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พัฒนาการที่ส�ำคัญ
15 มกราคม 2557

บริ ษั ท ฯ ได้ ล งทุ น เข้ า ซื้ อ หุ ้ น สามั ญ บริ ษั ท
E-Contech Management Pte. Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
จ�ำนวน 107,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของหุ้นช�ำระแล้วของบริษัทดังกล่าว

30 มิถุนายน 2557

บริษัท ทีมโซลาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ และเป็นผู้ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแม่มาลัย 1 และ 2
ขนาดก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า
โดยประมาณ 2 เมกะวัตต์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดเชียงใหม่
สามารถผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

23 กันยายน 2556

บริษัท ทีมโซลาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริ ษั ท ฯ และเป็ นผู้ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการล�ำพูน 1 และ 2 ขนาด
ก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยประมาณ
2 เมกะวัตต์ สามารถผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2557

2556
26 ธันวาคม 2556

บริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแม่ระมาด
จังหวัดตาก ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้า 5.25 เมกะวัตต์ สามารถผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้ า เข้ า สู ่ ร ะบบจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
002 รายงานประจำ�ปี 2558

30 กันยายน 2557

บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญบริษทั แก้วล�ำดวน
เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด จ�ำนวน 3,000,000 หุ้น
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 75 ของทุ น ช� ำ ระแล้ ว
ของบริษทั ดังกล่าว ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลทีจ่ งั หวัด
สระแก้ว ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

23 มีนาคม 2558

บริษทั ฯ ได้ลงทุนเข้าซือ้ หุน้ สามัญบริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด
จ�ำนวน 1,250,000 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 125,000,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นโรงผลิต
แก๊สชีวภาพในจังหวัดก�ำแพงเพชร และขณะนี้อยู่ระหว่างประมูล FiT
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25 พฤษภาคม 2558

บริษัทฯ ได้ลงทุนท�ำโครงการ Waste Plastic
Recycling โดยการผลิตเม็ดพลาสติกจากวัตถุดิบ
ที่เป็นพลาสติกปนเปื้อนซึ่งถูกคัดแยกจากบ่อขยะ
ต่ า งๆ โดยโครงการดั ง กล่ า วตั้ ง อยู ่ ใ นเขตอ� ำเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ขนาดสินทรัพย์

ปี 2556 – 2,597.68 ล้านบาท
ปี 2557 – 3,891.17 ล้านบาท
ปี 2558 – 4,498.06 ล้านบาท

2558

30 กันยายน 2558

บริ ษั ท ไออี ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ด�ำเนินการท�ำโครงการน�ำร่อง
โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กจากขยะชุมชน (A Prototype of Very Small
Power Plant for MSW Using Applied Technology)  
มูลค่าการลงทุน 125 ล้านบาท

8 กรกฎาคม 2558

บริษัทฯ ได้ลงทุนท�ำโครงการ Waste Plastic
Recycling โดยการผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก จาก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น พลาสติ ก ปนเปื ้ อ นซึ่ ง ถู ก คั ด แยก
จากบ่ อ ขยะต่ า งๆ โดยโครงการดั ง กล่ า วตั้ ง อยู ่
ณ นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคใต้ อ� ำ เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มูลค่าการลงทุน 157 ล้านบาท
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  003             

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
2557

2558

    2,597.82

3,891.17

4,498.06

10.26

47.85

35.53

930.34

1,031.47

1,118.06

1,667.48

2,859.70

3,380.00

รายได้รวม

774.35

512.48

607.79

ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน

670.26

512.63

615.93

88.31

13.41

0.14

100.85

22.33

25.91

0.00

0.00

-

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

11.40

2.62

0.02

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

11.45

0.65

0.005

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

4.32

0.41

0.003

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.62

0.39

0.35

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

-0.26

-6.81

-0.05

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)

0.38

0.15

0.14

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
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2556

4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม
2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
2557

รายได้รวม

2558

12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (%)
2556

2557

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%)

2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  005             

สารจากคณะกรรมการบริษัท

ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
มีก�ำ ลังผลิต 33,000 ตันในปีนี้ และ 54,000 ตัน
ในปี 2560 ถื อ ว่ า โรงงานแห่ ง นี้ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในเอเชีย

006 รายงานประจำ�ปี 2558

นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่งทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ล�ำพูนและตาก โรงไฟฟ้าชีวมวลทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะหาดใหญ่ทจี่ งั หวัดสงขลา โดยปี 2558 เป็นปีที่ บริษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
ขยายรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น กล่าวคือบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจาก
ขยะรีไซเคิล
ในปี 2559 บริษัทฯ คาดว่าโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจะมีก�ำลังการผลิตถึง 33,000 ตันและถึง 54,000 ตันต่อปี
ในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้น�ำพลาสติกปนเปื้อนที่ได้มาจากขยะชุมชนมาเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน โรงงานแห่งแรกนี้ตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ส�ำหรับในปี 2559 โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสระแก้ว บริษัทฯ ได้น�ำเชื้อเพลิงแบบกึ่ง RDF มาปรับใช้กับโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ท�ำให้ลดต้นทุนของเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 30 ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัทจีเดคนั้น เมื่อปลายปี 2558
ได้เพิ่มก�ำลังการผลิตจาก 4.3 เมกะวัตต์มาเป็น 5.4 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะสามารถขายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดตามสัญญา
คือ 6.25 เมกะวัตต์ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2559
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าในปี 2559 นี้ จะเป็นปีแห่งการสร้างรากฐานของความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ โดยทีจ่ ะมีสมั ปทาน
โรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะใหม่และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเข้ามาเสริมอีก
บริษัทฯ จะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
						
(ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช)
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  007             

คณะกรรมการบริษัท

4

5

3

1. ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต
ประธานกิตติมศักดิ์  

2. ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

3. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

4. นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

5. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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1

2

6

7

6. นายประเจิด สุขแก้ว
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

7. นายเมธา ธรรมวิหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ

8. ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม
กรรมการ
กรรมการอิสระ

9. ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี

กรรมการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 2

8

9

คณะกรรมการบริหาร

3

4
2

1. ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

2. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

3. นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์

5

1

4. ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี

กรรมการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 2

5. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 3

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 1
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บจ. ไออีซี สระแก้ว 1***
IEC Sakaeo 1 Co., Ltd.

บจ. ไออีซี บิซิเนสพาร์ทเนอร์ส
IEC Business Partner Co., Ltd.

75%

100%

กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก
Recycled Plastic Pellet from
Waste Plastic

E-Contech Management Co., Ltd.

100%

กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและ
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
Communications and
Engineering Consulting Business

หมายเหตุ: * บจ. จีเดคเป็นการร่วมทุนระหว่าง บจ. ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่และบมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ในอัตราส่วน 50:50
             ** บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง เดิมชื่อ บจ. ทีมโซล่าร์
*** บจ. ไออีซี สระแก้ว 1 เดิมชื่อ บจ. แก้วล�ำดวน พาวเวอร์ ซัพพลาย โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างไออีซี
และกลุ่มผู้หุ้นเดิมในอัตราส่วน
**** บจ. ไออีซีแม่ระมาด เดิมชื่อ บจ. ซุปเปอร์ดรีมพาวเวอร์

บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง**
(IEC Mae Tha Mae Taeng Co., Ltd.)

บจ. จีเดค*
(GIDEC CO., LTD.)

บจ. ไออีซี แม่ระมาด****
IEC Mae Ramat Co., Ltd.

100%

50%

บจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่
IEC Green Energy Co.,Ltd.

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

100%

100%

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
Energy Business

บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
The International Engineering Pcl.

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย
2558
%
การถือหุ้น ล้านบาท %

2557
ล้านบาท

2556
%

ล้านบาท

%

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท							
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

42.56

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม
รายได้อื่น
รวมมูลค่าการจ�ำหน่ายของบริษัท		

7.00 239.12

46.66

52.21

6.74

-

-

-

-

1.19

0.15

-

-

-

-

0.12

0.02

106.55

17.53

46.76

9.12

11.57

1.49

149.11

24.53 285.88

55.78

65.09

8.40

กลุ่มธุรกิจพลังงาน							
บจ. ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่

100

44.11

7.26

0.15

0.02

0.07

0.01

50

130.37

21.45

1.06

0.21

0.26

0.03

บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง

100

77.42

12.74

59.90

11.69

10.10

1.31

บจ. ไออีซี แม่ระมาด

100

85.99

14.15

86.65

16.91

1.27

0.16

บจ. ไออีซี สระแก้ว 1

100

116.63

19.19

35.14

6.86

-

-

บจ. แม่แตงโซลาร์

100

-

-

-

-

-

-

บจ. ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส

100

0.07

0.01

0.65

0.13 316.37

40.86

รวมรายได้กลุ่มธุรกิจพลังงาน		

454.58

บจ. จีเดค

74.80 183.55

35.82 328.07 42.37

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ							
บจ. ไออีซีเทคโนโลยี

100

-

-

5.91

1.15

5.87

0.76

บจ. ไออีซีดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ท

100

-

-

-

-

1.87

0.24

บจ. เอ็นเอฟเอส (2010)

100

0.01

-

-

-

16.72

2.16

บจ. ไอเอสดี (2012)

100

-

- 356.73

46.07

รวมรายได้กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ		

0.01

-

5.91

1.15 381.19 49.23

กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม							
E-Contech Management Pte. Ltd.

100

รวมมูลค่าการจ�ำหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อย		

4.08

0.67

37.14

7.25

-

-

607.79 100.00 512.48 100.00 774.35 100.00
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บริษัทย่อยอื่นๆ
บริษัท
1. บริษัทย่อยที่ได้จดทะเบียน
ยกเลิกบริษัทแล้ว
- บริษัท แม่แตงโซลาร์ จ�ำกัด
       (Mae Taeng Solar Co., Ltd.)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

2. บริษัทย่อยที่ได้ขายเงินลงทุน
เรียบร้อยแล้ว
- บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จ�ำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเป็นผู้ให้บริการสื่อสาร
    (IEC Technology Co., Ltd.)
(Communication Service)
“IEC 3G”
- บริษัท ไอเอสดี (2012) จ�ำกัด
(ISD (2012) Co., Ltd.)

ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซิมการ์ด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(DTAC Distribution)

- บริษทั ไออีซี ดีสทริบวิ ชัน่
ซิสเท็ม จ�ำกัด
(IEC Distribution System
Co., Ltd.)

ให้บริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์แก่ลูกค้าองค์กร และลูกค้า
ของผู้จัดจ�ำหน่าย โดยให้บริการผ่าน
ช่องทางศูนย์บริการของตนเองและ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. บริษัทย่อยที่หยุดการด�ำเนินงาน
ชั่วคราว
- บริษัท เอ็นเอฟเอส (2010) จ�ำกัด ขายส่ง ขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป
(NFS (2010) Co., Ltd.

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
  
       - ไม่มี012 รายงานประจำ�ปี 2558

ทุน
จดทะเบียน
(ล้านบาท)

รายละเอียด

15  

บริษัท แม่แตงโซลาร์ จ�ำกัด  ได้จดทะเบียน
เลิกบริษัท ซึ่งได้นายทะเบียน กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ รั บ
จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อ 6 มกราคม 2557  
และได้ จ ดทะเบี ย นเสร็ จ การช� ำ ระบั ญ ชี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

248  

เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2557 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 3/2557
มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี
เทคโนโลยี จ�ำกัด

5

เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2556 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2556
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ข ายเงิ น ลงทุ น ใน บริ ษั ท
ไอเอสดี (2012) จ�ำกัด

112

เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2556 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2556
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ข ายเงิ น ลงทุ น ใน บริ ษั ท
ไออีซี ดีสทริบิวชั่น ซีสเท็ม จ�ำกัด และ
เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ไออี ซี อี ซี่ ฟิ ก ซ์ จ� ำ กั ด
ซึ่ ง ยุ ติ กิ จ การเป็ น การชั่ ว คราวตั้ ง แต่
เดือนธันวาคม 2553

16  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2555
มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ หยุดการด�ำเนินธุรกิจ
ตัวแทนค้าปลีก Nokia shop

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่  ธุรกิจ  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business)
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะรีไซเคิล และพลังงานชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
(Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic) (3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Business) และ (4) กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (Communications and Engineering
Consulting Business)

1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ต่างๆ เช่น ชีวมวล  แสงอาทิตย์ ลม น�ำ 
้ หรือ ไฮโดรเจน
เป็นต้น เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
สามารถหาได้จากท้องถิ่นต่างๆ บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ตลอดจน
การค้นคว้าและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหมุนเวียนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  
และปัจจุบนั บริษทั ได้ดำ� เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm Energy)  โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste to Energy)  และโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Energy)
		 1.1 ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
			 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนในด้านการด�ำเนินงาน อีกทั้งยังมีจุดแข็ง
ในด้านวัตถุดิบเพื่อการผลิต เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ไม่จ�ำกัด ประกอบกับกระบวนการผลิต
ปราศจากการเผาไหม้ใดๆ ท�ำให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้นโยบายการสนับสนุนด้านราคารับซื้อกระแสไฟฟ้า
โดยภาครัฐท�ำให้ธุรกิจมีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง เป็นแบบ Grid Tie ซึ่งมีคุณสมบัติในการแปลง
กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท มีสัญญารับซื้อกระแสไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 5 ฉบับ ก�ำลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 9.09 เมกะวัตต์  ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
ระยะเวลาการได้
Adder
ระยะเวลา

คงเหลือ
จาก ธ.ค. 58

ก�ำลังไฟฟ้า
ติดตั้ง
รวม
(เมกะวัตต์)

23 ก.ย. 56

10 ปี

7 ปี 9 เดือน

2.638

1.92

- โรงไฟฟ้าพลังงาน
ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 30 มิ.ย. 57
แสงอาทิตย์ แม่มาลัย 1, 2 จ. เชียงใหม่

10 ปี

8 ปี 6 เดือน

2.379

1.92

10 ปี

8 ปี

6.3

5.25

11.317

9.09

บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงาน

ที่ตั้ง

COD
วันที่

ก�ำลังไฟฟ้า
รับซื้อ
รวม
(เมกะวัตต์)

บริษัท ไออีซี
แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ล�ำพูน 1, 2

ต. ทากาศ อ. แม่ทา
จ. ล�ำพูน

บริษัท ไออีซี
แม่ระมาด จ�ำกัด
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แม่ระมาด
รวมก�ำลังการผลิต
พลังไฟฟ้า

119 หมู่ 8
26 ธ.ค. 56
อ. แม่ระมาด จ. ตาก
แขวงขะเนจื้อ

- โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อ. แม่ทา จ. ล�ำพูน
ก�ำลังไฟฟ้าติดตั้งรวม 2.638 เมกะวัตต์ (MWp) และใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง ยี่ห้อ Solar Frontier
รุ่น SF 140S ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ตรง/สลับ ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 17000 TL-EE-10
ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี   แปลงแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงและจ�ำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่ง 22 kV
ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อ. แม่มาลัย จ. เชียงใหม่
ก�ำลังไฟฟ้าติดตั้งรวม 2.379 เมกะวัตต์ (MWp) โดยใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกรวม ยี่ห้อ JA Solar
รุ่น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ตรง/สลับ ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 20000 TL-EE-10
ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี   แปลงแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงและจ�ำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่ง 22 kV
ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อ. แม่ระมาด จ. ตาก
ก�ำลังไฟฟ้าติดตั้งรวม 6.30 เมกะวัตต์ (MWp) โดยใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกรวม ยี่ห้อ JA Solar
รุ่น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าตรง/สลับ ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 20000 TL-EE-10
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ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี   แปลงแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงและจ�ำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่ง 22 kV
ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในระหว่างปี 2557 โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แม่ระมาด ได้ท�ำการปรับปรุงการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้สัมพันธ์
ต่อระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ ตามนโยบายการขยายระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้ปรับค่าตัวประกอบก�ำลังไฟฟ้า (Power Factor)  มีค่า=1  ท�ำให้สามารถส่งกระแสไฟฟ้าออกสู่เครือข่ายได้มากขึ้นถึง 3%
การตลาดและการแข่งขัน
เนื่องจากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ด�ำเนินการภายใต้สัญญาการรับซื้อพลังงานไฟฟ้า (Power Purchasing
Agreement -PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งสัญญามีอายุ 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้มีผลใช้บังคับ
จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะยื่นหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้า
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการประกันรายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคง และถือได้ว่าไม่มีการแข่งขัน
ในด้านการตลาด
		
