชุด อาคาร โรงผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ อาคารระหว่างก่อสร้าง และ
เครื่ องจัก รระหว่า งติ ดตั้ง ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (ราคาทุ น 952 ล้า นบาท) ตลอดจนสิ ท ธิ เรี ย กร้ องตาม
กรมธรรม์ประกันของทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งใบหุ ้นของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ ง จานวน 2 ล้านหุ ้น
ได้จดทะเบียนจานอง/จานาไว้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งและธนาคาร
ออมสิ น ในวงเงินรวม 540 ล้านบาท
สั ญญาเช่ าระยะยาว
สถานทีต่ ้งั

ลักษณะกรรมกสิทธิ์

ที่ดิน น.ส.3ก.ต.ขะเนจื้อ ทาสัญญาเช่าระยะยาวโดย
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี มเพาเวอร์ จากัด

พื้นที่
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
105-1-96
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อัตราค่ าเช่ า
(บาท/ปี /ไร่ )
9,400

วันเริ่ม
สัญญา
17 ม.ค 56

ระยะเวลา
เช่ า

10 ปี

สิ ทธิการเช่ า
รายละเอียดสิ ทธิ การเช่าของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 24,029,057 บาท
มีดงั นี้
ชื่ อ
เซ็นทรัลบางนา
เซ็นทรัลพระราม 3
เซียร์ รังสิ ต
เดอะมอลล์โคราช
เดอะมอลล์โคราช

ลักษณะ
สิทธิ์
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า

พื้นทีเ่ ช่ า
(ตร.ม.)
100.37
103.84
89.50
87.00
165.00

อัตราค่ าเช่ า
(บาท/เดือน)
27,470
29,290
23,063
2,436
4,620

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

ระยะเวลา
เช่ า
27 ปี 6 เดือน
25 ปี
28 ปี
15 ปี
15 ปี

ผู้ให้ เช่ า
บจ.บางนาเซ็นทรัลฯ
บจ. นาทรัพย์พฒั นา
บจ. เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี
บจ.ราชสี มา ชอปปิ้ ง
บจ.ราชสี มา ชอปปิ้ ง

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ประกอบด้วย
 ค่าความนิยม
245,765,334 บาท
 ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
9,208,744 บาท
 ค่าสิ ทธิ ในการแพร่ ภาพการออกอากาศรายการโทรทัศน์
บาท
ค่ าสิ ทธิในการแพร่ ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดาเนิ นการผลิตและแพร่ ภาพออกอากาศ
รายการโทรทัศน์กบั บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง เพื่อให้เป็ นตัวแทนดาเนิ นการผลิตและแพร่ ภาพออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ภายใต้ชื่อช่องรายการ “BIG 1” ผ่านช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV กาหนดค่าสิ ทธิ การ
แพร่ ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2557 เป็ นจานวน 35 ล้านบาท มีกาหนดตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่าย เมื่อเริ่ มมีรายได้เชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ ง
บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าเป็ นจานวน 35 ล้านบาท
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในการลงทุนในธุ รกิจ 3 ส่ วนหลักคือ ธุ รกิจสารสนเทศ, ธุ รกิจพลังงาน และธุ รกิจ
สื่ อสาร เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่บริ ษทั เล็งเห็นถึงความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงในอนาคต โดยเป็ นการลงทุน
ในสัดส่ วนที่มากพอให้บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมบริ หารจัดการและกาหนดแนวทางของธุ รกิจได้
4.3 การประเมินราคาหลักทรัพย์
-ไม่มี- 25 -

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. ในปี 2547- 2549 กรมศุลกากร เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องบริ ษทั ฯ เป็ นจาเลย ต่อศาลภาษีอากรกลางเรี ยกให้
ชาระคืนเงินชดเชยภาษีอากรตามมูลค่าบัตรภาษี ที่บริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิ มาจากผูส้ ่ งออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
จานวนทั้งสิ้ น 30 คดี และบริ ษทั ฯได้นาเงิ นตามมูลค่าบัตรภาษี ไปใช้ประโยชน์แล้วรวมเป็ นจานวนเงิ น
46,159,115.18 บาท (รวมดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟ้อง) โดยอ้างว่าผูส้ ่ งออก ทุจริ ตในการขอรับบัตรภาษีจากกรม
ศุลกากร ซึ่ งศาลภาษีอากรกลางมีคาพิพากษาแล้วทั้งหมดจานวน 30 คดี โดยแยกเป็ นพิพากษาให้ บริ ษทั ฯ
ชดใช้ให้กรมศุลกากรจานวน 18 คดี พิพากษาให้ยกฟ้องจานวน 12 คดีซ่ ึ งปั จจุบนั นี้ คดีท้ งั 30 คดีดงั กล่าว
ข้างต้น ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาตัดสิ นคดีเป็ นที่ยุติแล้วทุกคดี โดยศาลฏีกาได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ให้
กรมศุลกากร จานวน 29 คดี โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าบัตรภาษีคืนให้กรมศุลกากรตามเงื่อนไขคาร้อง
ขอรั บโอนสิ ท ธิ ตามบัตรภาษี ที่ ระบุ ว่า กรณี เกิ ดการทุ จริ ตในการขอรั บ เงิ นชดเชยค่า ภาษี อากรผูร้ ับโอน
(บริ ษทั ฯ )ยินยอมรั บผิดต่อกรมศุ ลกากร ทุ กประการโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆทั้งสิ้ น ซึ่ งศาลฎี กาวินิจฉัยว่า
กรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ต้องผูกพันต่อกรมศุลกากร ตามข้อความที่ได้ระบุไว้ในคาร้องซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสัญญา
ประกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นกับกรมศุลกากร ทั้งนี้ ในส่ วนของดอกเบี้ย ศาลฎี กาให้เริ่ มคานวณนับถัด
จากวันพ้นกาหนดทวงถาม ซึ่ งดอกเบี้ยจะเริ่ มนับ ตั้งแต่ ปี 2547 (ไม่ใช่นบั จากวันรับบัตรภาษี ในปี 2538
ตามที่กรมศุลกากรตั้งต้นฟ้องแต่อย่างใด) โดยจานวน 29 คดีดงั กล่าว คิดเป็ นจานวนทุนทรัพย์และดอกเบี้ย
นับถึง ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2556 รวมเป็ นจานวนประมาณ 45.05 ล้านบาท ส่ วนอีก 1 คดี ศาลฎีกาได้มีคา
พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็ นคดีที่ฟ้องเกิน 10 ปี ถือว่าขาดอายุความ
ความเห็นของผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเป็ นหนี้ สินไว้แล้ว จานวน 72.45 ล้านบาท
และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ให้ความเห็นชอบหากบริ ษทั ฯ สามารถ
ชาระหนี้ตามคาพิพากษาได้ก็ควรนาเงินไปวางศาลเพื่อชดใช้ให้กรมศุลกากร
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ฯ ได้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีต่อศาลแพ่ง เกี่ยวกับธุ รกรรมการซื้ อทรัพย์สินจากบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊ซ
โซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดยเป็ นคดีแพ่งหมายเลขดาที่ 842/2550 โดยมีจานวนทุนทรัพย์ตามคาฟ้ อง
181,520,000 บาท โดยโจทก์ขอให้มีคาพิพากษาให้ถือว่านิ ติกรรมการจดทะเบี ยนการซื้ อขายทรั พย์สิ น
ข้างต้นเป็ นโมฆะและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่โอนกลับให้แก่ ผูข้ ายหรื อหากไม่ได้ ให้บริ ษทั
ย่อยดัง กล่ าวร่ วมกับ จาเลยที่ เกี่ ย วข้องร่ วมกันชาระเงิ นตามจานวนทุ นทรั พย์ตามฟ้ องข้างต้นพร้ อมอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ นแก่โจทก์ โดย เมื่อวันที่ 26
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ตุลาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษายกฟ้ องโจทก์ โดยโจทก์ได้อุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว จาเลยได้ยื่น
คาแก้อุทธรณ์ คดีจึงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
3. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
และ บริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน ถูกธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งฟ้องในข้อหาฐานความผิดสัญญา
กูย้ ืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และสัญญาจานอง เป็ นคดีแพ่งหมายเลขดาที่ ธ. 407/2551 โดยให้ชาระหนี้ ตาม
สัญญากูย้ ืมเงิ นเป็ นจานวน 397.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 20 ต่อปี พร้ อมบังคับจานอง
ทรัพย์สินโดยคดีน้ ี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้จาเลยทั้งสองร่ วมกันชาระเงิน
ตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารโจทก์ โดยจาเลยทั้งสองได้อุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าวต่อศาลเมื่อวันที่
29 กันยายน 2554 ต่อมาเมื่ อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลอุทธรณ์ ได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
จาเลยทั้งสองได้ยื่นฎี กาต่อศาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โจทก์
และจ าเลยทั้ง สองตกลงกันได้ต ามสั ญญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ฉบับ ลงวันที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2556
คู่ความทุกฝ่ าย จึงได้ดาเนิ นการถอนฎี กา ถอนคดี และ ไม่ติดใจที่จะดาเนิ นคดี หรื อบังคับคดี กนั อีกต่อไป
ข้อพิพาททางคดีจึงเป็ นอันยุติลง
4. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ได้ถูกบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ฟ้ องในข้อหาผิดสัญญาซื้ อขายทรัพย์สิน
เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 219/2552 โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง จานวน 82.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยต่อมา โจทก์ในคดีน้ ี ได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ศาล
ในคดี น้ ี จึ งมี หมายเรี ยกให้เจ้าพนักงานพิท กั ษ์ทรั พย์เข้ามาเป็ นโจทก์แทนตามกฎหมาย แต่เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ของโจทก์ก็ยงั ไม่มาศาล ศาลจึงได้มีหมายเรี ยกให้แก่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้มาศาล และ
นัดพร้อมในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาของศาล
5. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯ ได้เ ป็ นโจทก์ ยื่ น ฟ้ อ ง บริ ษ ัท อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล แก๊ ส โซฮอล์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ดังกล่าว และ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง รวม 4 คน เป็ นจาเลยต่อ
ศาลแพ่งคดีหมายเลขดาที่ 1937/2553 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิ ติกรรมฉ้อฉลและเรี ยกค่าเสี ยหาย จานวนทุน
ทรั พย์ 98 ล้านบาท โดยศาลนัดชี้ สองถานในวันที่ 23 สิ งหาคม 2553 และศาลได้กาหนดนัดสื บพยาน
โจทก์ท้ งั สองในวันที่ 15 , 16 มีนาคม 2554 และวันที่ 26 เมษายน 2554 และนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 27
เมษายน 2554 และ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เมื่อถึงวันนัดคู่ความขอให้ศาลนาคดีเข้าสู่ กระบวนการไกล่
เกลี่ ย ซึ่ ง ต่อมาตกลงกันไม่ไ ด้จึงยุติก ารไกล่ เกลี่ ย ศาลจึ ง ได้ก าหนดวันนัดสื บ พยานโจทก์ใ นวันที่ 28
กันยายน 2554 วันที่ 5 และ 11 ตุลาคม 2554 และสื บพยานจาเลยในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2554
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลมีหมายเรี ยก บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ที เอส จากัด เข้าเป็ นจาเลยร่ วม เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องหนี้ มาจากธนาคารฯ
จาเลยที่ 4 และวันที่ 28 กันยายน 2554 ทนายของจาเลยที่ 1 และ ที่ 2 ได้ยื่นคาร้องขอให้จาหน่ายคดีออก
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จากสารบบความเนื่ องจากศาลล้มละลายกลาง มี คาสั่งพิ ทกั ษ์ทรั พย์เด็ดขาดจาเลยที่ 1 ศาลจึ งมี คาสั่ ง
อนุญาตให้ออกหมายเรี ยกบริ ษทั ดังกล่าวเข้ามาเป็ นจาเลยร่ วม และให้ยกเลิกวันนัดสื บพยานโจทก์และจาเลย
ทั้งหมด เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์เข้ามาว่าคดีแทนจาเลยที่ 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
โจทก์ท้ งั สอง ( บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด และ บริ ษทั ฯ ) ได้ตกลงเข้าทาสัญญาปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ กับ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ทีเอส จากัด ( จาเลยร่ วม) เพื่อตกลงกันในเรื่ องของหนี้ และการ
ระงับข้อพิพาททางคดีท้ งั หมดที่มีต่อกันและต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โจทก์ท้ งั สองจึงไม่ประสงค์
จะดาเนินคดี กับ จาเลยที่ 4 (ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง) และ จาเลยร่ วม (บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ที เอส จากัด) ต่อไปอีก โจทก์ท้ งั สองจึงได้ถอนฟ้องคดี จาเลยที่ 4 และ จาเลยร่ วมต่อศาล โดยต่อมาเมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งเป็ นวันที่ ศาลนัดสื บพยานโจทก์ท้ งั สอง โจทก์ท้ งั สองไม่ประสงค์จะดาเนิ นคดีกบั
จาเลยที่ 1 ถึง จาเลยที่ 3 อีกต่อไป โจทก์ท้ งั สองจึงได้ถอนฟ้ องคดี จาเลยที่ 1 ถึง จาเลยที่ 3 ต่อศาล ศาลจึงมี
คาสัง่ อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีได้ และให้จาน่ายคดีเสี ยจากสารบบความ ทาให้ขอ้ พิพาททางคดีน้ ีเป็ นที่ยตุ ิลง
6. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ฯ ได้ถูกธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ฟ้องเป็ นคดีลม้ ละลายต่อศาลล้มละลายกลาง ตามคดีหมายเลข
ด าที่ ล.5297/2553 โดยศาลได้ก าหนดนัด สื บ พยานเจ้า หนี้ ผู เ้ ป็ นโจทก์ และพยานลู ก หนี้ ในวัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2554 วันที่ 14 มีนาคม 2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และ วันที่ 24 สิ งหาคม 2554 เมื่อ
ถึงกาหนดโจทก์ได้ยนื่ คาร้องต่อศาลว่า โจทก์ได้ขายกิจการให้กบั ธนาคาร ธนชาติ จากัด แล้ว และได้มีการ
เปลี่ ยนฐานะโจทก์จาเป็ นต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงในส่ วนนี้ ก่อน ต่อมาติดปั ญหาการ
เกิดอุทกภัย ศาลจึงได้กาหนดนัดคดีข้ ึนใหม่ โดยได้กาหนดนัดสื บพยานลูกหนี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
วันที่ 8 สิ ง หาคม 2555 วันที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2555 และวัน ที่ 21 มี นาคม 2556 ต่ อมาเมื่ อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 เจ้าหนี้ ผเู ้ ป็ นโจทก์และลูกหนี้ ได้มีการเข้าทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กนั เพื่อตกลง
กันในเรื่ องของหนี้ และการระงับข้อพิพาททางคดีท้ งั หมดที่มีต่อกัน และต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
เจ้าหนี้ผเู ้ ป็ นโจทก์ จึงไม่ประสงค์จะดาเนินคดีกบั ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผเู ้ ป็ นโจทก์ จึงได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้ องคดีน้ ี
ต่อศาล ทาให้ขอ้ พิพาททางคดีน้ ีจึงเป็ นที่ยตุ ิ
7. เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ฯ ถู กบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ งฟ้ องต่อศาลแพ่ง เป็ นคดี หมายเลขดาที่
2978/2554 ในข้อหาละเมิด ใช้สิทธิ ไ ม่สุจริ ต และให้ชดใช้ค่าเสี ยหาย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ นาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การแพร่ ภ าพในระบบ DVB เชิ ง ธุ ร กิ จ เต็ ม รู ป แบบระหว่ า งโจทก์ ก ับ บริ ษ ัท อสมท จ ากัด (มหาชน)
(“อสมท”) ไปประกอบเป็ นเอกสารสาคัญในการคัดสรรผูร้ ่ วมดาเนิ นกิจการกับ อสมท จนเป็ นเหตุให้โจทก์
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมและได้รับความเสี ยหาย เป็ นจานวนทุนทรัพย์ 170 ล้านบาท และดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ของจานวนทุนทรัพย์ดงั กล่าว ซึ่ งศาลได้กาหนดวันชี้สองสถาน และกาหนดแนวทางการดาเนิ นคดีหรื อ
สื บพยานโจทก์ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาให้การต่อสู ้ คดี ต่อศาลเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2554 โดยต่อมาศาลจึงได้กาหนดนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 7 , 8 , 13 และ 14 มิถุนายน 2555
และ นัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 15 และ 19 มิถุนายน 2555 โดยต่อมาได้เลื่อนกาหนดวันนัดพิจารณาคดี
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ใหม่ โดยให้นดั สื บพยานโจทก์ในวันที่ 25 , 26 และ 30 ตุลาคม 2555 และให้นดั สื บพยานจาเลยในวันที่ 1
และ 2 พฤศจิกายน 2555 เมื่อคดีเสร็ จการพิจารณา ศาลกาหนดให้นดั ฟั งคาพิพากษาในวันที่ 19 ธันวาคม
2555 โดยในวันนัดฟั งคาพิพากษาดังกล่าว ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ ต่อมา โจทก์ได้ยื่น
อุทธรณ์ ต่อศาล และต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ศาลแพ่งได้กาหนดนัดอ่านคาพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์ ได้มีคาพากษายืนตามศาลชั้นต้น คือพิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ ปั จจุบนั คดี จึงอยู่
ระหว่างการขอขยายระยะเวลายืน่ ฎีกาของโจทก์
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหลักคือ การบริ การ
วางระบบโซลูชนั่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรรวมถึงการดาเนิ น
ธุ ร กิ จโรงไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ตย์แ ละพลัง งานขยะ ที่ ต้ งั ส านัก งานใหญ่ ต้ งั อยู่ เลขที่ 408/37 อาคาร
พหลโยธิ น เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 เลขทะเบียน
บริ ษทั เลขที่ 0107536000323 (เดิมเลขที่ บมจ.106) Home Page http://www. iec.co.th โทร. (0) 2619-0199
โทรสาร (0) 2619-0019 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 16,206,440,000 บาท
ทุนชาระแล้วจานวน 12,002,008,000 บาท
ข้ อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ที่ต้ งั สานักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ถ. รั ชดาภิ เษก เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร. (0) 2229-2800 โทรสาร
(0) 2359-1259
ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี คือ นางสาวมะลิ วรรณ พาหุ วฒั นกร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4701 แห่ ง
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุ ขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถ.สุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 โทร (0) 2711-5300 โทรสาร (0) 2711-5866
6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
- ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2. การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
- ทุนจดทะเบียน :
16,206,440,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน
162,064,400,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
(สิ บสตางค์)
- ทุนชาระแล้ว :
12,002,008,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน
120,020,080,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
(สิ บสตางค์)
จานวน มูลค่า เงื่อนไข และลักษณะบุคคลที่ถือหุน้ บุริมสิ ทธิ :
-ไม่มี2) หุน้ ประเภทอื่น
-ไม่มี7.2 ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
10 รายแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กลุ่มผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1. นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ
2. นายทิศชวน นานาวราทร
3. นางอุษณี กมลสันติสุข
4. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
5. นายภูษณ ปรี ยม์ าโนช
6. นายจรัส อัศวธีระธรรม
7. นายสิ นโชค พิริโยทัยสกุล
8. นายสันติชยั วนาศรี สันต์
9. นายปิ ยพันธ์ วงศ์ยะรา
10. นางสาววิยะดา อิทธิวทิ ยาธร