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
5 ส่วน ได้แก่
(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module) ท�ำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
โดยสามารถน�ำแผ่น PV Module หลายๆ แผ่นมาต่อกันเป็นชุด เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามต้องการ  
(2) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (invertor) ท�ำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้ให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)  
(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม (Main Distribution Board) ท�ำหน้าที่ควบคุมการจ่ายและตัดตอนระบบไฟฟ้า
แรงต�่ำ 3 เฟส  
(4) หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (22kV Step up Transformer) ท�ำหน้าที่ยกแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ให้เท่ากับ
ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(5) ระบบสวิทช์ตัดตอนหลัก (22kV Switch Gear) ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อ/ตัดตอน ระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
กับระบบสายส่งของการไฟฟ้า    

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  015             

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ฯ ติดตัง้ ด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหลักซึง่ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานได้รบั การประกัน
จากผู้ผลิต ผ่านการทดสอบตามข้อก�ำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนที่ผลิตในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ได้แก่ แผ่น PV Module น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน Inverter น�ำเข้าจากประเทศเยอรมนี
หม้อแปลงไฟฟ้าผลิตในประเทศไทย โดยเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทกุ แห่งของบริษทั สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
		 1.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste to Energy)
			 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขยะ แม้วิธีการฝังกลบซึ่งใช้อยู่
ในปัจจุบันเป็นวิธีการที่ลงทุนต�่ำที่สุด แต่จะมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลภาวะและทัศนียภาพ ท�ำให้ปัจจุบันการสร้าง
หลุมใหม่เป็นไปได้ยากเนือ่ งจากการต่อต้านจากชุมชน  ภาครัฐในระดับท้องถิน่ เองต้องเผชิญปัญหาในการวางแผนการบริหาร
จัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวจึงได้ศกึ ษาเทคโนโลยีทางด้านการก�ำจัดขยะมูลฝอย
และแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึง่ สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ทัง้ นีย้ งั เป็นธุรกิจทีม่ ผี ลตอบแทนมัน่ คง และยัง่ ยืน  
บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในการด�ำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานขยะ ชือ่ บริษทั จีเดค จ�ำกัดโดยสร้างโรงงานก�ำจัดขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดก�ำลังการผลิต
สูงสุด 7.0 เมกะวัตต์ และมีขนาดก�ำลังการผลิตขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สูงสุด 6.5 เมกะวัตต์
(Adder  ณ ราคา 3.50 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 8 ปี) ภายใต้สัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสัญญามีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาโดยมีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่เปิดขาย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD-Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557    
       
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรงก�ำจัดขยะและแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Ash-Melting Gasification และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้รับ
การยอมรับและพัฒนาในภาคพื้นยุโรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประเทศฟินแลนด์ โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กับเทศบาลนครหาดใหญ่ และยังสามารถลงนามในสัญญาบริหารจัดการ
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ขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 25 ปีนับจาก COD ในจังหวัดสงขลาจ�ำนวน 12 องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อน�ำส่งขยะมูลฝอยชุมชนรายวันน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับบริษัทฯ วันละไม่ต�่ำกว่า 250 ตันต่อวัน
ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอส�ำหรับการน�ำมาเตรียมเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ
			 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
การด�ำเนินการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนมีความแตกต่างกับการด�ำเนินการธุรกิจอื่นๆ เนื่องจาก
เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริษัทเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่
ในการบ�ำรุงรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและพื้นที่ของตนเอง การเข้าด�ำเนินการโครงการจะเป็นการประมูลตาม
ระเบียบของทางราชการ และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว จะสามารถด�ำเนินการตามข้อตกลงกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามกรอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ตลอดอายุสัญญา
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยจัดเตรียมงบประมาณเพื่อสังคม
รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการท�ำงานที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น มุ่งสร้าง
การสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนเพื่อสันติสุขในการประกอบการ (Industrial Peace)
           
ขยะในประเทศไทยมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทั้งยังไม่ต้องไปพึ่งพาการซื้อก๊าซธรรมชาติ
จากเมียนมาร์ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินการก�ำจัดขยะอย่างจริงจัง เร่งสร้างโรงงานคัดแยกขยะ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ น�ำขยะมารีไซเคิล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจประโยชน์ในการคัดแยกขยะ ไม่ใช่เพียงแต่
ทิ้งให้พ้นบ้าน การก�ำจัดขยะไม่ใช่แต่เพียงเป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ควรให้เด็กไทยเรียนรู้
ในการคัดแยกขยะ กระแสตอบรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ในขณะที่เราก�ำลังเผชิญ
ปัญหาทิ้งขยะล้น
			 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การบริหารจัดการเริ่มจากการรับขยะชุมชนที่ก่อเกิดรายวันเข้าสู่ระบบการคัดแยกและบดให้ได้ขนาด
ตามที่ต้องการพร้อมกับการลด/ควบคุมความชื้น จากนั้นป้อนเข้าสู่เตาเผาแบบแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) เพื่อก�ำจัดขยะ
และแปรรูปเป็นพลังงานความร้อนป้อนให้แก่ระบบก�ำเนิดไอน�ำ 
้ (Boiler) เพือ่ เป็นแหล่งพลังงานขับเคลือ่ นเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
(Turbine Generator) ในการสร้างกระแสไฟฟ้า
โครงการนี้ได้รับการออกแบบที่ค�ำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีระบบควบคุมและบ�ำบัดมลภาวะ
ครบถ้วน ทั้งด้านอากาศ น�้ำ และกากของเสีย โดยด้านอากาศมีระบบบ�ำบัดอากาศและกากของเสียเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป
(EU standard) รวมทั้งมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของขยะด้วยบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
น�ำน�้ำที่บ�ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในกิจกรรมด�ำเนินการ
โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะ การด�ำเนินการโครงการนี้ได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่   จ. สงขลา รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้การต้อนรับ
และสนั บ สนุ น เพื่ อ การแก้ ป ั ญ หาด้ า นขยะมู ล ฝอยอย่ า งยั่ ง ยื น การด� ำ เนิ น การโครงการนี้ มี ป ั จ จั ย เกื้ อ หนุ น อย่ า งมาก
โดยสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในพื้นที่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา ซึ่งหมายถึงการมีเสถียรภาพของวัตถุดิบ
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในระยะเวลายาว  สนับสนุนความมั่นคงในการด�ำเนินการของโครงการเป็นอย่างดี
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		 1.3 ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
			 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวล เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) โดยการ
น�ำเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบหรือเศษไม้มาใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อเผาไหม้ในหม้อไอน�้ำ  (Boiler) และถ่ายเทความร้อน
ให้หม้อไอน�้ำจนกลายเป็นไอน�้ำที่ร้อนจัด และมีความดันสูง ซึ่งไอน�้ำจะไปขับเคลื่อนกังหันหรือเครื่องจักรไอน�้ำที่ต่ออยู่กับ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้าออกมา ซึ่งจุดที่จะคุ้มกับการด�ำเนินการ ขนาดโรงไฟฟ้าไม่ควรต�่ำกว่า 5 เมกะวัตต์
ส�ำหรับระบบดังกล่าว
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด : SK I (เดิมชื่อ
บริษัท แก้วล�ำดวนเพาเวอร์ซัพพลาย จ�ำกัด : KPS) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการผลิตรวม 9.6 เมกะวัตต์ โดยใช้ ไม้สับ
เปลือกไม้ ทะลายปาล์ม และชานอ้อย เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซึง่ สามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอภายในพืน้ ที่
ของจังหวัดสระแก้ว
SK I ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ 8 เมกะวัตต์ ประเภท Non- firm
โดย PPA ฉบั บ นี้ SK I จะได้ รั บ ส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า (adder) ส� ำ หรั บ ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก ที่ 0.30 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี โดย SK I ได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 ดังนั้น
รายได้ของ SK I จะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับมาตรฐาน โดยคิดตามหน่วยไฟฟ้าที่สามารถส่งจ�ำหน่ายได้ ส�ำหรับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
			 การตลาดและการแข่งขัน
การด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวนั้นเป็นธุรกิจที่แตกต่างไปจากการด�ำเนินธุรกิจในแบบอื่น เนื่องจาก
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ลู ก ค้ า เพี ย งรายเดี ย วคื อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ ง นี้
เมื่อโครงการได้เริ่มเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ได้ตามสัญญา
ที่ได้รับ

018 รายงานประจำ�ปี 2558

			 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SK I ได้แก่ ทะลายปาล์ม ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และชานอ้อย
โดยชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ สามารถหาได้ตลอดทั้งปีในบริเวณพื้นที่ จ. สระแก้ว ซึ่งมีโรงไม้สับที่สามารถส่งวัตถุดิบให้
SK I ได้ และทะลายปาล์มสามารถหาได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน ขณะที่ทะลายปาล์มจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลเก็บเกี่ยวปาล์ม
ทั้งนี้ SK I มีการท�ำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ากับผู้ขายเชื้อเพลิงในระยะยาว
โดยผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดหาเชื้อเพลิงตามประเภทที่ก�ำหนดเพื่อส่งมอบให้แก่ SK I
			 ปริมาณที่ใช้วัตถุดิบในแต่ละวัน
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละวันขึ้นอยู่กับสูตรการเดินเครื่องเพื่อให้ได้กำ� ลังการผลิตที่ขายออกวันละ
8 เมกะวัตต์ โดยก�ำหนดค่าความร้อนของชนิดเชื้อเพลิงสามารถก�ำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงต้นทุนต�่ำ  เช่นเปลือกไม้ 70%
ทะลายปาล์ม 15% และชิ้นไม้สับ 15% โดยมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อวันตั้งแต่ 300-350 ตันต่อวัน ขึ้นอยู่กับความชื้น
ของเชื้อเพลิง

2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและพัฒนากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐและเอกชน   และมีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้า   ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีของภาครัฐและเอกชน  
การด�ำเนินธุรกิจ System Integrator (SI) ของบริษัทฯ นั้นนอกจากการมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
โครงการด้าน IT  ที่ส�ำคัญๆ มาตลอดกว่า  10 ปี นั้น การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และการให้บริการที่ดีเยี่ยมนับเป็นหัวใจที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของไออีซีอีกประการหนึ่ง ในแต่ละโครงการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการ
นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบโซลูชั่นให้เหมาะสมกับขนาดของระบบในแต่ละธุรกิจให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาก�ำหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์แต่ละส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด
		
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สายงานธุรกิจ System Integrator ของบริษัทฯ ครอบคลุมการบริการวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ออกแบบและประยุกต์ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบเครือข่าย และ
การให้บริการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงาน
นั ก พั ฒ นาระบบ และวิ ศ วกรระบบ ที่ ส ามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงานออกแบบและพั ฒ นาระบบ รวมไปถึ ง งาน
ด้านฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
โดยสืบเนื่องจากความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการ Integrated Billing & Customer Services System  
and Billing Mediation  (IBACSS) มูลค่า 953 ล้านบาท ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2551 - 2555  
เป็นต้นมา ในปี 2556 บริษัทฯ ก็ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้เป็นผู้ด�ำเนินการโครงการ
จ้างจัดท�ำระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ล้านบาท   โดยบริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวต่อ กสท จนแล้วเสร็จตามสัญญาฯ ในปี 2557 เป็นที่เรียบร้อย โดย กสท
สามารถน�ำระบบ Unified Database ไปใช้งานเพื่อรองรับธุรกิจของ กสท ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2556  
เป็นต้นมา บริษัทฯ ยังได้รับการว่าจ้าง จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้เป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์และระบบ IBACSS  มูลค่ารวมกว่า  146  ล้านบาท  อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
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ส�ำหรับในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างจัดท�ำระบบบูรณาการการรับช�ำระค่าใช้บริการ
(Enterprise Payment Integration System) จ�ำนวน 1 ระบบ กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม มูลค่าโครงการ
20,704,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีระยะการด�ำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 24 เมษายน
2559 โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการส่งมอบฮาร์ดแวร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ ด�ำเนินการฝึกอบรม
Classroom Training และจัดท�ำ Conceptual Design เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามข้อก�ำหนด
ของโครงการและความต้องการของลูกค้าอัตราความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 50
		
การตลาด การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ บริษัทเอกชน โดย มุ่งเน้นรับงานโครงการต่างๆ
ด้วยการเข้าร่วมประกวดราคา ทั้งนี้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นในขั้นตอน
การขายหรือการน�ำเสนองานจึงจ�ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภายใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ
ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่และส�ำคัญยิ่งของบริษัทฯ ในปี 2558 กสท ได้ตั้งงบลงทุนในแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกว่า 570 ล้านบาท คลอบคลุมทั้งในส่วนของงานเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนธุรกิจ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโอกาสน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนอง
แผนธุรกิจของ กสท อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2558 เกิดการชะลอตัวในการใช้งบประมาณในหลายๆ โครงการ
ของ กสท จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแผนงานด�ำเนินโครงการที่มีอยู่ในแผนงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้  
		
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ การมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการด้านไอที และการมีพันธมิตร
ทางธุรกิจที่หลากหลายในสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยเน้นพันธมิตรที่มีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีราคาที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการ
ให้บริการหลังการขายที่ดี อาทิ มีศูนย์บริการที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน และมีความรวดเร็วในการให้บริการในด้าน
การผลิตและการจัดจ�ำหน่าย มีความพร้อมในการเตรียมปริมาณสินค้าที่สามารถรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนได้ และสามารถส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วทันต่อการด�ำเนินงานในแต่ละโครงการ
นอกจากการมีสินค้าและบริการที่ดีแล้ว สิ่งส�ำคัญที่เป็นหัวใจในการแข่งขันอีกประการหนึ่ง คือการเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้า กล่าวคือ บริษัทฯ จะต้องเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้ สามารถให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าให้ได้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
		
สภาพการแข่งขัน
ภาพรวมของการใช้จ่ายด้านไอทีและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทยในปี 2558 มีอัตราการเติบโตที่
ร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เติบโตเล็กน้อยและเงินลงทุนที่หดหายไปของภาคธุรกิจ รายงาน
การส�ำรวจนี้มาจากการปรับปรุงรายงานการใช้จ่ายไอซีทีของประเทศไทยในปี 2558 ที่มีฐานมาจาก ข้อมูลเชิงลึกในตลาด
ต่างๆ ของธุรกิจไอซีที จ�ำนวน 11 ธุรกิจที่ไอดีซี (IDC) ได้ท�ำการเก็บข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ชื่อ IDC Tracker การปรับปรุงนี้ได้มีการทบทวนการใช้จ่ายในตลาดหลักๆ เช่น ตลาดโทรคมนาคม ไคลเอนต์ดีไวซ์
ซอฟต์แวร์ในองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร (Enterprise Computing) บริการด้านไอที และอุปกรณ์ต่อพ่วงไอทีต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เป็นอันดับสองส�ำหรับสินค้าและบริการด้านไอซีทีในภูมิภาคอาเซียน
020 รายงานประจำ�ปี 2558