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
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สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น (%)
4.831
4.166
3.386
1.880
1.666
1.093
0.947
0.851
0.708
0.675

2. การประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
-ไม่มี3. ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
-ไม่มี7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบแสดงสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ ( IEC – W1 )
บริ ษทั ฯ ได้มีการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (IEC-W1) เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2552 จานวน 9,061,301,160 หน่วย โดยมีกาหนดอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ ( ครบกาหนดอายุในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ) โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของแต่
ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ) โดยเริ่ มใช้สิทธิ ครั้งแรกใน
วันที่ 30 กันยายน 2552 และครั้งสุ ดท้าย คืองวดที่ 19 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 อัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ น้ สามัญ
ราคาใช้สิทธิ ในแต่ละงวดให้คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ใน
ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันท าการติ ดต่อกันนับ ตั้ง แต่ วนั ทาการวันแรกของเดื อน
สุ ดท้ายของแต่ละงวดไตรมาส และให้หกั ส่ วนลดในอัตราร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักดังกล่าว
ให้ถือเป็ นราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิ ตอ้ งไม่ต่ากว่า 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ต่อหุ น้
ในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมา นับตั้งแต่กาหนดการเริ่ มใช้สิทธิ งวดแรก ( กันยายน 2552 ) จนถึ ง ณ
ปั จจุบนั ได้ผา่ นกาหนดการใช้สิทธิ มาแล้วจานวน 18 งวด ( ธันวาคม 2556 ) โดยได้มีการใช้สิทธิ แปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิมาเป็ นหุน้ สามัญ รวมจานวน 361,959,400 หน่วย จึงยังคงเหลือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ที่ยงั มิได้แปลงสภาพอยูอ่ ีกจานวน 8,699,341,760 หน่วย
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- นโยบายของบริ ษทั ฯ:

หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี

- นโยบายของบริ ษทั ย่อย :

-ไม่ได้กาหนด-
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบข้อบังคับ เพื่อดาเนินตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ
6. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
7. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ แต่ ล ะท่ า นมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ.
24/2552 เรื่ อง ข้อก าหนดเกี่ ย วกับ กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ที่ ออกหลัก ทรั พ ย์ ฉบับ ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2552
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รายชื่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
ประธานกิตติมศักดิ์
2.
ดร. ภูษณ ปรี ยม์ าโนช
ประธานกรรมการ
3.
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร
4.
ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี
กรรมการ/
รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.
ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
7.
นายประเจิด สุ ขแก้ว
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
8.
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
9.
ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
วิธีการลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั ฯ
โดยมีนางสาวอมราภรณ์ เดชะไกศยะ เป็ นเลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 89/15 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดประชุมอย่างต่าทุก 3 เดือนและมีการประชุ มเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการ
กาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั
ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ มล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม และมีการจดบันทึกการประชุ มเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องตรวจสอบได้ ซึ่ งในระหว่างปี
2556 มีกรรมการออกก่อนถึ งคราวออกตามวาระจานวน 2 ท่าน และมี กรรมการเข้าใหม่จานวน 3 ท่าน
โดยในปี 2556 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการมี ก ารประชุ ม รวมทั้ง สิ้ น 17 ครั้ ง โดยการเข้า ร่ วมประชุ ม ของ
คณะกรรมการแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
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การเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
ดร. ภูษณ ปรี ยม์ าโนช
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ร้อยโท ดร. สุ พรชัย ศิริโวหาร
นายประเจิด สุ ขแก้ว
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
ดร. จิตรเกษม งามนิล
ดร. ธนภัทร สุ วรรณคา
หมายเหตุ :
ดร. ภูษณ ปรี ยม์ าโนช
ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี
ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
ดร. จิตรเกษม งามนิล
ดร. ธนภัทร สุ วรรณคา

การเข้าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ในช่วงที่เข้าเป็ นกรรมการ (ครั้ง)
12/17
6/7
15/17
10/10
16/17
17/17
17/17
13/17
12/12
7/10
7/7

เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 26 สิ งหาคม 2556
เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2556
เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2556
ออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 23 สิ งหาคม 2556
ออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2556
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8.2 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชี - การเงิน
และรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายโครงการพิเศษ
3. นายเอกกมล เอมระดี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายกฎหมาย
4. นายสุ รภูมิ สมหวังธนโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. นางนฤมล ฉัตรตะวัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายบัญชี – การเงิน
6. นายชาญไชย เข็มวิเชียร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีผใู ้ ดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรื อถูก
พิพากษาคดี เนื่ องจากการกระทาทุจริ ต หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกศาลพิพากษาถึ งที่สุดให้ลงโทษ
จาคุก หรื อมีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
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15

บริ ษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

2557

แผนผังองค์ กร

.

.

Solar Business
se
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ผังการบริ หารงานนี้ ไม่ได้แสดงถึงระดับสู งต่าในฐานะ ความสาคัญ อาวุโส หรื อขั้นเงินเดือน ของผูด้ ารงตาแหน่ ง

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้นางสาวอมราภรณ์ เดชะไกศยะ ดารงตาแหน่ ง เป็ น
เลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยคุ ณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั
ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริ หาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ***
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2556ประกอบด้วย
เงินเดือน เบี้ยประชุม รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 21.20 ล้านบาท โดยแยกได้ดงั นี้
1. ในระหว่างปี 2556 มีกรรมการเข้าและออก ในแต่ละคราวคละกันไป ทั้งนี้ เมื่อนับจานวนบุคคลที่
เข้ามาเป็ นกรรมการในช่วงปี พ.ศ. 2556 แล้ว จะมีกรรมการทั้งสิ้ น รวมจานวน 11 ท่าน ซึ่ งคณะกรรมการ 11
ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการรวม 2.81 ล้านบาท
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เบีย้ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2556
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
ดร. ภูษณ ปรี ยม์ าโนช
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

4.

ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี

5.

นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์

6.

ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร

7.

นายประเจิด สุ ขแก้ว

8.
9.
10.

เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
ดร. จิตรเกษม งามนิล

11.

ดร. ธนภัทร สุ วรรณคา

ตาแหน่ง
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/รักษาการกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการตวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
กรรมการ/
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
(อดีต)
กรรมการ (อดีต)

กรรมการ
บริ ษทั
420,000
200,000
480,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

70,000

-

240,000

120,000

240,000

60,000

240,000

60,000

240,000
140,000
180,000

-

120,000

-

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ปรับลดเบี้ยประชุ มของกรรมการแต่ละชุ ดลงในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราเบี้ยประชุ มเดิม โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุ มของกรรมการใน
แต่ละชุดไว้ดงั นี้
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
35,000 บาทต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ
25,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ
20,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
15,000 บาทต่อเดือน
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- กรรมการบริ หาร
10,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ
5,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
15,000 บาทต่อครั้งการประชุม
- กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10,000 บาทต่อครั้งการประชุม
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
15,000 บาทต่อครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาฯ
10,000 บาทต่อครั้งการประชุม
2. กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทน รวม 18.39 ล้านบาท
หมายเหตุ : *** โดยในปี 2556 มี ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการรวม 2.24 ล้า นบาท ค่ า ตอบแทน
กรรมการบริ ห ารและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯรวม 15.11 ล้า นบาท รวมเป็ น
ค่าตอบแทนทั้งสิ้ นจานวน 17.35 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี8.5 บุคลากร
- จานวนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 มีจานวนทั้งหมด 55 คน
- การบริ หารค่าตอบแทน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกาหนด และบริ หารค่าตอบแทนตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ค่าจ้าง บริ ษทั ฯ มีการกาหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
เงินเดือนของบริ ษทั ฯ
2. เงินตอบแทนการขาย (Commission) บริ ษทั ฯ มีการกาหนดการจ่ายเงินตอบแทนการขายให้แก่
หน่วยงานขาย ในอัตราที่เหมาะสม และเป็ นธรรม เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ และจูงใจให้เกิดการขาย
มากขึ้น
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3. สวัสดิการต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ดังนี้
3.1 สวัสดิ การประกันสังคม บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิ การประกันสังคมตามที่กฎหมายกาหนด โดย
คุม้ ครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณี เจ็บป่ วย , กรณี คลอดบุตร , กรณี ทุพพลภาพ , กรณี ตาย , กรณี
สงเคราะห์บุตร , กรณี ชราภาพ และกรณี ว่างงาน นอกจากนี้ ยงั มี กองทุนเงิ นทดแทน ซึ่ งจะ
คุม้ ครองพนักงานในกรณี เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางาน
3.2 เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นสวัสดิการส่ งเสริ มการออมให้แก่พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จะหัก
เงินเดือนพนักงานเพื่อสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พในอัตรา 3% และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนฯ ให้แก่พนักงานในอัตรา 3% เช่นกัน
3.3 ค่ารักษาพยาบาล บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันสุ ขภาพ เพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ในยามเจ็บป่ วยให้แก่พนักงาน โดยมีการกาหนดอัตราเงินช่วยเหลือตามระดับตาแหน่ง และอายุ
งานของพนักงาน
3.4 การประกันอุ บ ตั ิ เหตุ หมู่ บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันอุ บตั ิ เหตุ หมู่ใ ห้ก ับพนัก งาน โดยพิ จารณา
วงเงินประกันตามระดับตาแหน่งของพนักงาน
3.5 เงิ นสงเคราะห์ ฌาปนกิ จ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิ การเงิ นช่ วยเหลื อค่าฌาปนกิ จศพ ในกรณี ที่
พนักงาน หรื อครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
3.6 การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ พนักงานในการซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ใน
ราคาพิเศษ
4. เงินรางวัลประจาปี (Bonus) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี ตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน ทั้ง นี้ การพิ จารณาการจ่ า ยเงิ นรางวัล ประจาปี นั้น ขึ้ นอยู่ก ับ ผลประกอบการ
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ
- การพัฒ นาพนั ก งาน บริ ษัท ฯ ถื อ ว่ า พนัก งานเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ สุ ด ขององค์ ก ร จึ ง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่ มก้าวเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั โดยผ่านทาง
วิธีการต่างๆ อาทิเช่น การจัดปฐมนิ เทศ, การจัดฝึ กอบรม (Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การ
หมุ นเวีย นสั บ เปลี่ ย นหน้า ที่ ก ารงาน (Job Rotation) รวมถึ ง การให้ โ อกาสพนัก งานแต่ ล ะคนสามารถ
เจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Promotion) เป็ นต้น
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุ ด
ย่อยในหัวข้อ 9.2
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
อนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค เป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยที่บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดาเนิ นการ
ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยดัง กล่ า ว โดยไม่ ไ ด้มี
ค่าตอบแทนใด ๆ
1. คณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมี อานาจหน้า ที่ ดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
รายชื่ อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี
รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
3.
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
กรรมการบริ หาร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร กรรมการตรวจสอบ
3.
นายประเจิด สุ ขแก้ว
กรรมการตรวจสอบ
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3. คณะกรรมการสรรหา
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา มี ข อบเขต หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการ
กาหนดคุ ณสมบัติข องกรรมการที่ ต้องการสรรหามาเป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ไว้เป็ นลาย
ลักษณอักษร หรื อเป็ นระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหา
พิจารณาบุคคลที่ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรื อไม่
ตรวจสอบ กลัน่ กรองบุ คคลที่ ถูกเสนอชื่ อ หรื อคัดเลื อกนั้นว่ามี คุณสมบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการหรื อไม่ อย่างไร
คัดเลื อกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ซึ่ งจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
รายชื่ อ
คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2.
ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร กรรมการสรรหา
3.
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
กรรมการสรรหา
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4. คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมี ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
1.