แม้ว่าจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปัญหาด้านการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2558 มีการใช้จ่าย
ด้านไอซีทีที่มีจากหน่วยงานภาครัฐฯ ภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริโภครวมกัน อยู่ที่ราว 20.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ                               
ปี 2558 ค่าใช้จ่ายด้านไอซีทีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของจีดีพี การเติบโตของการใช้จ่ายด้านไอซีที มีอัตรา
การเติบโตเทียบเท่ากับภาคการเกษตรของประเทศ โดยแบ่งเป็นสัดส่วน บริการโทรคมนาคมสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45.5
และไอทีอยู่ที่ร้อยละ 54.5 การเติบโตของตลาดไอทีในปี 2558 มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างทรงตัวที่ร้อยละ 1.9
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอุปสงค์ที่อ่อนตัวลง ส�ำหรับตลาดบริการโทรคมนาคม มีอัตรา
การเติบโตที่ค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 6.2 ทั้งนี้กลุ่มผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนยังคงมีการเพิ่มการใช้บริการด้านรับส่ง
ข้อมูลสูงขึ้น 4G จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล การใช้จ่ายด้านบริการโทรคมนาคมของประเทศซึ่งได้รับแรงหนุน
มาจากปริมาณการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.5
ในปี 2559 การให้บริการเชิงพาณิชย์ส�ำหรับเครือข่าย 4G ถือเป็นจุดหักเหที่ส�ำคัญต่ออัตราการเติบโตไม่เพียงแต่ธุรกิจ
โทรคมนาคมเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ตลาดผูบ้ ริโภคยังชีน้ ำ� ตลาดไอซีที แต่สงิ่ นีก้ ำ� ลังเปลีย่ นไป การ
ใช้จ่ายไอซีทีของกลุ่มผู้บริโภคมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 65 แต่สัดส่วนดังกล่าวนี้คาดว่าจะลดลงตามล�ำดับในอนาคต การ
ใช้จ่ายไอซีทีของภาคธุรกิจกลับเริ่มเห็นแรงหนุนที่มาจากองค์กรธุรกิจต่างๆ เริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 เพื่อ
สร้างความยั่งยืนและคงความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ ภาคธุรกิจมีอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายร้อยละ 6.1
ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.4 อัตราการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากความต้องการใช้งานบริการ
ด้านไอที และการใช้ซอฟต์แวร์สำ� หรับองค์กรทีเ่ พิม่ ขึน้ ภาคบริการทางการเงินยังคงเป็นกลุม่ หลักในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในยุคถัดไปมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในด้านดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ หรือการท�ำเวอร์ชวลไลเซชั่น ตลอดจน
การให้บริการต่างๆ ผ่านคลาวด์ของกลุ่มธุรกิจจะเกิดขึ้นภายในปี 2559 แผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอลจะเป็นตัวกระตุ้น
การเติบโตตลาดไอซีทีหลังปี 2559 ไปแล้ว แผนแม่บทนี้จะผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจของประเทศและ
อุตสาหกรรมไอซีทีของบ้านเรา อย่างไรก็ตาม ไอดีซีคาดว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมน่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 เป็นต้นไป (ที่มา : www.idc.com)

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  021             

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้ทำ� งานร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีทงั้ ในและต่างประเทศเพือ่ น�ำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ต รงตามความต้ องการของลูก ค้าในแต่ละโครงการ โดยสืบเนื่องจากในปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้ส ่งมอบระบบงาน
Unified Database ให้แก่ กสท ซึ่งระบบดังกล่าว ออกแบบและสร้างโดย IBM (International Business Machines
Corporations) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และเจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชั้นแนวหน้าของโลก
ในปี 2558 นับเป็นปีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ใช้งานระบบ Unified Database อย่างเต็มตัว ใน 2 ระบบ
ที่ส�ำคัญ คือ
1. ระบบ Master Data Management เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลระบบลูกค้าสัมพันธ์
(CRM) และฐานข้อมูลระบบจัดท�ำใบแจ้งค่าใช้บริการ (Billing System) มาคัดเลือกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ข้อมูลเดียว (Golden Record) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ำไปพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าและน�ำไปต่อยอดวิเคราะห์
ความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขายและการตลาด
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
2. ระบบ Order Management (OM) เป็นระบบที่ท�ำหน้าที่รับค�ำสั่งซื้อต่างๆ จากลูกค้าทั่วประเทศ
ซึ่งในระบบนี้มีการออกแบบให้เป็นการท�ำงานแบบ Workflow โดยในแต่ละกระบวนการท�ำงานได้ผ่านการทดสอบว่า
เป็นกระบวนการที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีเครื่องมือทีส่ ามารถวิเคราะห์จดุ ทีเ่ ป็นคอขวดของการด�ำเนินงานในระบบ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้สูงขึ้น
		
โครงการที่ส�ำคัญ
จากความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบ IBACSS และ Billing Mediation ให้กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ
ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ดูแลงานบ�ำรุงรักษาระบบ IBACSS ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้กับ กสท อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 – 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้ามาโดยตลอด จนได้รับความไว้วางใจให้เป็น
ผู้ดูแลงานบ�ำรุงรักษาระบบ IBACSS ในส่วนของซอฟต์แวร์ มูลค่า โครงการ 48.79 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2558  
และในวันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างด�ำเนินงานโครงการจ้างท�ำระบบบูรณาการการช�ำระค่าใช้บริการ
(Enterprise Payment Integration System) มูลค่าโครงการ 20.7 ล้านบาท
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นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการส�ำคัญที่เตรียมจะด�ำเนินการกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ได้แก่ โครงการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS ในส่วนของซอฟต์แวร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ
โครงการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database รวมไปถึงการเข้าประมูลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ CRM ในไตรมาสที่ 2 และโครงการระบบค่ า ส่ ว นแบ่ ง โทรคมนาคมระหว่ า งประเทศและบริ ก ารขายส่ ง
(International Interconnection Charge and Wholesale System) ในไตรมาสที่ 3 ตามล�ำดับ
		
งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินงานโครงการจ้างท�ำระบบบูรณาการการช�ำระค่าใช้บริการ (Enterprise
Payment Integration System) ก�ำหนดส่งมอบงานทั้งหมด ในวันที่ 24 เมษายน 2559
และเตรียมจัดท�ำ  Proposal เข้าเสนอราคางาน โครงการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS ในส่วนของ
ซอฟต์แวร์ ปีที่ 3 และโครงการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database ในต้นปี 2559

3. กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (Communications and Engineering
		 Consulting Business)

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อท�ำให้
เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนงานทางด้านวิศวกรรมในรูปของการน�ำไปใช้งานส�ำหรับ
ชีวิตประจ�ำวันในอนาคต บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในส่วนของการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถน�ำไปสู่การเป็น
จุดเริ่มต้นของก�ำหนดทิศทางด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวันที่มีความต้องการ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ท�ำการศึกษาและพัฒนาโครงการ Microwave Rotary
Dryer โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
เครือ่ งอบแห้งขยะ หรือ Rotary Dryer เป็นเครือ่ งอบทีถ่ กู ใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพือ่ ลดความชืน้
ของเชื้อเพลิง มีลักษณะเป็นเครื่องอบทรงกระบอกวางนอน ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเป่าลมร้อน (Blower) โดยลมร้อน
จะถูกน�ำมาใช้ลดความชื้นของเชื้อเพลิง ขณะที่เชื้อเพลิงอยู่ในระบบ Rotary Dryer เครื่องอบแห้งจะหมุนตัวและเปิด
ระบบเป่าลมร้อนเพื่อลดความชื้นของขยะ โดยภายในถังจะมีครีบเป็นชั้นๆ เพื่อโกยเชื้อเพลิง ท�ำให้เกิดการถ่ายเทความร้อน
ที่ทั่วถึงและแห้งสม�่ำเสมอ
บริ ษัท ฯ ได้คิดค้นและจัดท�ำโครงการ Microwave Rotary Dryer ขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่อง Rotary Dryer และคุณภาพของเชื้อเพลิง โดยการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Generator)
เพื่อช่วยในการลดความชื้นของเชื้อเพลิง โดยจะใช้คู่กับเครื่องเป่าลมร้อนภายใน Rotary Dryer เพื่อให้การลดความชื้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโครงการนี้ใช้งบลงทุนจ�ำนวน 3.5 ล้านบาท  คาดว่าจะได้ก�ำไร 8 ล้านบาท
		
การตลาดและการแข่งขัน
เครื่อง Rotary Dryer นั้นถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม แต่เครื่อง Microwave Rotary
Dryer นั้นเป็น Know-how เฉพาะของบริษัท ซึ่งยังไม่เคยมีคิดค้นมาก่อน ท�ำให้บริษัทฯ สามารถน�ำงานวิจัยและ
เครื่อง Microwave Rotary Dryer เสนอขายให้แก่บริษัทในอุตสาหกรรมที่สนใจได้
		
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้มีการติดต่อกับ Supplier ที่มีความเชี่ยวชาญในการท�ำเครื่องก�ำเนิดคลื่นไมโครเวฟ (Microwave
Generator) เพื่อน�ำมาติดตั้งกับเครื่อง Rotary Dryer
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4. ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเปื้อน (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic)

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับขยะผ่านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ โรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ ของบริษัท จีเดค จ�ำกัด และพบว่าขยะมีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกซึ่งสามารถน�ำมาท�ำเป็นเม็ดพลาสติก
รี ไ ซเคิ ล และกลั บ มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมใหม่ โดยบริ ษั ท ฯ จะท� ำ การขายเม็ ด พลาสติ ก ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยมี
เป้าหมายหลักที่จะส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังประเทศที่มีความต้องการสูง เช่น ประเทศจีน เป็นต้น
		
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เม็ดพลาสติกในตลาดปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย แบ่งได้จากที่มาของวัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติกที่ผลิตขึ้นใหม่
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากขยะชุมชน เป็นต้น หรือหากแบ่งตามประเภท
คุณสมบัติของพลาสติกที่ผลิตโดยทั่วไปในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
ประเภทพลาสติก

ตัวอย่างการน�ำไปใช้

คุณสมบัติ

PETE (Polyethylene Terephthalate
ethylene)

ท�ำภาชนะบรรจุน�้ำดื่ม น�้ำอัดลม น�้ำยาซักผ้า มีน�้ำหนักเบา ไม่แตกเมื่อถูกแรงกด
อาหารบางชนิด

HDPE (High Density Polyethylene)

ท�ำภาชนะบรรจุนมสด น�้ำดื่ม น�้ำยาซักผ้า มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติทนทาน
ถุงพลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน ต่อสารเคมีและตัวท�ำละลายหลายชนิด
รถยนต์

PVC (Polyvinyl Chloride)

ท�ำภาชนะส�ำหรับห่อหุ้ม ขวดบรรจุชนิดบีบ มี ค วามยื ด หยุ ่ น สู ง แข็ ง แต่ เ ปราะและ
ถุงพลาสติกตามร้านค้า
สลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน

LDPE (Low Density Polyethylene)

ท�ำถุงหิ้ว ขวดพลาสติกบางประเภท นิยม มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อการ
ท�ำถุงใส่อาหาร ชา กาแฟ
กรอบแตก แต่แข็งแรงและทนความร้อน
น้อยกว่า HDPE

PP (Polypropylene)

ใช้เป็นยางลบ หลอด ขวดนม ถุงร้อนบรรจุ เป็ น พลาสติ ก ที่ มี ค วามเบาที่ สุ ด ในกลุ ่ ม
อาหารชนิดใช้แล้วทิ้ง
เปราะและแตกง่ายน้อยกว่า HDPE ไอน�้ำ
และออกซิเจนซึมผ่านได้น้อย

Polystyrene

ใช้ท�ำโฟม

มีนำ�้ หนักเบา คงรูปดีแต่เปราะ ใช้ผลิตเป็น
แก้วโฟมที่ใช้แล้วทิ้ง

ชนิดอื่นๆ เช่น Polycarbonate

เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้จะท�ำการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทีไ่ ด้มาจากขยะชุมชน ซึง่ จากการทดสอบพบว่าพลาสติก
ในขยะชุมชนภายหลังการคัดแยกสิง่ ปนเปือ้ นแล้วส่วนใหญ่เป็น LDPE ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นโครงการจึงเน้นการผลิตเม็ดพลาสติก
รีไซเคิลประเภท LDPE
		
การตลาด การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกที่ใช้เม็ดพลาสติกเป็นส่วนผสมในการผลิต โดยบริษัทฯ
มีเป้าหมายที่จะผลิตเม็ดพลาสติกขายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
024 รายงานประจำ�ปี 2558

โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้ของ
ธุรกิจ บริษัทได้ติดต่อกับผู้ค้าหลายราย ตัวอย่างเช่น บริษัท Asasrama Sdn. Bhd.   ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก
ที่มาเลเซีย บริษัทฯ ได้ท�ำการติดต่อและขายเม็ดพลาสติกโดยมีการท�ำสัญญา MOU ระหว่างไออีซีและ Asasrama
Sdn. Bhd. เป็นต้น
		
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. รับซื้อพลาสติกปนเปื้อนจากบ่อขยะอ่อนนุช โดยมีสัญญาระยะยาว 10 ปีเพื่อให้มีความมั่นคงด้าน Supply
ตลอดอายุโครงการฯ
2. ใช้สายการผลิตที่ได้ผลผลิตสูงสุดโดยการเลือกเครื่องจักรจากบริษัท Haiqi Lianda Machinery Co., Ltd.
ที่ให้ผลผลิตเม็ดพลาสติกสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรของผู้ผลิตรายอื่น
3. มีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตและการควบคุม (Technical consultant) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ท�ำการทดสอบและยืนยันผลผลิต
4. กลยุทธ์ด้านการขาย บริษัทได้ท�ำสัญญา MOU ขายเม็ดพลาสติกให้กับ บริษัท Asasrama Sdn. Bhd.
ที่ประเทศมาเลเซียเป็นแห่งแรก และด�ำเนินการติดต่อผู้ค้ารายอื่นๆ ต่อไป
		
สภาพการแข่งขัน
ปี 2557-2558 ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ของไทยมีทิศทางการเติบโตที่ดีในตลาดหลัก
อย่ า งจี น ทั้ ง นี้เ ป็นพราะแผนพัฒ น์ฯ ฉบับ ที่ 12 ของจีน ซึ่งให้ค วามส�ำคัญกับการพัฒนาในหลายๆ อุตสาหกรรม
รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกภายในประเทศ โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในหลายรูปแบบ เช่น
การลดหย่อนภาษี การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น เป็นผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของจีนมีคุณภาพและ
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดอุปสงค์ของเม็ดพลาสติกประเภทเอทิลีนมากขึ้นตามไปด้วย  
ส�ำหรับตลาดล�ำดับที่สองอย่างญี่ปุ่นก็มีการน�ำเข้าเม็ดพลาสติกประเภทเอทิลีนมากในปีพ.ศ. 2557 เช่นกัน
ทั้งนี้ เป็นเพราะแนฟทาแครกเกอร์ 3 แห่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลิตเอทิลีนจ�ำนวน 1.3 ล้านตัน ก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การปิดตัวลงเป็นเวลาไม่ต�่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากประสบภาวะการผลิตไม่คุ้มทุนจึงมีการน�ำเข้าเม็ดพลาสติกจากทั่วโลก
เพื่อเข้าไปใช้ทดแทนและเพื่อส�ำรองการผลิต
		