2.
3.
4.
5.

ทาหน้า ที่ พิจารณารู ปแบบและหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยค่า ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้อง
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ฯ
ทบทวนรู ปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี
รายชื่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2.
ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.
เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาให้มี การควบคุ มความเสี่ ยงของธุ รกิ จการดาเนิ นการลงทุ นและการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. พิจารณาในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
รายชื่ อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.
ศ. ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.
ศต.ดร. เกษมสันต์ พิพฒั น์ศิริศกั ดิ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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6. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการที่ดี มีขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบตั ิการดาเนินธุ รกิจและการประกอบ
กิจการที่ดี
2. ทบทวนหลักการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และปรั บแก้ไขตามความ
เหมาะสม
3. ติดตามผลการดาเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
รายชื่ อ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
ศ. ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.
ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหาร กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.
รศ. ดร.สุ ทธินนั ท์ พรหมสุ วรรณ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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7. คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิคแก่คณะผูบ้ ริ หารในการประเมินและเลือกการใช้งาน
เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
รายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
Professor Dr. Christofer Toumazou
ประธานกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
2.
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง
กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้าน Solar Energy
3.
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรมเครื่ องกล
4.
ผศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์
กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรมประมวลสัญญาน
5.
รศ. ดร.อภินนั ท์ ธนชยานนท์
กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อประโยชน์อื่นใดจากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
(2) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม
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(3) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
(5) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อบริ ษทั อื่นซึ่ งมีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
(6) สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถ่ วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
ท่าน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
5
ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 55 ของกรรมการทั้งคณะ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งให้สิทธิ แก่ ผูล้ งทุ นรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการผ่านที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบั ว่าผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนมีคะแนน
เสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง โดยใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน
(Cumulative Voting) และบุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี บุคคลที่ได้รับการเลื อกตั้งมี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลื อกบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ งมี คุ ณสมบัติต ามที่ ก ฎหมายก าหนดเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ส่ วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มิได้มีตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั การคัดเลือก
บุคคลดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระจานวน 2 ราย มีกรรมการ
เข้าใหม่ จานวน 3 ราย
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
(1) กลไกในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประกาศใช้อานาจดาเนินการซึ่ งเป็ นระเบียบและข้อปฎิบตั ิอานาจใน
การอนุ มตั ิต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 โดยอานาจที่ผูกพัน
บริ ษทั ตามกฎหมายเป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะมี การมอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ให้ ก ระท าการแทนได้ และอ านาจการบริ ห ารทั่ว ไปเป็ นอ านาจของกรรมการผู ้จ ัด การ อ านาจ
ดาเนินการแบ่งประเภทการอนุมตั ิตามขั้นตอนออกเป็ น 8 ประเภท คือ การเงิน, การบัญชี , ธุ รการ, การขอซื้ อ
, การขาย, การส่ งเสริ มการขาย, การบุคคล, ทัว่ ไป
นอกจากนี้ ผู ไ้ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ นคณะกรรมการในบริ ษ ทั ย่อย จะต้องดู แลให้บ ริ ษ ทั ย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทารายการสาคัญ
อื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทา
รายการข้างต้นในลักษณะเดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกากับดู แลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงิ นรวมได้ทนั
กาหนดด้วย
(2) ข้อมูลข้อตกลงระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
-ไม่มี9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางป้ องกันไม่ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น โดยจากัดจานวนผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ จะรั บทราบข้อมู ลที่ มีสาระสาคัญและยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้อยู่ในวงจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ทา
หน้าที่ เป็ นศู นย์กลางในการรับรายงานการซื้ อขายหลักทรั พย์ที่ผูบ้ ริ หารทุ กคนจัดทาเพื่อนาส่ งสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ท าให้บ ริ ษ ทั ฯ สามารถทราบความ
เคลื่อนไหวในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หารทุกคนได้อย่างรวดเร็ ว
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญ ชี ใ ห้ แ ก่ บริ ษ ัท เอ็ น พี เ อส สยาม สอบบัญ ชี จ ากัด ประจ าปี 2556 เป็ นจ านวนเงิ น รวม
3,400,000 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
-ไม่มี ทั้งนี้ได้แนบแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนในเอกสารแนบที่ 5
9.7 การปฎิบัติตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้มีการปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีกำรแสดงถึงเจตนำรมณ์เรื่ องกำรรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมยัง่ ยืนของกิจกำรและสังคมโดยตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับชอบต่อสังคมของ
กิจกำรที่จดั ทำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 ข้อ นั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดำเนิ นกำรตำม
หลักกำรดังกล่ำวจำนวน 2 ข้อ กล่ำวคือ
(1) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 15/2556 มีมติเห็นชอบให้แสดง
เจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ โดยการเข้าร่ วมโครงการการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Private Sector Collection Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้
ร่ วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
(2) การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสั งคม
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ภายใต้การดาเนิ นงานของ บริ ษทั ที ม
โซลาร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจของชุ มชน
และสังคม โดยได้จดั ให้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ าเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในด้านการผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ ในปี 2556 ได้มีหน่วยงานต่างๆเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ า อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน อาทิ เช่น
วิทยาลัยการอาชีพ ป่ าซาง จังหวัดลาพูน, สานักงานพลังงานจังหวัดลาพูน เป็ นต้น
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยมี กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เข้าร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ว สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุม
การปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศ และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นว่า ระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการ
ตามระบบได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง มี ร ะบบควบคุ ม ภายในในเรื่ องการติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย ให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึ งการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็น
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น โดยระบบที่ ดีจะสามารถช่ วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหาย
ต่างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่จะต้องดาเนินการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้รั บ ความร่ ว มมื อ
เป็ นอย่างดี จากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิ น
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่ วยให้บริ ษทั ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับ
แนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจ
และเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนาไปใช้
บริ ษ ทั ควรใช้แบบประเมิ นนี้ เป็ นแนวทางในการประเมิ นหรื อทบทวนความเพีย งพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมกาตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมิ นในแต่ละข้อควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิ บตั ิ จริ ง หากประเมิ นแล้วพบว่า
บริ ษทั ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้วแต่ยงั
ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิ บายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชี พ 5 แห่ ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งสหรั ฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives
Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชี แห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนด
และบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

2

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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ใช่








ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ใน
จานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรม
การควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

ใช่

ไม่ ใช่










3. ฝ่ ายบริหารได้ จดั ให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
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ใช่






ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่ อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่

ไม่ ใช่









5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ
ในกรณี ที่จาเป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะ
สั้นและระยะยาวของบริ ษทั



5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร

ใช่

ไม่ ใช่







7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้ง
องค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วม
รับความเสี่ ยง (sharing)
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ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้



ไม่ ใช่






9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว
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ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการ
ลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสาหรับกรณี ต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรื อมี
การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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ไม่ ใช่

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความ
เหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่

ไม่ ใช่






12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายทีก่ าหนดไว้ น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพือ่ ติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื
อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

ใช่



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรม
นั้น



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)



12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกาหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้



12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดย
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษทั ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ใน
การควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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ไม่ ใช่

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่างๆ ตามที่
ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับ
จากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline)
ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่






15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้
อย่างปลอดภัย
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ใช่





ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน
เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หาร
และพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่
ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

ใช่






16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ



16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ใช่
ไม่ ใช่
คาถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการ

เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้

17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ได้แต่งตั้ง
นางรมณี วลั ย์ จันทร์ เพ็ญ ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม
2553 เนื่ อ งจากเป็ นผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาและประสบการณ์ ใ นหลายด้ า น ได้ แ ก่ การบริ ห ารงาน
อุตสาหกรรม การตลาด การเงินและการบัญชี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านตรวจสอบภายใน หลักสู ตร 1 และ 2 และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั จึงเห็น
ว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุ ณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
(1) การทารายการกับบุคลลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้
บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงินจากนายสกล วัชรศรี โรจน์ ซึ่ งมีฐานะเป็ นบิดาของนางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ รองประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 19 ล้านบาท โดยไม่มีหลักประกัน
กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี และกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียวภายใน 6
เดือนนับแต่วนั ที่กยู้ มื เงิน
โดยในระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ขอเบิกใช้เงินกูจ้ าก
ผูใ้ ห้กู้ จานวน 3 ครั้ง คิดเป็ นเงิ นต้นรวมทั้งสิ้ น 19 ล้านบาท และในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 บริ ษทั ฯ
ได้ชาระคืนเงินต้นทั้งหมดจานวน 19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผใู ้ ห้กไู้ ปครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้งที่ 14/2556 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้
บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงินจากนายสกล วัชรศรี โรจน์ ซึ่ งมีฐานะเป็ นบิดาของนางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ รองประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 19.5 ล้านบาท โดยไม่มีหลักประกัน
กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี และกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียวภายใน 3
เดือนนับแต่วนั ที่กยู้ มื เงิน
โดยในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้ขอเบิกใช้เงินกูจ้ าก
ผูใ้ ห้กู้ จานวน 2 ครั้ง คิดเป็ นเงินต้นรวมทั้งสิ้ น 14 ล้านบาท และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯ
ได้ชาระคืนเงินต้นทั้งหมดจานวน 14 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผใู ้ ห้กไู้ ปครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว
(2) รายการที่เกิดขึน้ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556
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เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั อันประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน คือ นำยสุ ธี ผ่องไพบูลย์ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ร้อยโท ดร.สุ พรชัย ศิริโวหำร และ
นำยประเจิด สุ ขแก้ว เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดยในรอบปี 2556 มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ฏิ บ ัติ ง ำนและแสดงควำมคิ ด เห็ น อย่ำ งเป็ นอิ ส ระ มี ข อบเขตกำร
ปฏิ บตั ิงำน หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยยึดหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมข้อแนะนำของทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบประจำปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ว่ำได้มีกำรจัดทำตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจำรณำอนุมตั ิ
2. สอบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยในให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ำรปฏิ บ ัติ ง ำนที่
โปร่ ง ใส ถู ก ต้องตำมระเบี ย บของบริ ษ ทั ฯ และปฏิ บ ัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หำรและผูต้ รวจสอบภำยใน พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวข้องหรื อรำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
4. พิ จำรณำและรั บ ฟั ง กำรชี้ แจงรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนัก งำนระบบและตรวจสอบ
ภำยใน พร้ อ มให้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ฯ มี
ประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น นอกจำกนี้ ยังได้พิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนกำรตรวจสอบประจำปี 2557
5. นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่ำตอบแทนกำรสอบ
บัญชี สำหรับปี 2557 ของบริ ษทั ฯ จำกที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเห็ นว่ำ บริ ษทั ฯ มีก ำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นเป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอ กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสมกับสภำพธุ รกิ จที่ดำเนิ นอยู่ ตลอดจนปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยครบถ้วน

(นำยสุ ธี ผ่องไพบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ส่ วนที่ 3. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
(1) งบการเงิน
ผู้สอบบัญชี : บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
โดย นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒั นกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701
(ก) สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี แบบไม่ มีเงื่อนไข
ไม่มีเงื่อนไข มีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในกดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กิจการ
 อื่นๆ
มีวรรคเรื่ องอื่น
 งบการเงินงวดก่อน ตรวจสอบ/สอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี อื่น
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
 ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จากัด (มหาชน)
ขอรายงานผลการดาเนิ นงาน สาหรับปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีผลกาไรสาหรับ
ปี 2556 จานวน 88.31 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน มีผลขาดทุน 284.38 ล้านบาท โดยมีผลกาไร
เพิ่มขึ้น 372.69 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ131.05 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยปรับแผนการ
ดาเนิ นธุ รกิจโดยได้ยุติธุรกิจที่มีผลตอบแทนต่า คือ ธุ รกิจขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และในไตรมาสที่ 4 ปี 2556
บริ ษทั ฯได้จาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ในกลุ่มธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ ษทั ฯได้เพิ่มรายได้
จากธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบริ ษทั ย่อย ในกลุ่มธุ รกิจการพลังงานเริ่ มมีรายได้ 2 แห่ ง ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2556 และธันวาคม 2556
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ ตามสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี้ มีผลทาให้มีกาไรจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้จานวน 316.37 ล้านบาท แต่ท้ งั นี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยังคงขาดทุนจากธุ รกิจหลักสาหรับปี
2556 จานวน 130.39 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อนขาดทุน 200.88 ล้านบาท โดยมีขาดทุนลดลง 70.49
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 35.09
 ฐานะการเงิน
รายได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ สาหรับปี 2556 จานวนเงิน 436.50
ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน จานวนเงิน 996.35 ล้านบาท ลดลงจานวนเงิน 559.85 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 56.19 สาเหตุเนื่องจากในปี 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ยตุ ิธุรกิจขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมทั้งธุรกิจจาหน่ายบัตรเติมเงินได้เปลี่ยนรู ปแบบเป็ นบัตรเงินสดทาให้เกณฑ์การรับรู ้รายได้เปลี่ยนไปจากการ
ขายสิ นค้า เป็ นการรั บ รู ้ ร ายได้จากค่ า ดาเนิ นการขายบัต รเงิ นสด และบริ ษ ัทฯมี ร ายได้จากธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยเริ่ มมี รายได้จากธุ รกิ จพลังงาน 2 แห่ ง ตั้งแต่เดื อนกันยายน 2556 และธันวาคม 2556
และมีรายได้เงินอุดหนุนส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้า (Adder) ในปี 2556
บริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ มีผลทาให้มีกาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
จานวน 316.37 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้อื่นสาหรับปี 2556 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นลดลง 44.28 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 75.40 อันสื บเนื่ องมาจากปี ก่อนนี้ มีการ
โอนกลับรายการค่าใช้จ่าย 22 ล้านบาท และรายได้จากบริ การอื่นๆลดลง 19.65 ล้านบาท
ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายหรื อต้นทุนบริ การจานวน 395.66 ล้านบาท โดยมีอตั รา
กาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 10.80 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายหรื อต้นทุนบริ การ
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จานวน 933.39 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.32 ซึ่ งอัตราส่ วนกาไรขั้นต้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ยกเลิกธุรกิจที่มีกาไรขั้นต้นต่า
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าใช้จ่ายในการขายสาหรั บปี 2556 ลดลงเป็ น
จานวนเงิน 74.84 ล้าน หรื อ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 29.98 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของปี ก่อน เป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพองค์กรอย่างต่อเนื่ อง มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สถานที่ลดลง
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 2,597.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 จานวน 1,107.80 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 74.35 มีสาเหตุที่สาคัญจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวกับธุ รกิจพลังงาน และรับเงินเพิ่มทุนในปี 2556 จานวน 1,367.19 ล้าน
บาท
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวมจานวน 930.34 ล้านบาท เปรี ยบเทียบ
กับปี 2555 มีจานวน 1,251.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน 320.84 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 25.64
ซึ่งสื บเนื่องมาจากในปี 2556 บริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จานวน 310 ล้านบาท
สภาพคล่ อง และแหล่ งที่มาของทุน
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 54.56 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากการดาเนิ นงานและบริ ษทั ย่อยเริ่ มเปิ ดดาเนิ นการในเชิงพาณิ ชย์
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 เป็ นจานวน 857.96 ล้านบาท เนื่ องจากมีการจ่ายเพื่อ
ลงทุนในกิจการพลังงาน
กระแสเงิ นสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 มีจานวน 1,124.99 ล้านบาท เนื่ องจากมีเงิ นสด
จากเงินเพิ่มทุน
 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานสามารถสรุ ปเป็ นรายละเอียดสาคัญๆแยกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี้
(1) กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากกลุ่มธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งประกอบด้วย ธุ รกิจ ค้า
ปลีกโทรศัทพ์เคลื่อนที่ ธุ รกิจ DTAC Distribution และธุ รกิจ IEC3G รวมทั้งสิ้ น 380 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 85 ของยอดรวมรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยเมื่อเทียบกับรายได้รวมของ
กลุ่มธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 61 อันเนื่ องมาจากบริ ษทั ฯยุติ
ธุรกิจขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และการลดลงของรายได้จากธุ รกิจ DTAC Distributionที่ได้เปลี่ยนรู ปแบบ
เป็ นบัต รเงิ นสดทาให้เกณฑ์ก ารรั บ รู ้ ร ายได้เปลี่ ยนไปจากการขายสิ นค้าเป็ นการรั บ รู ้ ร ายได้จากค่ า
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ดาเนิ นการขายบัตรเงินสด และบริ ษทได้จาหน่ ายบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจDTAC Distribution ไปใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
ในส่ วนของธุรกิจ IEC3G ทารายได้รวม 5.8 ล้านบาทในปี 2556 มีอตั ราการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบ
กับปี 2555 ลดลงเท่ากับร้อยละ 54.83 เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงด้านราคาและการส่ งเสริ มการขาย
นอกจากนี้ สัญญาน 3G ไม่ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ อย่างไรก็ดี เนื่ องจากอุ ปสรรคปั ญหาของธุ รกิ จ
IEC3G เป็ นปั จ จัย ภายนอกอยู่เ หนื อ การควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ท าให้ ยอดลู ก ค้า เคลื่ อ นไหว (Active
Subscriber) ยังคงอยูใ่ นระดับ 6-7 พันราย และไม่สามารถทารายได้ตามเป้าที่วางไว้
(2) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุ รกิจ System Integrator เป็ นธุ รกิจหลักที่มาของรายได้ในกลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย ธุ รกิจ System Integrator และธุ รกิจดิ จิตอล โมบาย ที วี ยอดรายได้ธุรกิ จ
System Integrator รวม 52 ล้านบาทในปี 2556 หรื อคิดเป็ นร้อยละ6.74ของรายได้ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
สาหรั บธุ รกิจอื่นๆในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ธุ รกิจดิ จิตอล โมบาย ทีวี ยังคงติ ดขัดปั ญหา
เรื่ อ งรอการด าเนิ น งานของ อสมท.ในเรื่ อ งใบอนุ ญาตนาเข้า อุ ป กรณ์ วิ ท ยุคมนาคมจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช) ทา
ให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บรู ้ รายได้จากธุ รกิจดังกล่าวในปี 2556 เนื่ องจากความล่าช้าของโครงการนี้
บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เกียวข้องของธุ รกิจดิจิตอล โมบาย ทีวี จนถึง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 147 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขยายฐานรายได้ไปในธุ รกิจ
System Integrator ซึ่ งคาดว่าน่าจะสามารถเพิ่มสัดส่ วนรายได้ของกลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ปี 2557
(3) กลุ่มธุรกิจการพลังงาน
บริ ษ ัท ฯได้ขยายการลงทุ นไปในธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์โ ดยการซื้ อ หุ ้นสามัญบริ ษ ัท
ซุปเปอร์ ดรี ม เพาเวอร์ จากัด ซึ่ งในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ รั บรู ้ รายได้จากธุ รกิจการพลังงาน 2 แห่ ง คือ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในอาเภอแม่ ทา จังหวัดลาพูน กาลังการผลิ ต 2.6 MW และโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ในอาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กาลังการผลิต 6.3 MW ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556
และธันวาคม 2556 ธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจะก้า วเข้ามามี บ ทบาทส าคัญเป็ นรายได้หลัก ของกลุ่ มบริ ษ ัท ฯ
ทดแทนรายได้ที่กาลังขาดหายไปจากธุ รกิจอื่ นๆ เช่ น ธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็ นการตอกย้ าว่า
บริ ษทั ฯ กาลังเปลี่ยนบทบาทจากฐานะตัวแทนจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ดา้ นโทรคมนาคมตลอดระยะเวลา
หลายสิ บปี ไปสู่ การเป็ น Operator ในธุรกิจพลังงาน
กลุ่ มบริ ษ ัท ฯ ได้ร่ ว มทุ นกับ บริ ษ ัท ผลิ ต ไฟฟ้ า จ ากัด (มหาชน) ในบริ ษ ัท จี เ ดค จ ากัด ซึ่ งด าเนิ น
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ที่จงั หวัดสงขลา กาลังการผลิ ต 6.7 MW โดยอยู่ระหว่างการดาเนิ น
โครงการเพื่อให้สามารถดาเนิ นงานเชิงพาณิ ชย์โดยเร็ วที่สุด คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิ ดดาเนิ นการได้
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษ ัท ได้ส อบทานข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี ฉบับ นี้ แล้ว และด้ว ยความ
ระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางนฤมล ฉัตรตะวัน เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อก ากับเอกสารนี้ ไ ว้ทุ กหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางนฤมล ฉัตรตะวัน กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1.

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริ หาร

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

2.

ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี

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

ชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
นางนฤมล ฉัตรตะวัน

รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี – การเงิน
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ลายมือชื่อ
..........................................

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
ร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส าคัญในกรณี ของงบการเงิ นและรายงานเกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อ
รายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิ ได้จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้วา่ โดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ที่อยู่ภายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั
ชื่อ - สกุล

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

ตาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกิตติมศักดิ์
ได้รับการเลือกตั้งเปนกรรมการตาม
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาป 2554 เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2554

อายุ
(ป)

วุฒิการศึกษา

76 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ( ปรอ. 1 )
UTAH STATE University , USA
หลักสูตร DAP
หลักสูตร DAP ของ IOD ป 2548
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 18
ของ IOD ป 2551

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช

ประธานกรรมการ
59 ปริญญาเอกการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยซัมเมอร์เซท
ได้รับการแต่งตั้งเปนกรรมการตามมติ
สหราชอาณาจักร
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ปริญญาเอกวิศวกรรมชีวภาพ อิมพีเรียลคอลเลจ
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
2556

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
ได้รับการเลือกตั้งเปนกรรมการตาม
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาป 2556 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2556

53 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร DAP ของ IOD ป 2549
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สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
ช่วงเวลา
2548-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน

1.67

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2548-2554

ประธานกรรมการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท นานาบริการ จากัด
บริษัท เอเชี่ยน แคปปตอล แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จากัด
บมจ. ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเมนท์

ปจจุบัน

ประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting
Professor)

สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
มูลนิธิเติมน้าใจให้สังคม
บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปโตรเลียม
อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร

2552-ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

2549-2551

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมาธิการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บมจ. บลิส – เทล

ชื่ อ - สกุล

ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี

ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

48 ปริ ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ / รักษาการกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามมติ
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2554

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตาม
มติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2556

49 ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2550

ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 64 ปริ ญญาเอก ด้าน Outstanding in Leadership and
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามมติ
Human Behavior , United States International
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
University , San Diego , California , USA.
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2554
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
ก.ย. 2556ปัจจุบนั
2554 - 2556
2553 – 2554