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การบริหารจัดการเริ่มจากการรับพลาสติกปนเปื้อนที่ผ่านการคัดแยกแล้ว โดยปัจจุบันรับพลาสติกปนเปื้อนนี้
จากบ่อขยะอ่อนนุช ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อพลาสติกปนเปื้อนดังกล่าวกับบ่อขยะอ่อนนุชเป็นเวลา 10 ปี เมื่อพลาสติก
ปนเปื้อนเข้ามาที่โรงงานจะผ่านกระบวนการคัดแยกสิ่งปนเปื้อน ผ่านกระบวนการช�ำระล้าง และเข้าสู่กระบวนการหลอม
เม็ดพลาสติกส�ำหรับการขายต่อไป
การบริหารจัดการเริ่มจากการรับพลาสติกปนเปื้อนที่ผ่านการคัดแยกแล้ว โดยปัจจุบันรับพลาสติกปนเปื้อนนี้
จากบ่อขยะอ่อนนุช ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อพลาสติกปนเปื้อนดังกล่าวกับบ่อขยะอ่อนนุชเป็นเวลา 10 ปี เมื่อพลาสติก
ปนเปื้อนเข้ามาที่โรงงานจะผ่านกระบวนการคัดแยกสิ่งปนเปื้อน ผ่านกระบวนการช�ำระล้าง และเข้าสู่กระบวนการหลอม
เม็ดพลาสติกส�ำหรับการขายต่อไป
		
งานอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอยูใ่ นระหว่างการติดตัง้ เครือ่ งจักรเพิม่ เติม โดยปัจจุบนั ติดตัง้ เครือ่ งจักรผลิตเม็ดพลาสติก
แล้ว 6 สายการผลิต และจะน�ำเข้าเครื่องจักรเพิ่มเติม คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ปี 2559 และสามารถ
ด�ำเนินการผลิตได้เต็มที่ต่อไป
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สถานการณ์ทางธุรกิจพลังงาน

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015)
1. สถานภาพปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2558 กําลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
กําลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท Firm (ในระบบ กฟผ.) เท่ากับ 34,668 เมกะวัตต์รับซื้อไฟฟ้า จาก SPP ประเภท
Non-firm เท่ากับ 915 เมกะวัตต์  และรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เท่ากับ 2,029 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 กําลังผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า
• พลังความร้อนร่วม 21,145 เมกะวัตต์ ร้อยละ 56.2
• พลังความร้อน 7,538 เมกะวัตต์ ร้อยละ 20.0
• พลังงานหมุนเวียน 8,476 เมกะวัตต์ ร้อยละ 22.5
• กังหันแก๊ส เครื่องยนต์ดีเซล 153 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0.5
• สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย 300 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0.8 รวม 37,612 เมกะวัตต์ กําลังผลิตไฟฟ้า
แบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้า - กฟผ. 15,482 เมกะวัตต์ ร้อยละ 41.2 - เอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,167 เมกะวัตต์ ร้อยละ 35.0 เอกชนรายเล็ก (SPP) 4,530 เมกะวัตต์ ร้อยละ 12.0 - เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 2,029 เมกะวัตต์ ร้อยละ 5.4 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 2,404 เมกะวัตต์ ร้อยละ 6.4 รวม 37,612 เมกะวัตต์
กรอบการจัดทําแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
กาํ ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan: PDP 2015) โดยให้มรี ะยะเวลาสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้ง
จัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่าง
ปี 2558 - 2579 สอดคล้องกับ PDP 2015 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) การจัดทําแผน PDP 2015 ดังกล่าว จะให้
ความสําคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้
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1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร วมถึ ง การกระจายสั ด ส่ ว นเชื้ อ เพลิ ง (Fuel diversification) ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า
ให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และคํานึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) การวางแผน
การพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า จะต้องคํานึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อชะลอการสร้าง
โรงไฟฟ้าและการลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
3. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Ecology) ต้ อ งลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะมี เ ป้ า หมายในการลด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้

แนวทางการจัดทําแผน PDP 2015
1. การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาวสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ (GDP)
ปี 2557 – 2579 ซึ่งจัดทําและประมาณการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 (กรณีฐาน) โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.94 (ซึ่งจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ในแผนเดิมที่ร้อยละ 4.49)
2. แผนอนุรกั ษ์พลังงาน ได้นาํ มาปรับปรุงความต้องการใช้ไฟฟ้ากรณีปกติ (BAU) โดยคํานึงถึง แผนอนุรกั ษ์พลังงาน
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ซึ่งจะปรับลดความเข้มการใช้พลังงานให้ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับ
ปี 2553  โดยในส่วนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็น 89,672 ล้านหน่วย
3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)
โดยมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ารวมของประเทศในปีพ.ศ. 2579 คิดเป็นกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม 19,634.4 เมกะวัตต์
4. แนวทางการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟ้าและกําหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในแผน PDP2015
4.1 ให้ความสําคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้มีความมั่นคง ครอบคลุมทั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่
4.2 นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง และคํานึงถึง
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถยอมรับได้โดยไม่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะยาว โดย
- ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
- เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงต้นทุน
ในการผลิตไฟฟ้าที่ค่อนข้างต�่ำ อีกทั้งมีปริมาณสํารองสูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น
- จั ด หาไฟฟ้ า จากต่ า งประเทศโดยคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพที่ ส ามารถจั ด หาได้ แ ละมี ร าคาที่ เ หมาะสม
โดยกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของกําลัง
ผลิตไฟฟ้าในระบบ
- ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยการพิจารณาสัดส่วนไฟฟ้าทีผ่ ลิต จากพลังงานหมุนเวียน
จําเป็นต้องคํานึงถึงความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าร่วมด้วย
- จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ต้นทุนถูก สะอาด และช่วยลด
โลกร้อน โดยให้มีการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคนิค ความปลอดภัย สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเข้าใจต่อประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง
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4.3 กําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง (Reserve margin) จะยังคงกําหนดไว้เช่นเดียวกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 คือไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
4.4 นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะดําเนินการตามสัญญา
ของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีข้อผูกพัน (Commit) แล้ว สําหรับโรงไฟฟ้า SPP ที่จะหมดอายุสัญญา จะส่งเสริมเฉพาะโครงการ
ที่จําเป็นต้องผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำจําหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม จากการประชุม กพช. ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) โดยมีกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ของแผน PDP 2015 ณ ปี 2579 ประกอบด้วยการซื้อไฟฟ้าพลังน�้ำจากต่างประเทศร้อยละ 15 - 20 ถ่านหินสะอาด
ร้อยละ 20 - 25 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 15 - 20 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 30 - 40 และนิวเคลียร์ไม่เกินร้อยละ 5
ตารางที่ 1 : อัตรา feed-in Tariff (FiT) ส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (VSPP)
FiT (บาท/หน่วย)

FiT Premium (บาท/หน่วย)
ส�ำหรับโครงการ ส�ำหรับโครงการในพื้นที่
กลุ่มเชื้อเพลิง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชีวภาพ (8 ปีแรก) (ตลอดอายุโครงการ)

FiTF FiTv.2560

FiT

ระยะเวลา
สนับสนุน

1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)
ก�ำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 เมกะวัตต์
ก�ำลังผลิตติดตั้ง > 1-3 เมกะวัตต์
ก�ำลังผลิตติดตั้ง > 3 เมกะวัตต์

3.13
2.61
2.39

3.21
3.21
2.69

6.34
5.82
5.08

20 ปี
20 ปี
20 ปี

0.70
0.70
0.70

0.50
0.50
0.50

2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ)

5.60

-

5.60

10 ปี

-

0.50

3) ชีวมวล
ก�ำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 เมกะวัตต์
ก�ำลังผลิตติดตั้ง > 1-3 เมกะวัตต์
ก�ำลังผลิตติดตั้ง > 3 เมกะวัตต์

3.13
2.61
2.39

2.21
2.21
1.85

5.34
4.82
4.24

20 ปี
20 ปี
20 ปี

0.50
0.40
0.30

0.50
0.50
0.50

4) ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสีย/ของเสีย)

3.76

-

3.76

20 ปี

0.50

0.50

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)

2.79

2.55

5.34

20 ปี

0.50

0.50

6) พลังงานน�้ำ
ก�ำลังผลิตติดตั้ง ≤ 200 กิโลวัตต์

4.90

-

4.90

20 ปี

-

0.50

7) พลังงานลม

6.06

-

6.06

20 ปี

-

0.50

ก�ำลังผลิต (เมกะวัตต์)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากแบบ Adder เป็น Feed in Tariff (FiT)
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ปัจจัยความเสี่ยง

1) ความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		 1.1 ความเสีย่ งด้านความต้องการของตลาด
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 3 กลุม่ ธุรกิจทีส่ ำ� คัญ คือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจาก
ขยะรีไซเคิล และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการของตลาดดังกล่าวมีอตั ราเติบโตทีน่ า่ สนใจ เป็นผลให้มคี วามเสีย่ ง
ทีพ่ อรับได้ดงั ทีป่ รากฏในรายละเอียดต่อไปนี้
ธุรกิจพลังงาน ปัจจุบันไออีซีมีโรงไฟฟ้า 3 ประเภทหลักคือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะ และ
พลังงานชีวมวล โดยมีสญ
ั ญาขายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นเวลา 25 ปี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งต�ำ่
ในการขายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นอกจากนีป้ ระเทศยังมีความต้องการพลังงานทางเลือกในหลายๆ ประเภท
เพิม่ ขึน้ อีกมาก บริษทั ฯ จึงผลิตพลังงานตอบสนองแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558 - 2579
พลังงานน�้ำ ก๊าซ
พืช
ขนาดเล็ก ชีวภาพ พลังงาน

ประเภทพลังงาน

แสงอาทิตย์

ลม

แผนเดิม (MW)
(ปี 2564)

3,800

1,800

324

600

แผนใหม่ (MW)
(ปี 2579)

6,000

3,002

376

600

ชีวมวล

ลม

พลังงาน
รูปแบบใหม่

พลังน�้ำ
ขนาดใหญ่

3,000

4,800

400

3

-

680

5,570

500

0.3

2,906.4

ทีม่ า : ส�ำนักนโยบายและแผนพลังานกระทรวงพลังงาน ข้อมูล ณ ก.ค. 2558
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		 1.2 แนวโน้มความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ได้ ทั้ง ในทางที่เ ป็นประโยชน์หรือในทางที่เป็นโทษแก่ทางบริษัทฯ โดยที่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบีย บ
ข้อบังคับต่างๆ เป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่อาจควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบรวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในการวิเคราะห์การลงทุนในกิจการบริษัทฯ จะให้
ความส�ำคัญต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได้
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลในทางที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ กรณีประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder
เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 อันเป็นผลกระทบต่อแรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั
		 1.3 ความเสีย่ งจากข้อพิพาททางกฎหมาย
1.3.1 บริษัทฯ มีความคืบหน้าทางคดีที่กรมศุลกากรเป็นโจทก์ฟ้องเรียกให้ช�ำระคืนเงินชดเชยภาษีอากร
ตามมูลค่าบัตรภาษีทบี่ ริษทั ฯ ได้รบั โอนสิทธิมาจากผูส้ ง่ ออกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 30 คดี โดยทุกคดี ศาลฎีกา
ได้มีค�ำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัทฯ ชดใช้ให้กรมศุลกากร จ�ำนวน 29 คดี ส่วนอีก 1 คดี
ศาลฎี ก าได้ มี ค� ำ พิ พ ากษายกฟ้ อ งเนื่ อ งจากศาลฎี ก าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น คดี ที่ ฟ ้ อ งเกิ น 10 ปี ถื อ ว่ า ขาดอายุ ค วาม ทั้ ง นี้
ในคดี 29 คดี ที่บริษัทฯ ต้องชดใช้ให้กรมศุลกากรตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกานั้น ณ ปัจจุบัน มีจ�ำนวน 10 คดี
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ชำ� ระหนีใ้ ห้กรมศุลกากรเป็นทีเ่ สร็จสิน้ เรียบร้อยแล้วเมือ่ เดือนกันยายน 2557 และเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2558
คิ ด เป็ น ทุ น ทรั พ ย์ ค่ า ธรรมเนี ย มศาล และดอกเบี้ ย นั บ ถึ ง วั น ช� ำ ระหนี้ คื น รวมเป็ น จ� ำ นวนประมาณ 20 ล้ า นบาท
โดยยังเหลืออีกจ�ำนวน 19 คดี ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ช�ำระหนี้ให้แก่กรมศุลกากรแต่อย่างใด ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนทุนทรัพย์
และดอกเบีย้ นับถึง ณ สิน้ เดือนธันวาคม  2558  รวมจ�ำนวนประมาณ  26.10  ล้านบาท
1.3.2 บริษทั ย่อย ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด (จ�ำเลยที่ 5) ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมเกีย่ วกับธุรกรรม
การซื้อทรัพย์สินจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊ซโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (จ�ำเลยที่ 1) โดยมีทุนทรัพย์ตามฟ้อง
181.52 ล้านบาท โดยศาลแพ่งพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา
แก้เป็นว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินระหว่างจ�ำเลยที่ 1 กับ จ�ำเลยที่ 5 และให้จดทะเบียนโอนคืนทรัพย์สิน
กลับเป็นชือ่ ของจ�ำเลยที่ 1 กรณีทไี่ ม่สามารถโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่จำ� เลยที่ 1 ได้ ให้จำ� เลยที่ 5 ร่วมกับ จ�ำเลยที่ 1
และร่วมกับจ�ำเลยทีเ่ กีย่ วข้องชดใช้สว่ นต่างแก่โจทก์เป็นเงิน 179.53 ล้านบาท  พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จ และเมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จ�ำเลยที่ 5 ได้ยนื่ ฎีกาคัดค้านค�ำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลแล้ว โดย ณ ปัจจุบนั คดีจงึ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา คดีจงึ ยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ
นอกจากนีส้ ว่ นคดีความฟ้องร้องทีบ่ ริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด ได้ถกู บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แก๊ซโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ฟ้องในข้อหาผิดสัญญาซื้อขายและเรียกเงินค้างช�ำระคืน โดยมีทุนทรัพย์ตามฟ้อง
จ�ำนวน 82.54 ล้านบาทนัน้ โดยต่อมาโจทก์ในคดีนไี้ ด้ถกู ศาลล้มละลายกลางมีคำ� สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด และศาลในคดีนี้
ก็ได้มคี ำ� สัง่ ให้จำ� หน่ายคดีออกไปชัว่ คราวก่อนเพือ่ รอฟังผลคดีทเี่ กีย่ วข้องข้างต้น
		 1.4 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่ส�ำหรับธุรกิจพลังงาน
กลุ่มบริษัทฯ ที่ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกค้าเพียงรายเดียว
ซึง่ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าและเป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือและมีความมัน่ คง จึงท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งต�ำ่
จากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั ฯ
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		 1.5 ความเสีย่ งจากวัตถุดบิ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการผลิต
บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด ผู้ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้สับ
เปลือกไม้ ใยปาล์ม และชานอ้อย โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามไม่แน่นอนด้านผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ อีกทัง้ ยังส่งผลให้
ราคามีแนวโน้มสูงขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีขอ้ ตกลงกับผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ทัง้ ในด้านจ�ำนวนทีต่ อ้ งการและราคาทีแ่ น่นอน เพือ่ ลด
ผลกระทบดังกล่าว อีกทัง้ โดยรอบบริเวณโรงไฟฟ้ามีแหล่งวัตถุดบิ อืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ สามารถจัดซือ้ ได้
ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนั้น
บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาระยะยาวจัดหาขยะทีช่ ดั เจนและมีปริมาณทีม่ ากเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าจากขยะและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ภายใต้ราคาทีแ่ ข่งขันได้
		 1.6 ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั
บริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้ กู ้ ยื ม
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัวและปรับขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยของตลาดนอกจากนี้อัตราการก่อหนี้ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
อยู่ในระดับที่ต�่ำ  ส่งผลให้ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์
ทีร่ บั ได้
		 1.7 ความเสีย่ งของเงินทุนและการลงทุนในบริษทั ย่อย
การลงทุนในบริษทั ย่อยต่างๆ ของบริษทั ฯ ได้ผา่ นการพิจารณาและวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั ถึงความเสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
การจัดสรรเงินลงทุนก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด
และสามารถตรวจสอบได้เพื่อลดความเสี่ยงความไม่เพียงพอของเงินลงทุนในแต่ละบริษัทย่อย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนทุกครั้ง อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ก็ยังให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการลงทุน
ต่างๆ ของบริษทั ย่อย
		 1.8 ความเสีย่ งทางด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
สถานที่คัดแยกขยะมักจะมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญให้แก่ชุมชนได้มาก การด�ำเนินการธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงอยู่บนพื้นฐานความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ต่อประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงมีกระบวนการ
ก�ำจัดน�้ำเสียจากขยะที่ดี ก่อนการปล่อยน�้ำเสียจากขยะลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ฉีดน�้ำหมักชีวภาพที่ย่อยสลาย
จุลนิ ทรียเ์ พือ่ ก�ำจัดกลิน่ ก่อนทีจ่ ะเข้าสูบ่ อ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสียจนได้เกณฑ์มาตรฐาน จากนัน้ จึงจะปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ร ะบบการตรวจวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม้ แ บบอั ต โนมั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(CEMS-Continuous Emission Monitoring Systems) พร้อมการรายงานผลแบบทันที (Real Time System)
ซึ่งช่วยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็กฝุ่นละอองและมลพิษหลักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของประชากรในพื้นที่รอบๆ ทั้งนี้ ชุมชน หน่วยงานราชการและนักลงทุน
สามารถทีจ่ ะตรวจสอบได้จาก mobile application ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google Play
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2) ความเสีย่ งต่อการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
		 2.1 ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยกระจัดกระจาย โดย ณ วันที่ 7 มกราคม 2559
มีจ�ำนวนผู้ถือหุ้น 26,339 ราย จากจ�ำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวท�ำให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องใช้เสียงในการเปิดประชุม
แบบครบองค์ตอ้ งได้รบั เสียงในทีป่ ระชุมอย่างน้อยหนึง่ ในสาม (1 ใน 3) หรือร้อยละ 33.33 ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งต่อผูถ้ อื หุน้
ที่บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดประชุมสามัญแบบครบองค์ประชุมได้ในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ
จากผูถ้ อื หุน้ จนสามารถจัดประชุมวิสามัญแบบครบองค์ประชุมได้เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนธรรมมาภิบาลจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 3 ดาวประจ�ำปี 2558 ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการที่ดีของบริษัทฯ
และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้

032 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  033             

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
นโยบายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 มีดังนี้
• ด�ำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
• ด�ำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
• ด�ำเนินธุรกิจสารสนเทศ เป็นการด�ำเนินโครงการด้านสารสนเทศในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
• ด�ำเนินธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม

034 รายงานประจำ�ปี 2558

สรุปโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนในปี 2558
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

เงินลงทุน
ที่ใช้ไป
(ล้านบาท)

โครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลโมบายทีวี

250

154

โครงการจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้นักลงทุนที่สนใจ จ.ชลบุรี

156.22

156.22

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
จ.ระยอง

663

526

โครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

โครงการโรงงานผลิตเอทานอล จ.ระยอง

469

469

ด้อยค่าทรัพย์สินทั้งจ�ำนวน
รอศาลปกครองพิจารณา

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบ
การจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะสด
เป็นเชื้อเพลิงขยะ จ.สงขลา

140

112

โครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน

125

101

โครงการอยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบ
จ่ายกระแสไฟฟ้า

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
จ.สงขลา

157

76

โครงการอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ยี่  
(2013) จ�ำกัด เพื่อการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

125

40

โครงการอยู่ในระหว่างรอการประมูล
FiT จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2,085.22

1,634.22

โครงการลงทุน

รวม

ความคืบหน้า
ด้อยค่าทรัพย์สินทั้งจ�ำนวนอยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมเอกสารรายการค่าเสียหาย
และก�ำหนดวันฟ้อง
อยู่ระหว่างการประกาศขายที่ดิน
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การซื้อบริษัทย่อย
บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด (“TE”)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ถาวร
เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด (“TE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 4 ราย
(“ผู้ขาย”) (นางวราภรณ์ เพชราวรรณ์ นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ นายอิทธิเดช ศรีสุวรรณ และนายศรันย์ อยู่สุข)
รวมจ�ำนวน 1,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายทั้งสิ้น 125 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข
การซื้อขายและการช�ำระค่าหุ้น ดังนี้
ช�ำระส่วนที่ 1 จ�ำนวน 40 ล้านบาท ภายใน 7 วัน นับจากวันท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทเรียกเงิน
ค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วคืนได้ หาก TE ไม่สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
กฟภ. และก�ำหนดห้ามมิให้ TE ก่อภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต และผู้ขายต้อง
ด�ำเนินการให้ TE ท�ำการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้ได้ผลเป็นที่พอใจของบริษัท
ช�ำระส่วนที่ 2 จ�ำนวน 85 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย ภายใต้
เงือ่ นไขว่า TE จะต้องได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจาก กฟภ. และได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว และผู้ขายต้องด�ำเนินการให้ TE ท�ำการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้ได้ผลเป็นที่พอใจของบริษัท
การซื้อบริษัทดังกล่าวเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการลงทุน
และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในการกระจายฐานการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพนอกเหนือไปจาก
ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด
และได้จ่ายช�ำระเงินส่วนที่ 1 จ�ำนวน 40 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 4 ราย แล้ว ซึ่งได้บันทึกเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยช�ำระล่วงหน้าทั้งจ�ำนวน และขณะนี้โครงการดังกล่าว บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด  
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรองโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงของโครงการ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างรอการประมูล FiT จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การด�ำเนินการเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 บริษัทได้รับเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 502,968,420 บาท จากผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.036 บาท รวมเป็นเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งสิ้น จ�ำนวน
574,968,420 บาท (รวมเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน 72 ล้านบาท ที่ได้รับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557) เป็นหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว จ�ำนวน 159,713,450 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จ�ำนวน 415,254,970 บาท และบริษทั ได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวน
2,048,245,850 บาท และทุนที่ช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 1,807,959,300 บาท
ในเดือนมกราคม 2558 ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซื้อหุ้นลงจากเดิม 32,000,000,000 หุ้น
เป็น 7,971,345,000 หุ้น และขอช�ำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการช�ำระค่าหุ้นที่ขอปรับลดยอดจองซื้อแล้ว
และให้บริษัทพิจารณาริบเงินมัดจ�ำของจ�ำนวนหุ้นที่ขอปรับลดดังกล่าว ต่อมามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้
บริษัทริบเงินมัดจ�ำไว้เป็นจ�ำนวนรวม 43 ล้านบาท ให้แสดงในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (PP) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ยังจ�ำหน่ายไม่ได้อีกจ�ำนวน
24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท ออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันที่ครบก�ำหนดเวลาเดิม และให้ลดระยะเวลา
บังคับให้บุคคลในวงจ�ำกัด (PP) ถูกต้องห้ามน�ำหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทไปจ�ำหน่าย
จ่ายโอน (Silent Period) จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ 6 เดือน เป็น 3 เดือน ทั้งนี้ ในส่วนของเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
เดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทุกประการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติที่ส�ำคัญ ดังนี้
• อนุมัติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement หรือ PP)
ที่เหลืออยู่เดิมทั้งหมดที่ยังไม่ได้จัดสรร จ�ำนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อน�ำไป
จัดรูปแบบการจัดสรรใหม่
• อนุมัติให้น�ำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังจัดสรรไม่ได้ จ�ำนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท
มาจัดรูปแบบการจัดสรรใหม่ เป็นดังนี้
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 22,599,491,250 หุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน
8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.022 บาท
- หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ� ำ นวน 1,429,163,750 หุ ้ น บริ ษั ท จะด� ำ เนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นในส่ ว นที่ ยั ง
ไม่ได้จัดสรรนี้ พร้อมกันไปกับการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
- เมื่ อ วั น ที่ 1–5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 บริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น จากการจั ด สรรและเสนอขายหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จ� ำ นวน
22,599,491,250 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 497 ล้านบาท และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว จ�ำนวน 2,033,954,213 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 203,395,421,250 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.01 บาท)
การด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขยะ แม้วิธีการฝังกลบซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
เป็นวิธีการที่ลงทุนต�่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม การสร้างหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุมชน ด้านมลภาวะและทัศนียภาพ
ท�ำให้ปัจจุบัน การสร้างหลุมใหม่เป็นไปได้ยากเนื่องจากการต่อต้านจากชุมชน  ภาครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิญปัญหา
ในการวางแผนการบริหารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีสถานภาพได้เปรียบคู่แข่งทั้งในส่วนของสถานที่ตั้ง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นการมองหาโอกาสลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะเชื้อเพลิง  
ดังนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยี การก�ำจัดขยะมูลฝอยและ
แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ยังเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทน
มั่นคง และยั่งยืน  
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บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�ำนวน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจ�ำนวน 1 แห่ง
และโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่งดังนี้
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน มีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประมาณ 2 เมกะวัตต์
ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม 37.31 ล้านบาท
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5.25 เมกะวัตต์
ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม 85.78 ล้านบาท
• โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ อ.แม่ แ ตง จ.เชี ย งใหม่ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ประมาณ
2 เมกะวัตต์ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม 40.0 ล้านบาท
• โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.7 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น
การร่วมทุนกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริหารจัดการขยะกับเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม 117.51 ล้านบาท
• โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว มีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม 115.24 ล้านบาท
การด�ำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภาพรวมของการใช้จ่ายด้านไอทีและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทยในปี 2558 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.8
ซึง่ เป็นผลมาจากการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคทีเ่ ติบโตเล็กน้อยและเงินลงทุนทีห่ ดหายไปของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เป็นอันดับสองส�ำหรับสินค้าและบริการด้านไอซีทีในภูมิภาคอาเซียน แม้ว่าจะประสบปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปัญหาด้านการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2558 มีการใช้จ่ายด้านไอซีทีที่มีจากหน่วยงาน
ภาครัฐฯ ภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริโภครวมกันอยู่ที่ราว 20.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2558 ค่าใช้จ่ายด้านไอซีที
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของจีดีพี การเติบโตของการใช้จ่ายด้านไอซีที มีอัตราการเติบโตเทียบเท่ากับภาคการเกษตร
ของประเทศ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนบริการโทรคมนาคมสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45.5 และไอทีอยู่ที่ร้อยละ 54.5 การเติบโต
ของตลาดไอทีในปี 2558  มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างทรงตัวที่ร้อยละ 1.9  แผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอลจะเป็นตัวกระตุ้น
การเติ บ โตตลาดไอซี ที ห ลั ง ปี 2559 ไปแล้ ว แผนแม่ บ ทนี้ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั้ ง เศรษฐกิ จ ของประเทศ
และอุตสาหกรรมไอซีทีของบ้านเรา คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2559 เป็นต้นไป (ที่มา : www.idc.com)                                                 
ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าหลักของส่วนธุรกิจ System Integrator ของบริษัทฯ ยังคงเป็น บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (กสท.) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่และส�ำคัญยิ่งของบริษัทฯ ในปี 2558 กสท. ได้ตั้งงบลงทุน
ในแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 570 ล้านบาท คลอบคลุมทั้งในส่วนของงานเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศงานกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจและงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโอกาส
น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ และโซลู ชั่ น ต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนองแผนธุ ร กิ จ ของกสท.อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจากในปี 2558
เกิดการชะลอตัวในการใช้งบประมาณในหลายๆ โครงการของ กสท. อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านธุรกิจของ กสท.
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแผนงานโครงการทีม่ อี ยูใ่ นแผนงบประมาณของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้   บางโครงการทีส่ ำ� คัญ
ในปี 2558 ของ กสท. ถูกยกงบประมาณไปใช้ในปี 2559 อาทิเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM  เป็นต้น   
038 รายงานประจำ�ปี 2558

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ กับ กสท ตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ ทั้งสิ้น 2 โครงการ
คือ โครงการบ�ำรุงรักษาระบบ IBACSS ในส่วนของซอฟต์แวร์ มูลค่าโครงการ 48.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 และโครงการจ้างท�ำระบบบูรณาการการช�ำระค่าใช้บริการ (Enterprise Payment Integration System)
มูลค่าโครงการ 20.7  ล้านบาท ซึง่ เป็นโครงการทีต่ อ้ งด�ำเนินการต่อเนือ่ งไปถึงปี 2559 โดยตามแผนงบประมาณของบริษทั ฯ
ที่ตั้งไว้เดิมนั้น ในช่วงปลายปี 2558 กสท. จะต้องเริ่มด�ำเนินโครงการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database
มูลค่าโครงการ 21 ล้านบาท แต่เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นเดียวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ CRM  มูลค่า 80 ล้านบาท ซึ่งถูกยกงบประมาณไปใช้ในปี 2559  
แม้ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจ System Integrator ของบริษัทฯ ในปี 2558 จะเกิดการชะลอตัวในหลายโครงการ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว แต่ ใ นปี 2559 นี้ นอกจาก กสท. จะเร่ ง ผลั ก ดั น โครงการต่ า งๆ ที่ ล ่ า ช้ า แล้ ว ยั ง มี
โครงการที่ส�ำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 คือ โครงการระบบค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศและบริการขายส่ง
(International Interconnection Charge and Wholesale System) มูลค่า 26.7 ล้านบาท และโครงการ
ระบบ Billing มูลค่า 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งของ กสท. ซึ่งจุดแข็งคือ
ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว เป็นงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Interconnect และ ระบบ Billing ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการเดิม
ให้แก่ กสท. ในโครงการ IBACSS
ธุรกิจ System Integrator เป็นธุรกิจหลักที่มาของรายได้ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ
ยอดรายได้ธุรกิจ System Integrator รวม 42.56 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
ความคืบหน้าของโครงการ Digital Mobile TV
บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) (อสมท) ให้เป็นผู้ด�ำเนินการบริหารและท�ำการตลาด
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาในระบบ DVB-T/H หรือเทียบเท่าแต่เพียงผู้เดียว บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58
ในการนี้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ อสมท ก�ำหนดไว้ แต่เนือ่ งจากการขออนุญาต
น�ำเข้าอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการระหว่าง อสมท และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กสท) ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จ จึงเป็นผลท�ำให้ก�ำหนดการออกอากาศต้องเลื่อนจาก
เป้าหมายเดิมที่วางไว้
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาให้กับ อสมท. และให้ อสมท. ชดเชยค่าเสียหาย
โดยมีกำ� หนดให้ชำ� ระภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือ ซึง่ อสมท. ได้รบั หนังสือดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2558
จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารรายการค่าเสียหายต่างๆ พร้อมดอกเบี้ย และ
ก�ำหนดวันฟ้อง
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สาเหตุหรือการด�ำเนินการกรณีผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงือ่ นไข/ไม่แสดงความเห็น/มีขอ้ สังเกตทีส่ �ำคัญ
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีจากการตรวจสอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเน้น คือ
1. มีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ
ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ มีผลก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับ
ปีจ�ำนวน (50.99) ล้านบาท และ 25.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานติดลบเป็น
จ�ำนวน (45.23) ล้านบาท และ (132.20) ล้านบาท ตามล�ำดับในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ และมี
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ผิดนัดช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมในเดือนมกราคม 2559 เป็นจ�ำนวน 7.26 ล้านบาท (เนื่องมาจาก
หยุดการผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมระบบเครื่องจักรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนใช้วัตถุดิบใหม่ ซึ่งผู้บริหารได้ขอเลื่อนการจ่าย
ช�ำระหนี้แก่ธนาคารพาณิชย์ออกไปไม่เกิน 60 วัน) และมีปัญหาคดีพิพาทฟ้องร้องบางคดีอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
รวมทั้งขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จของโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
แก่กลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่ส�ำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ
แนวทางแก้ไขของกลุม่ บริษทั ฯ/บริษทั ฯ  คือการบริหารการจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและสถานการณ์
อื่นๆ ด้วยการเพิ่มทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตลอดจนการขอสินเชื่อโครงการ
เพิ่ ม จากธนาคารพาณิช ย์และผ่อนปรนการช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ ฉะนั้นฝ่ายบริห ารของ
กลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ จะสามารถคลี่คลายกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานติดลบได้
เมื่อโครงการลงทุนต่างๆ ที่ก่อสร้างเสร็จสามารถด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559
• อื่นๆ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
กับบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ เป็นจ�ำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็นรายได้จากการขายหรือการให้บริการในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บริษัทได้ทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของ อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ และมูลค่าคงเหลือ โดยวิธีเปลี่ยนทันที
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
งบการเงินรวม
อายุการให้ประโยชน์