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. บลิส - เทล
บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

-

2542-ปัจจุบนั

หัวหน้าสานักงาน

สานักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

-

2547-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

รองประธานสถาบัน
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ

สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

(ปี )
48

ปริ ญญาโท ด้านกฎหมายการค้า-การเงิน
ระหว่างประเทศ Tulane University, U.S.A.
ปริ ญญาโท ด้านกฎหมายเปรี ยบเทียบ Pennsylvania
State University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2551

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
2547-ปัจจุบนั

เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2555

นายประเจิด สุขแก้ว

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
66
อิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการตาม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2555

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. ) รุ่ นที่ 42
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้ากาลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP ของ IOD ปี 2553

-

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2556

ปริ ญญาเอก คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

62
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตาแหน่ ง
ที่ปรึ กษากฎหมายและ
ทนายความหุ้นส่วน

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

บริ ษทั บลิส – เทล จากัด (มหาชน)
รัฐสภา

2548-2550

กรรมการ
สมาชิกสภานิติบญั ญัติ
แห่งชาติ
ผูว้ า่ การ

2551 - 2553

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส.ค.–ต.ค. 2555
2549-2551

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

(ปี )
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่าย 48
โครงการพิเศษ

นายเอกกมล เอมระดี

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายกฎหมาย

48

ประกาศนียบัตรการบริ หาร Management
Excellence Skill Alexander Hamilton Institute, NJ.
Mini – MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)
2552 - 2556
-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด

2551 - 2555

กรรมการ
ผช.กรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ ฝ่ ายกฎหมาย
ผ.อ.อาวุโสฝ่ ายกฎหมาย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2556

ผ.อ.ฝ่ ายอาวุโส สานัก
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

2548 - ปัจจุบนั
2555 – 2556

บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง
บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

นายสุรภูมิ สมหวังธนโรจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

41

ปริ ญญาโท MBA สาขาวิชา MIS
George Washington University
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

0.001

นางนฤมล ฉัตรตะวัน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายบัญชี การเงิน

46

ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

2555 - 2556
2554 – 2555
2550 – 2554

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีฯ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีฯ

บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง
บริ ษทั ธนบุรีพานิช จากัด
บมจ. อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

นายชาญไชย เข็มวิเชียร

ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายระบบ
สารสนเทศ

43

ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-

2554 – 2556

ผูอ้ านวยการฝ่ ายระบบ
สารสนเทศ
ผช.ผอ.ฝ่ ายระบบ
สารสนเทศ

บมจ.อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

2552 - 2554
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บมจ.อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง

ชื่ อ - สกุล / ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
ช่ วงเวลา
2549 - ปัจจุบนั

(ปี )
น.ส.อมราภรณ์ เดชะไกศยะ

เลขานุการบริ ษทั
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเลขานุการ
บริ ษทั ฯ ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
7/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2555

36

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

หมายเหตุ : (1) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หารแต่ละคน - ไม่มี –
(3) DAP หมายถึง หลักสูตร Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตาแหน่ ง
เลขานุการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด

(2) IOD หมายถึง สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(4) DCP หมายถึง หลักสูตร Director Certification Program

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31
สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการในบริษทั ย่ อย
รายชื่อ

บริ ษทั
IEC

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

H

2. ดร. ภูษณ ปรี ยม์ าโนช

X

3. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ

D , ///

4. ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี

V

5. นายสุธี ผ่องไพบูลย์

/

6. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร

/

7. นายประเจิด สุขแก้ว

/

8. เรื อโทยุทธนา ศิวรักษ์

/
/

9. ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

1

2

3

บริ ษทั ย่อย
4
5

6

7

8

/

/

/

/
/

/

หมายเหตุ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 )
H = ประธานกิตติมศักดิ์ , X = ประธานกรรมการ , D = รองประธานกรรมการ , /// = ประธานกรรมการบริ หาร ,
V = กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (รักษาการ) , / = กรรมการ
บริ ษทั ย่อย

1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
2. บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด
3. บริ ษทั จีเดค จากัด
4. บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี มเพาเวอร์ จากัด

5. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด
6. บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
7. บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จากัด
8. บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จากัด

หมายเหตุ - บริ ษทั ย่อย (2) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
- บริ ษทั ย่อย (3) เป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
และ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ย่อย (8) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน
้ โดยบริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด และ บริ ษทั ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ยี่ จากัด โดยบริ ษทั ย่อย (8) ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
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เอกสารแนบ 2 รายชื่ อของบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการในบริษทั ย่ อย
รายชื่อ

บริ ษทั ย่อย
1

2

3

4

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

2. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
3. ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี
4. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
5. นายเอกกมล เอมระดี
6. นายเดชา ศุจิธรรม
7. นายสุรภูมิ สมหวังธนโรจน์
8. ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
9. นายปั ญญา วัชรบูรณ์
10. นายกัมปนาท บารุ งกิจ
11. นายศักดิ์สิทธิ์ สุนทเรกานนท์
12. ดร. ธนภัทร สุ วรรณคา
13. นายอภิชาติ ตันติเวชกุล
14. นายกิตตน์พทั ธ สิ ระธนเศรษฐ์
15. นายมรุ พงศ์ ศิริวฒั น์

5

6

7

8

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/

/
/

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)
/ = กรรมการ
บริ ษทั ย่อย

1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
2. บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด
3. บริ ษทั จีเดค จากัด
4. บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี มเพาเวอร์ จากัด

5. บริ ษทั
6. บริ ษทั
7. บริ ษทั
8. บริ ษทั

ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด
ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
เอ็นเอฟเอส (2010) จากัด
แม่แตงโซลาร์ จากัด

หมายเหตุ - บริ ษทั ย่อย (2) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
- บริ ษทั ย่อย (3) เป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จากัด
และ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ย่อย (8) เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุ น
้ โดยบริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด และ บริ ษทั ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ยี่ จากัด โดยบริ ษทั ย่อย (8) ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการ
ปฎิบัติงานของบริษทั
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่ อ-สกุล
ตาแหน่ ง
อายุ

นางรมณี วลั ย์ จันทร์เพ็ญ
ผูจ้ ดั การสานักงานระบบและตรวจสอบภายใน
43 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พาณิ ชยศาสตร์บณั ฑิต (บริ หารอุตสาหการ)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทางาน

2553-ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การสานักงานระบบและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
2549-2553
เลขานุการ สังกัด สานักงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
2544-2549
เลขานุการและผูป้ ระสานงานโครงการอาวุโส
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
2536-2544
เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

การฝึ กอบรม

- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสู ตร 2 รุ่ นที่ 38
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสู ตร 1 รุ่ นที่ 45
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
-ไม่มี- 99 -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ แก่ ผ้ สู อบบัญชี
รอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษทั ผู้จ่าย
บริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออีซี กรี นเอนเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั ไออีซี เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริ ษทั ทีมโซลาร์ จากัด
บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จากัด
บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ดรี มเพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั จีเดค จากัด

ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั นกร
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั นกร
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นายมานิ ตย์ วรกิจจาภรณ์
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั นกร
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั นกร
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นายณรงค์ หลักฐาน
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั นกร
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
จาหน่ ายเงินลงทุนแล้ว

10

บริ ษทั ไอเอสดี (2012) จากัด

11

บริ ษทั ไออีซี ดีสทริ บวิ ชัน่ ซิสเท็ม จากัด จาหน่ ายเงินลงทุนแล้ว
รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี-
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ค่ าสอบบัญชี
2,000,000
100,000
200,000
150,000
300,000
30,000
20,000
50,000
450,000
70,000
30,000
3,400,000
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