			
			
		

เดิม

ใหม่

(ปี)

เกณฑ์การทบทวน
		

บริษัท จีเดค จ�ำกัด (บริษัทย่อย)					
โรงก�ำจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ           25                   10, 15, 20
ตามสภาพ
    จากขยะพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต                                                       และ 25
โดยวิศวกร
			
เดิม
(บาท)
		
		

มูลค่าคงเหลือ
ใหม่
เกณฑ์การทบทวน

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด					
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
69,964
759,615
ราคาตลาด
บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จ�ำกัด					
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
64,595
908,527
ราคาตลาด
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด					
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร                      651,962
ราคาตลาด
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต                                    9,703,810
ราคาตลาด
134,559

12,023,914		

ทั้งนี้ การทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าว มีผลท�ำให้ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2558
ลดลงจ�ำนวน 348,230 บาท ในงบการเงินรวม
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ (Non-recurring items)
• บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด มีเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการพลังงานทดแทน เป็นค่าออกแบบโรงงานขยะ
ด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ตั้งแต่ปี 2552 จ�ำนวน 43.55 ล้านบาท ซึ่งในปี 2554 ให้ยุติโครงการไว้ชั่วคราวจนกว่า
จะมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
ดังกล่าวทั้งจ�ำนวน
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
มีมติอนุมัติ ดังนี้
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- รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากคูส่ ญ
ั ญาทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาซือ้ ขายเทคโนโลยีพลาสมาคืน  เป็นจ�ำนวน
20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินค่าชดเชยดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
- ตัดบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมาส่วนทีเ่ หลือ จ�ำนวน 23.55  ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด) ได้ตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมา เป็นค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 23.55 ล้านบาท
และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าฯ จ�ำนวน 43.55 ล้านบาท และได้รับช�ำระเงิน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
จ�ำนวน 20 ล้านบาท
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติให้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
ผลิตต้นฉบับชุดการเรียนเป็นจ�ำนวน 17.60 ล้านบาท และตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 3.80 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทได้รับเงินชดเชยแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริงจ�ำกัด (มหาชน)  ส�ำหรับปีสนิ้ สุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
โดยบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ผ ลก� ำ ไรจ� ำ นวน 0.14 ล้ า นบาท เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ก ่ อ นมี ผ ลก� ำ ไร 13.41 ล้ า นบาท
มีก�ำไรลดลง 13.27 ล้านบาท สืบเนื่องจากในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องต้องปิดซ่อมของโรงไฟฟ้าสองแห่ง
ที่โรงไฟฟ้าขยะหาดใหญ่และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
ตัวเลขที่แสดงผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ (Key performance indicatior)
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ในปี 2558 เมื่อค�ำนวณอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.005 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย
และบริการ และค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ บริษทั ไออีซสี ระแก้ว 1 จ�ำกัด
ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริษัท จีเดค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
ในเดือนธันวาคม 2557  
• อัตราหนี้สินต่อทุน
ในปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.35 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 0.39 สืบเนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับเงินเพิ่มทุนระหว่างปี 2558 จ�ำนวนประมาณ 572 ล้านบาทจากนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 3 ราย ในขณะที่บริษัทฯ
เข้าท�ำสัญญาเงินกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในระหว่างปี 2558 จ�ำนวน 142 ล้านบาท
• อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.02 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.90 สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสด
ลดลง 398 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการต่างในระหว่างปี 2558 อาทิเช่น โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวล และ Plastic Recycling ที่อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โครงการ Waste Plastic Recycling
ทีจ่ งั หวัดระยอง  โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นต้น  ส่งผลให้บริษัทสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
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รายได้ ปัจจัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจให้บริการเป็น
ส่วนงานธุรกิจลงทุน
ส่วนงานธุรกิจสื่อสารและ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและ
งานวิจัยทางด้าน
ในหลักทรัพย์และพลังงาน
โทรคมนาคม
วิศวกรรม
% 2558 2557

รวม

2558

2557

%

2558

2557

% 2558

รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น

43
106

240
52

-82
104

396
59

183
1

116
5800

3
1

37     -92
0

442
166

460
53

-4
213

รวมรายได้

149

292

-49

455

184

147

4

37

608

513

19

-89

2557

%

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ
30         207
-86 249         62
302
4 22
-82 283        291 -3
ค่าใช้จ่ายในการขาย
4
1
300
5  
1   400
0
9
2 350
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
179
124
44
97
84
15
4
6
-33 280 214   31
ค่าใช้จ่ายอื่น
18
1 1700
26
4
550
1 -100
44
6   633
ต้น   
ทุนทางการเงิน
-         -             0
44
15
193
0
44
15 193
รวมค่าใช้จ่าย

231

333

-31

421

166

154

8

29

-72

660

528

25

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

(82)

(41)

100

34

18

89

(4)

8

-150

(52)

(15)

247

-

-

0

-

-

0

-

11

-200

(1)

1

-200

(82)

(41)

100

34

18

89

(3)

7

-143

(51)

(16)

219

-

-

0

51

29

76

-

-

0

51

29

76

(82)

(41)

100

85

47  

81

(3)

7

-143

-

13

-100

ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส�ำหรับงวด
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส�ำหรับงวด (บริษัทใหญ่)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
จ�ำนวนเงิน 442 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อนจ�ำนวนเงิน 460 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวนเงิน 18 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 4 มีสาเหตุเนื่องมาจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
• ธุรกิจกลุ่มพลังงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด
ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริษัท จีเดค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้เปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2557
• ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง 197 ล้านบาท และธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและงานวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมลดลง 34 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 เกิดการชะลอตัวในการใช้งบประมาณของ กสท
อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านธุรกิจของ กสท จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนงานโครงการที่มีอยู่ในแผน
งบประมาณของบริษัทฯ ตามที่ได้ตั้งไว้  โครงการที่ส�ำคัญในปี 2558 ของ กสท ถูกยกงบประมาณไปใช้ในปี 2559
อาทิเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นส�ำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้น 113 ล้านบาทเนื่องจาก
• เงินมัดจ�ำค่าจองหุ้นที่ถูกริบจ�ำนวน 43 ล้านบาท เนื่องจากผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจอง
ซื้อหุ้น และขอช�ำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการช�ำระค่าหุ้นที่ขอปรับลดยอดจองซื้อแล้ว
และให้บริษัทพิจารณาริบเงินมัดจ�ำของจ�ำนวนหุ้นที่ขอปรับลดดังกล่าว
• โอนกลับประมาณการหนีส้ นิ 3.5 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2557 ทีไ่ ด้โอนกลับไว้ 30 ล้านบาท ลดลง 26.5 ล้านบาท
เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกเลิกประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องกรมศุลกากรจ�ำนวน 29.88 ล้านบาท
ในขณะที่ในปี 2558 มีเพียงการโอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาจากเทศบาลนครหาดใหญ่
จ�ำนวน 3.55 ล้านบาท
• โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 64 ล้านบาท  เนือ่ งจาก
บริษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
จ�ำนวน 43.55 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินประกันค่าจ้างผลิตต้นฉบับชุดการเรียนอีก
21.4 ล้านบาท
• โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 27.13 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับช�ำระหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจาก
บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการจ�ำนวน 283 ล้านบาท โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น
เท่ากับร้อยละ 36.08  เปรียบเทียบกับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.78 ซึ่งเป็น
อัตราที่ใกล้เคียงกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 73 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 33.65 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์
เพิ่มขึ้นเนื่องจากจ�ำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อบริษัท ไออีซีสระแก้ว 1 จ�ำกัด ในเดือนตุลาคม 2557
อีกทั้งบริษัท จีเดค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น ส�ำหรับปี  2558  เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
38.36 ล้านบาท  ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ส�ำคัญดังนี้
1) ขาดทุนจากการด้อยสินทรัพย์จ�ำนวน 14.44 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
2) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินประกันค่าจ้างผลิตต้นฉบับชุดการเรียน จ�ำนวน 3.80 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับเงินค่าชดเชยเงินประกันค่าจ้างผลิตต้นฉบับชุดการเรียนจ�ำนวน 17.60 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผื่อ
การด้อยค่าสินทรัพย์จ�ำนวน 21.40 ล้านบาท
3) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมา จ�ำนวน
23.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินค่าชดเชยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
จ�ำนวน 20 ล้านบาท โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ จ�ำนวน 43.55 ล้านบาท
044 รายงานประจำ�ปี 2558

ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนเงิน 28.51  ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 186.93  
เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น  เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของบริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด  ทีม่ เี งินกูย้ มื ธนาคารมาก่อน
แล้วก่อนเข้าซื้อกิจการในเดือนตุลาคม 2557 และบริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แตง จ�ำกัด ได้เงินรับกู้ยืมจากธนาคารเพิ่ม
ในปี 2558
การบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 4,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557  
จ�ำนวน 607 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 15.60 มีสาเหตุที่ส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริษัทย่อยที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน และรับเงินเพิ่มทุนในปี 2557 จ�ำนวน 1,119.43  ล้านบาท
ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติ
การช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็นหนี้สูญ
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
						

2558

งบการเงินรวม

2557

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ                                                     30,605,116               47,852,697
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
8,853,587
5,228,288
รวม

8,853,587

5,228,288

รวมลูกหนี้การค้า                                                            39,458,703               53,080,985
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(3,931,336)
(5,228,288)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ                                                         35,527,367               47,852,697
   โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลา 7-30 วัน
สินค้าคงเหลือและการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย
สินค้าคงเหลือปี 2558 เพิ่มขึ้น 15.43 ล้านบาท เกิดจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการท�ำ Rotary Dryer
และ PLC System
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เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี)
• เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 เพิ่มทุน
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด เพิ่มทุน 82 ล้านบาทเพื่อเป็นงบลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อน�ำมาท�ำระบบคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ
• ค่าความนิยม
			
งบการเงินรวม
					
2557
2557
                                                                                                    (บาท)
ราคาทุน :
ณ  วันที่ 1 มกราคม
348,353,479
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย                                                             ตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี                                                                -    

245,765,334
105,908,694
(3,320,549)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

348,353,479

348,353,479

ค่าความนิยมได้ถูกบันทึกให้แก่สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ถูกก�ำหนดตามส่วนงาน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ โดยค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งอ้างอิงประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาของโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ภายใต้ขอ้ สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตทีผ่ า่ นมาเป็นฐานตัง้ ต้น และปรับกับข้อสมมติฐานทีผ่ บู้ ริหารของกลุม่ บริษทั ฯ/
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงใหม่จากครั้งก่อนและทั้งปรับเครื่องจักรให้ใช้กับวัตถุดิบใหม่ได้
กลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่า โดยวิธีคิดจากมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว
ผลของการทดสอบแสดงว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนสูงกว่าราคาตามบัญชี ภายใต้เงือ่ นไขการได้รบั การยืนยันจากฝ่ายบริหาร
มีการปรับปรุงการบริหารจัดการใหม่ และมีระบบการจัดการทีด่ พี อ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ/บริษทั ฯ จะไม่รบั รูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่า
ของค่าความนิยม
• ขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคลื่นความถี่ UHF
ช่อง 58 ทั้งนี้มีต้นทุนงบประมาณทั้งหมด จ�ำนวน 250 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 154 ล้านบาท (บันทึกรวมไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 82 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
จ�ำนวน 31 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 35 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น 6 ล้านบาท) คงเหลืออีก
96 ล้านบาท และจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ยังรอการด�ำเนินการของ อสมท. ในเรื่องใบอนุญาตน�ำเข้าอุปกรณ์
วิทยุคมนาคมจาก  กสทช. ซึ่งท�ำให้โครงการมีความล่าช้า และการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อสมท. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาและด�ำเนินการ
ฟ้องร้อง อสมท.ต่อไป
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บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีราคาทุน จ�ำนวน 469 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน จ�ำนวน 469 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ยังมีปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ ประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด และประเมินราคาตามกรมที่ดิน และส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ ได้ทดสอบ
การด้อยค่าจากการประเมินราคาทรัพย์สิน และพิจารณาแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ
มีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
และมีที่ดินบางรายการที่ราคาประเมินถัวเฉลี่ยต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี จ�ำนวน 13.27 ล้านบาท ได้บันทึกเป็น
ขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับปี 2558 แล้ว
ทรัพย์สินอื่นและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 4,498.06 ล้านบาท  เพิม่ ขึน้ จากปี 2557  
จ�ำนวน 606.89 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 15.60  มีสาเหตุที่ส�ำคัญดังนี้
1. การเพิ่ ม ขึ้ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ในปี 2558 เนื่ อ งจากมี โ ครงการซื้ อ ที่ ดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้นักลงทุนที่สนใจมูลค่าสุทธิ 142.95 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบการจัดการขยะ
โดยการแปรรูปขยะสดเป็นเชื้อเพลิงขยะที่หาดใหญ่ และโครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จากขยะชุมชนที่หาดใหญ่ โครงการทั้งสองมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วรวม 213 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากโครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยอง โครงการดังกล่าว
มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จ�ำนวน 526 ล้านบาท
สภาพคล่อง และความพอเพียงของเงินทุน
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 45.23 ล้านบาท   เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น และ
มีค่าใช้จ่ายในช่วงที่หยุดผลิตเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรในโรงก�ำจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 914.04 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเพื่อลงทุน
ในโครงการต่างๆ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2558 มีจ�ำนวน 561.10  ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดจากเงินเพิ่มทุน
และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
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เงินกู้ยืมและความสามารถในการช�ำระหนี้
2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
(บาท)

714,464,206
(98,400,000)
616,064,206

2558

2557

630,287,226
(49,200,000)
581,087,226

งบการเงินรวม
(บาท)

2557

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น - โอน
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลง

630,287,226
142,000,000
(57,823,020)

410,369,862
520,573,226
(300,655,862)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

714,464,206

630,287,226

• บริษัท จีเดค จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริษัท จีเดค จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”) ท�ำข้อตกลงการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง (“GSB”) จ�ำนวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว จ�ำนวน
280 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน ก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 7 ปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553
มีระยะเวลาปลอดการช�ำระเงินต้น 22 เดือน ครบก�ำหนดเดือนพฤศจิกายน 2555 ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
โดยปีที่ 1 อัตรา MLR ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 2 อัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาปลอด
การช�ำระเงินต้นแล้วบริษัทย่อยต้องช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงกันยายน 2556 บริษัท จีเดค จ�ำกัด ได้ผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร
แห่งหนึ่ง ทางธนาคารมีสิทธิเรียกคืนเงินต้นได้ทันที และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ธนาคารได้พิจารณาอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อวงเงิน 400 ล้านบาท ที่ส�ำคัญดังนี้

048 รายงานประจำ�ปี 2558

1) ขยายระยะเวลาปลอดเงินต้น (ครั้งที่ 3) ออกไปเป็น 38 เดือน โดยไม่ขยายอายุสัญญา หลังจากนั้นให้ช�ำระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่มีนาคม 2557 ถึงธันวาคม 2557 ช�ำระเดือนละไม่ต่�ำกว่า 9.70 ล้านบาท
และตั้งแต่มกราคม 2558 ถึงสิ้นสุดสัญญา ช�ำระเดือนละไม่ต�่ำกว่า 10.40 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทต้อง
จัดส่งหนังสือที่บริษัทได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และหนังสือ
ขยายระยะเวลาการขายไฟฟ้าให้แก่ธนาคาร ซึ่งต่อมาบริษัทได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวแล้ว
2) ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรและจ�ำนองเครื่องจักร 13 รายการ ออกไปเป็น 42 เดือน
(ครบก�ำหนด 30 มิถุนายน 2557)
3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลักประกัน เป็นการมอบอ�ำนาจให้ธนาคารรับเงินที่สั่งจ่ายเป็นเช็ค จาก กฟภ. เป็นต้น
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัท จีเดค จ�ำกัด (“บริษัทย่อยทางอ้อม”) ได้ลงนามในสัญญาขยายระยะเวลา
ปลอดช�ำระเงินต้น โดยมีก�ำหนดเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทย่อยไม่ได้ช�ำระคืนเงินต้น
ตามสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ต่อมาบริษัทย่อยได้ช�ำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งจ�ำนวน
ให้กับธนาคารเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว
เงินกูย้ มื ดังกล่าว มีอาคารชุด สิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคตและผลประโยชน์จากการท�ำประกันอัคคีภยั สิง่ ปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนควบของบริษัทย่อยได้จดทะเบียนจ�ำนองและใช้เป็นหลักประกันเงินกู้
ดังกล่าว  รวมทั้งให้จ�ำน�ำใบหุ้นของบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทย่อยค�้ำประกันเต็มวงเงิน  รวมทั้งก�ำหนดให้โอนสิทธิ
ให้แก่ธนาคารดังต่อไปนี้
- สิทธิการเช่าที่ดินเฉพาะส่วนที่ตั้งโรงงาน กรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่
- สิทธิการบริหารจัดการตามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- สิทธิการบริหารจัดการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ไถ่ถอนหลักประกันเงินกู้ดังกล่าวจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
• บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริษัทย่อย”) ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“CIMB”) วงเงิน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวน 134 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 7 ปี โดยก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น เป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า
1.69 ล้านบาท งวดแรกช�ำระภายในเดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้ และก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“CIMB”) วงเงิน 140 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 จ�ำนวน 90 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท ตามล�ำดับ ก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 8 ปี โดยมีระยะเวลา
การปลอดช�ำระเงินต้น 6 เดือน ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2   อัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี
ปีที่ 3-4   อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ MLR ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น
หลังครบก�ำหนดการปลอดเงินต้น ช�ำระเงินกู้เดือนละไม่น้อยกว่า 0.78 ล้านบาท
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ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง มิถุนายน 2556 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด (“บริษัทย่อยทางอ้อม”)
ไม่ได้จ่ายคืนเงินกู้ตามสัญญา เป็นจ�ำนวน 7.80 ล้านบาท ต่อมาธนาคารได้อนุมัติขยายระยะเวลาการปลอดช�ำระคืนเงินต้น
ให้กับบริษัทฯ เป็นเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่มกราคม – กรกฎาคม 2556) ทั้งนี้ธนาคารจะตั้งพักดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่าง
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกับอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาเดิม จนกว่าบริษัทฯ จะช�ำระหนี้ครบถ้วน และให้ช�ำระคืนเงินต้น
งวดแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยก�ำหนดให้ช�ำระเงินกู้เดือนละไม่น้อยกว่า 1.69 ล้านบาท
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
- โฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ของผู้กู้
- แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรรมสิทธิ์ของผู้กู้
- สิทธิการรับคืนเงินฝากธนาคาร
- บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด และบริษัท
- ใบหุ้นของบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด
- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- กรรมการ 3 ท่านของบริษัทย่อย
		
• บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริษัทท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
แห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลคงเหลือจ�ำนวน 520 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
- วงเงินที่ 1 จ�ำนวน 173 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าซื้อเครื่องจักรต่างประเทศ
- วงเงินที่ 2 จ�ำนวน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าซื้อเครื่องจักรในประเทศ
- วงเงินที่ 3 จ�ำนวน 120 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 4 จ�ำนวน 60 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 5 จ�ำนวน 2 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าควบคุมงานก่อสร้าง
- วงเงินที่ 6 จ�ำนวน 13 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าค�้ำประกันผู้บริหาร
- วงเงินที่ 7 จ�ำนวน 10 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าระบบป้องกันอัคคีภัย
อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 36 ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราร้อยละ  MLR-1 ต่อปี เดือนที่ 37 เป็นต้นไป
อัตราร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี ยกเว้นวงเงินที่ 7 ปลอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 2 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป
ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตรา MLR ต่อปี
ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม ซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่ของทุกวงเงินใหม่ ดังนี้
- ยกเว้นการผ่อนช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่งวดมิถุนายน 2557 ถึงธันวาคม 2557 จ�ำนวน 19.05 ล้านบาท
(“ดอกเบี้ ย ตั้ ง พั ก ”) โดยให้ ผ ่ อ นช� ำ ระรวม 12 งวด งวดละเท่ า ๆ กั น เริ่ ม เดื อ นมกราคม 2558 ถึ ง
เดือนธันวาคม 2558
- ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยเริ่มช�ำระดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงงวดแรกมกราคม 2558
อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง มีดังนี้
• วงเงินที่ 1 ถึงวงเงินที่ 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง มิถุนายน 2563
และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
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• วงเงินที่ 6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง มิถุนายน 2561 และอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
• วงเงินที่ 7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง สิงหาคม 2558 และอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กันยายน 2558
- ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น 108 งวด งวดละ 20,000 - 1,600,000 บาท งวดแรกกรกฎาคม 2558 งวดสุดท้าย
มิถุนายน 2567
- งวดสุดท้ายมิถุนายน 2567 ช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
เงินกู้ยืมระยาวดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
- ที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
- เครื่องจักร
- บริษัท แก้วล�ำดวน กรุ๊ป จ�ำกัด (กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
- กรรมการบริษัท
- หุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา)
- หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยบริษัทใหญ่
ต่อมาบริษัทย่อยดังกล่าวได้ผิดนัดช�ำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน
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การเพิ่มและลดทุนจดทะเบียน
ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น/บาท)

จ�ำนวนเงิน

เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 502,968,420 บาท จากผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.036 บาท รวมเป็นเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งสิ้น จ�ำนวน
574,968,420 บาท (รวมเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน 72 ล้านบาท ที่ได้รับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557) เป็นหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว จ�ำนวน 159,713,450 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จ�ำนวน 415,254,970 บาท และบริษทั ฯ ได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนั้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น
จ�ำนวน 2,048,245,850 บาท และทุนที่ช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 1,807,959,300 บาท
ในเดือนมกราคม 2558 ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซื้อหุ้นลงจากเดิม 32,000,000,000 หุ้น
เป็น 7,971,345,000 หุ้น และขอช�ำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการช�ำระค่าหุ้นที่ขอปรับลดยอดจองซื้อแล้ว
และให้บริษัทฯ พิจารณาริบเงินมัดจ�ำของจ�ำนวนหุ้นที่ขอปรับลดดังกล่าว ต่อมามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติให้บริษัทฯ ริบเงินมัดจ�ำไว้เป็นจ�ำนวนรวม 43 ล้านบาท ให้แสดงในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (PP) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ยังจ�ำหน่ายไม่ได้อีกจ�ำนวน
24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท ออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันที่ครบก�ำหนดเวลาเดิม และให้ลดระยะเวลา
บังคับให้บุคคลในวงจ�ำกัด (PP) ถูกต้องห้ามน�ำหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจ�ำหน่าย
จ่ายโอน (Silent Period) จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ 6 เดือน เป็น 3 เดือน ทั้งนี้ ในส่วนของเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
เดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทุกประการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
• เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะจัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด (Private Placement หรือ PP)
ที่เหลืออยู่เดิมทั้งหมดที่ยังไม่ได้จัดสรร จ�ำนวน 24,028,655,000 หุ้น
• เห็นชอบให้น�ำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังจัดสรรไม่ได้ จ�ำนวน 24,028,655,000 หุ้น มาจัดสรรใหม่ ดังนี้
- จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ�ำนวน 22,599,491,250 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.024 บาท
- ด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก จ�ำนวน 1,429,163,750 หุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติที่ส�ำคัญ ดังนี้
• อนุมัติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement หรือ PP)
ที่เหลืออยู่เดิมทั้งหมดที่ยังไม่ได้จัดสรร จ�ำนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อน�ำไป
จัดรูปแบบการจัดสรรใหม่
• อนุมัติให้น�ำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังจัดสรรไม่ได้ จ�ำนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท
มาจัดรูปแบบการจัดสรรใหม่ เป็นดังนี้
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 22,599,491,250 หุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน
8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.022 บาท
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 1,429,163,750 หุ้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้
จัดสรรนี้พร้อมกันไปกับการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
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แหล่งที่มาของเงินทุน
ส่วนของหนี้สิน
ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งสิ้น 142 ล้านบาท จากการได้รับวงเงินสินเชื่อของ
บริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แตง จ�ำกัด กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 7 ปี และกลุ่มบริษัทได้จ่ายคืน
เงินกู้สถาบันการเงินหลายแห่งรวมทั้งสิ้น 57.82 ล้านบาท
ส่วนของทุน
เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 502,968,420 บาท จากผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.036 บาท รวมเป็นเงินค่าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทัง้ สิน้ จ�ำนวน 574,968,420 บาท
(รวมเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน 72 ล้านบาท ที่ได้รับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557) เป็นหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 159,713,450 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ�ำนวน 415,254,970 บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนั้นบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวน
2,048,245,850 บาท  และทุนที่ช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 1,807,959,300 บาท
ในเดือนมกราคม 2558 ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซื้อหุ้นลงจากเดิม 32,000,000,000 หุ้น
เป็น 7,971,345,000 หุ้น และขอช�ำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการช�ำระค่าหุ้นที่ขอปรับลดยอดจองซื้อแล้ว
และให้บริษทั ฯ พิจารณาริบเงินมัดจ�ำของจ�ำนวนหุน้ ทีข่ อปรับลดดังกล่าว ต่อมามติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้
บริษัทฯ ริบเงินมัดจ�ำไว้เป็นจ�ำนวนรวม 43 ล้านบาท ให้แสดงในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน
14.4.3 รายจ่ายการลงทุน
• เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2558 บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายหุน้ บริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด และได้จา่ ยช�ำระ
เงินส่วนที่ 1 จ�ำนวน 40 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 4 ราย แล้ว ซึ่งได้บันทึกเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยช�ำระล่วงหน้าทั้งจ�ำนวน และขณะนี้โครงการดังกล่าว บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ�ำกัด
อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังไม่แล้วเสร็จ
• การลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญดังนี้
1. โครงการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้นักลงทุนที่สนใจมีต้นทุนที่เกิดขึ้น จ�ำนวน
156.22 ล้านบาท
2. โครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยอง มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 526 ล้านบาท
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบการจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะสดเป็นเชือ้ เพลิงขยะ ทีห่ าดใหญ่
มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 112 ล้านบาท
4. โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน ที่หาดใหญ่มีต้นทุนที่เกิดขึ้น
จ�ำนวน 101 ล้านบาท
5. โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 72 ล้านบาท
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ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ส�ำคัญ
• บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ทีมโซลาร์ จ�ำกัด”)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริษัทย่อย”) ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 142 ล้านบาท ก�ำหนด
ช�ำระคืนภายใน 7 ปี โดยก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น เป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 1.69 ล้านบาท งวดแรกช�ำระ
ภายในเดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้ และก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี
กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน โดยมีวงเงินสินเชื่อ
รวมกันทุกประเภท 143 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ส�ำคัญ (Covenants) ดังนี้
- บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผล และไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาเงินกู้ ยกเว้นแต่ได้รับ
การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้กู้
- การก่อหนี้เพิ่มเกินกว่า 20 ล้านบาท (ยกเว้นหนี้ปกติทางการค้า) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
- ให้จ�ำน�ำหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจ�ำนวน ตลอดระยะเวลากู้
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร โดย บจก. ทีมโซลาร์
ต้องถือหุ้น 100% โดย บจก. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ ต้องถือหุ้น 100% โดย บมจ อินเตอร์แนชั่นเนิล
เอนจีเนียริง (IEC)
- ก�ำหนดให้เงินกู้ยืมจากกรรมการ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
เป็นหนี้สินล�ำดับรอง (Subbordinated Load) ทั้งนี้ ห้ามบริษัทฯ จ่ายช�ำระคืนนเงินกู้ยืมดังกล่าว จนกว่า
จะได้จ่ายช�ำระคืนหนี้สินกู้ยืมธนาคารแล้วเสร็จ
• บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท แก้วล�ำดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด” (“KPS”))
เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2553 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริษทั ฯ ท�ำสัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
แห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลคงเหลือจ�ำนวน 520 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
- วงเงินที่ 1 จ�ำนวน 173 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าซื้อเครื่องจักรต่างประเทศ
- วงเงินที่ 2 จ�ำนวน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าซื้อเครื่องจักรในประเทศ
- วงเงินที่ 3 จ�ำนวน 120 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 4 จ�ำนวน 60 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 5 จ�ำนวน 2 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าควบคุมงานก่อสร้าง
- วงเงินที่ 6 จ�ำนวน 13 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าค�้ำประกันผู้บริหาร
- วงเงินที่ 7 จ�ำนวน 10 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าระบบป้องกันอัคคีภัย
อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 36 ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราร้อยละ  MLR-1 ต่อปี เดือนที่ 37 เป็นต้นไป
อัตราร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี ยกเว้นวงเงินที่ 7 ปลอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 2 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป
ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตรา MLR ต่อปี
ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม ซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่ของทุกวงเงินใหม่ ดังนี้
- ยกเว้นการผ่อนช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่งวดมิถุนายน 2557 ถึงธันวาคม 2557 จ�ำนวน 19.05 ล้านบาท
(“ดอกเบี้ยตั้งพัก”) โดยให้ผ่อนช�ำระรวม 12 งวด งวดละเท่าๆ กัน  เริ่มเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม
2558
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- ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึงธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ MLR - 0.5
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปในอัตราร้อยละ MLR + 1 เริ่มช�ำระดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงงวดแรก
มกราคม 2558
- ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น 108 งวด งวดละ 20,000 - 1,600,000 บาท งวดแรกกรกฎาคม 2558 งวดสุดท้าย
มิถุนายน 2567
- งวดสุดท้ายมิถุนายน 2567 ช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
บริษัทฯ ได้ผิดนัดช�ำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยิมเงินในเดือนมกราคม 2559 กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
จ�ำนวน 7.26 ล้านบาท และขอเลื่อนการจ่ายช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปไม่เกิน 60 วัน โดยจะเริ่มช�ำระเงินต้น
และดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารพาณิชย์
ยังไม่ทราบผล
ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 1,118.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557  
มีจ�ำนวน 1,031.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 87.18 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 8.45  จากการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารเพิ่มขึ้นและรับเงินวางประกันจากการให้บริษัทอื่นแห่งหนึ่งเข้ามาตรวจสอบสถานะของบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี
แม่ระมาด จ�ำกัด) ในโครงการโรงผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนที่จะตัดสินใจจะขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558		
2557
2558
2557
(ล้านบาท)
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558		
2557
2558
2557
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558		
2557
2558
2557
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพัน ดังนี้ :• ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคลื่นความถี่ UHF
ช่อง 58  ทัง้ นีม้ ตี น้ ทุนงบประมาณทัง้ หมด จ�ำนวน 250 ล้านบาท มีตน้ ทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้วจนถึง  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 154 ล้านบาท คงเหลืออีกจ�ำนวน 96 ล้านบาท
• เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัทฯ (“ผู้ซื้อ”) ได้ท�ำสัญญาซื้อขายกากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ยอินทรีย์กับ
บริษัทอื่นแห่งหนึ่ง (“ผู้ขาย”) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อกากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตพลาสติกรีไซเคิล โดยก�ำหนดราคาซื้อขายอัตราคงที่เมตริกตันละ 225 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี
นับจากวันที่ท�ำสัญญา
ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ยกเลิกธุรกิจที่ไม่สร้างผลก�ำไร และด�ำเนินการลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ
ทั้งนี้การด�ำเนินธุรกิจใหม่คือธุรกิจพลังงาน เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่ำ  มีความมั่นคงทางรายได้ระยะยาว และเป็น
ธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทัพย์ก�ำหนด
ทั้ง 5 ส่วนหลัก 17 หลักการย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

นางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ

55 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549

ประธานกรรมการและกรรมการ 61 ปริญญาเอกวิศวกรรมการเงิน อิมพีเรียลคอลเลจ   
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ได้รับการ
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
แต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติของ
ปริญญาเอกวิศวกรรมชีวการแพทย์ อิมพีเรียล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน  สหราชอาณาจักร
ครั้งที่ 11/2556
ปริญญาเอกบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย ซัมเมิรเ์ ซท
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
สหราชอาณาจักร

วุฒิการศึกษา

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช

อายุ
(ปี)

ประธานกิตติมศักดิ์                          79 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 1)
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
UTAH  STATE University, USA
ตามมติของที่ประชุมสามัญ
หลักสูตร DAP
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2554
หลักสูตร DAP ของ IOD  ปี 2548
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)  
รุ่น 18 ของ IOD  ปี 2551

ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ร้อยโท สมศักดิ์  ยมะสมิต

ชื่อ - สกุล

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)

-

1.78

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
ต�ำแหน่ง

สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
มูลนิธิเติมน�้ำใจให้สังคม
บมจ.  ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อิมพีเรียลคอลเลจ
มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร
บจ. เขาใหญ่ ท๊อปฮิลล์
บจ. ชาโต เดอ เขาใหญ่
เรสซิเด้นท์เชียล
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จีน
บมจ. บลิส – เทล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
อุปนายก
ประธานกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2549-2551

ปัจจุบัน

ประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
อาจารย์อาคันตุกะ
(Visiting Professor)

บริษัท นานาบริการ จ�ำกัด
บมจ. ซิโน-ไทย รีซอร์เซส
ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2548-2554 ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

060 รายงานประจำ�ปี 2558
58 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

นายเมธา  ธรรมวิหาร

กรรมการ/กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 16/2558
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

66 ปริญญาเอก ด้าน Outstanding in Leadership
and Human Behavior, United States
International University,  San Diego,
California, USA.
ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตร
Risk Mangement Committee Program
ของ IOD

ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิรโิ วหาร กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2554
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554

51 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตร DAP ของ IOD  ปี 2550

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

วุฒิการศึกษา

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์

อายุ
(ปี)

กรรมการและรองกรรมการ
50 ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สายปฏิบตั กิ าร 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน
ตามมติของที่ประชุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)                     
คณะกรรมการบริษัทฯ
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                   
ครั้งที่ 7/2556
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2556
ลาดกระบัง
หลักสูตร DAP  ของ IOD ปี 2554

ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี

ชื่อ - สกุล

-

-

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
ต�ำแหน่ง

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2527-ปัจจุบัน หัวหน้าส�ำนักงาน

2551-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

2547-ปัจจุบัน รองประธานสถาบัน
2549-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

2542-ปัจจุบัน หัวหน้าส�ำนักงาน

ส�ำนักงานกฎหมายอาทิตย์

สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส�ำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
สายปฏิบัติการ 2
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
2554 - 2556 กรรมการ
บมจ. บลิส - เทล

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  061             

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 11/2555
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

กรรมการ/กรรมการอิสระ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2556

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 1

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 3

ศ.ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม

นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์

นายสมชาย  เลิศวิเศษธีรกุล

ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายประเจิด  สุขแก้ว

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

50 ประกาศนียบัตรการบริหาร Management
Excellence Skill Alexander Hamilton
Institute, NJ.
ปริญญาโท Executive MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

54 ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

64 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตร
Risk Mangement Committee Program
ของ IOD

68 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP ของ IOD ปี 2553

อายุ
(ปี)

-

-

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ศาสตราจารย์ประจ�ำ
ส�ำนักวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดี

ประธานกรรมการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
ผู้ว่าการ

ต�ำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บจ. ไทโก้ เอนเนอยี่
รัฐสภา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
สายปฏิบัติการ 3
2552-2556 รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
ฝ่ายปฏิบัติการ

2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
สายปฏิบัติการ 1
2553-2557 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2551-2553

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
2549-2551
2548-2550

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

062 รายงานประจำ�ปี 2558
37 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

-

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
ต�ำแหน่ง

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2556-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ
2549-ปัจจุบัน เลขานุการ

ส.ค 2558-ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
2557–2558 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
2555–2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีฯ
2554–2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส
2550–2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีฯ

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด

บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
บริษัท  ธนบุรีพานิช  จ�ำกัด
บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง

บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง

บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง

2557–ปัจจุบัน รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
สายปฏิบัติการ 4
2555–2556 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
ฝ่ายกฎหมาย
2551–2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง     
ฝ่ายกฎหมาย

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ   : (1)  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารแต่ละคน - ไม่มี –       (2) IOD   หมายถึง   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      (3) DAP หมายถึง   หลักสูตร Director Accreditation Program      
           
(4)  DCP  หมายถึง  หลักสูตร Director Certification Program

น.ส.อมราภรณ์  เดชะไกศยะ เลขานุการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
บริษัทฯ ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 7/2555
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ 48 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางนฤมล  ฉัตรตะวัน

วุฒิการศึกษา

50 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549

อายุ
(ปี)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ 4

ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเอกกมล  เอมระดี

ชื่อ - สกุล

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม  2551  ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่
วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
4. ด�ำเนินการอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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The International Engineering Public Company Limited
Human Resources Management Structure
Nomination and Remuneration

Chairman of the Board of Directors
Dr. Bhusana Premanode

Risk Management Committee
Corporate Governance Committee
Technical Audit Committee
Audit Committee
Internal Audit
Chollada W.

Chairman of the Executive Committee
Sunjutha Witchawut
Office of Chairman
of the Executive Committee

Group President
Dr. Bhusana Premanode
Office of Group President
Business Development System Engineering Project Implementation
SVP Kittpat S.
Dr. Bhusana P. (Acting) Dr. Bhusana P. (Acting)
Marketing and Sales

System Engineering
and Implementation
– Thermal

Biogas Power Plant

System Engineering
and Implementation
– Plastic

IEC Hat Yai II

IEC Rayong I & II

IEC BP *
-

E-Contech
MD Wong Fan Voon

IEC Ban Bueng
Landfill I
IEC Chumporn

*  Full line report to Operation  III / Senior Executive Vice President  (K.Somchai L.)
Dotted line report to Group President (Dr. Bhusana Premanode)
ผังการบริหารงานนี้ไม่ได้แสดงถึงระดับสูงต่ำ�ในฐานะ ความสำ�คัญ อาวุโส หรือขั้นเงินเดือน ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
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Accounting
EVP Narumol C.
Accounting
Controller
Accounting
Cashier

The Executive Committee
Sunjutha Witchawut -- Executive Chairman
Dr. Bhusana Premanode
-- Member
Narong Ongartmaneerut
-- Member
Dr. Attawooth Laohapakdee -- Member
Somchai Lertwisettheerakul -- Member
Ammaraporn Dachakaisaya
-- Secretary

Operation I
SEVP Narong O.

Operation II
SEVP Dr. Attawooth L.

Corporate Finance

Compliance

Plant Management
EVP Chanchai K.

Technical Audit

Plant Operation

Human Resource
Management

IEC Sa Kaeo 1

Administration

IEC Green

IT Service

Operation III
SEVP Somchai L.
Special Projects
EVP Worapat W.

Operation IV
SEVP Ekkamol E.
Legal

ICT
SVP Duangjai N.

Gidec
IEC Mae Ramat
IEC Mae Tha Mae Taeng
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โครงสร้างองค์กร

•  คณะกรรมการบริษัททุกชุด

คณะกรรมการบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจออกระเบียบข้อบังคับ เพื่อด�ำเนินตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีงบก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปี
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
6. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
7. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน   หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ แต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
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โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ   ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบาย
ในการกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงาน
ประจําปี และบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากัด
2.  มีจํานวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
3.  มีกรรมการอิสระตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระควรเป็นไปตาม สัดส่วน
อย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
4. กรรมการบริษัทฯ ต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชี
การเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับดูแลกิจการ
โดย ประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงิน
อย่างน้อย 1 คน
5. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กําหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใสชัดเจน และต้องมีประวัติ
ของบุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติ
ของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน
6. มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ได้ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัทฯ
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  ประกอบด้วย   
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

ร้อยโท สมศักดิ์  ยมะสมิต
ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช
นางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี
นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร
นายประเจิด  สุขแก้ว  
ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/(กรรมการอิสระ)

9. นายเมธา  ธรรมวิหาร

กรรมการ/(กรรมการอิสระ)
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วิธีการลงนามผูกพันบริษัทฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
โดยมีนางสาวอมราภรณ์ เดชะไกศยะ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำหนดประชุมอย่างต�่ำทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระ
ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารก่ อ นการประชุ ม ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการได้ มี เ วลาศึ ก ษาข้ อ มู ล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้   โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  18 ครั้ง โดยการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ในช่วงที่เข้าเป็นกรรมการ (ครั้ง)

ร้อยโท สมศักดิ์  ยมะสมิต
ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช
นางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ

17/18
18/18
14/18

ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี

18/18

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์

13/18

ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร

16/18

นายประเจิด  สุขแก้ว

18/18

ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม

17/18

นายเมธา  ธรรมวิหาร

15/18

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้ความส�ำคัญกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และสนับสนุน
ให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มี
ความโปร่งใส และยุติธรรมอันน�ำไปสู่กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และก้าวหน้า
ด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ในการประเมินบริษัท ฯ ได้ใ ช้แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ
ประจ�ำปี 2558 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะน�ำ
คะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล
โดยมีระดับคะแนนการประเมินจากไม่เห็นด้วย = 0 เห็นด้วยอย่างมาก = 4 โดยในปี 2558 มีผลการประเมินดังนี้
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะได้ คะแนนเฉลี่ย 3.45
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลได้ คะแนนเฉลี่ย 3.88
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 3.87
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 3.91
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 3.91
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 3.98
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 3.76
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 3.97
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 3.84
• ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 3.73
ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 1  มกราคม 2559 ประกอบด้วย     
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ			
ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช
นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี
นายสมชาย  เลิศวิเศษธีรกุล
นายเอกกมล  เอมระดี
นางนฤมล  ฉัตรตะวัน     

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 1
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 3
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่  ด้านบัญชี

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมาย
คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือถูกพิพากษาคดี
เนื่องจากการกระท�ำทุจริต หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุก หรือมีข้อพิพาท
หรือการถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอมราภรณ์ เดชะไกศยะ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 25 มิถุนายน 2555  โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   
(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2558  ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อ
			

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ความเสี่ยง

กรรมการ
ก�ำกับฯ

รวม

1 ร้อยโท สมศักดิ์  ยมะสมิต

435,000

-

-

-

-

435,000

2 ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช

435,000

-

150,000

-

-

585,000

3 คุณสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ

375,000

-

180,000

-

-

555,000

4 คุณสุธี  ผ่องไพบูลย์

345,000

150,000

-

-

-

495,000

5 ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร

345,000

120,000

-

150,000

20,000

635,000

6 คุณประเจิด  สุขแก้ว

345,000

120,000

-

90,000

-

555,000

7 คุณเมธา  ธรรมวิหาร

345,000

-

-

-

-

345,000

8 ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม

345,000

-

-

120,000

30,000

495,000

9 ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี

  345,000

-

150,000

-

-

495,000

10 ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

-

-

-

120,000

-

120,000

11 ดร. สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ

-

-

-

-

10,000

10,000

12 คุณสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล

-

-

150,000

-

-

150,000

13 คุณณรงค์  องอาจมณีรัตน์

-

-

150,000

-

-

150,000

3,315,000		

390,000

780,000

480,000

60,000		

		

รวม

5,025,000

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 บริษัทฯ ได้ปรับลดเบี้ยประชุมของกรรมการแต่ละชุดลงในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราเบี้ยประชุมเดิม ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 (ครั้งใหม่) ได้ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
ของกรรมการในแต่ละชุดไว้ดังนี้
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
-   ประธานกรรมการ
37,500 บาทต่อเดือน
-   รองประธานกรรมการ
37,500 บาทต่อเดือน
-   กรรมการ
37,500 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
-   ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาทต่อเดือน
-   กรรมการบริหาร
15,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทต่อเดือน
-   กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทต่อเดือน
070 รายงานประจำ�ปี 2558

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
15,000 บาทต่อเดือน
-   กรรมการบริหารความเสี่ยง
15,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
-   ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
15,000 บาทต่อครั้งการประชุม
-   กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
15,000 บาทต่อครั้งการประชุม
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-   ประธานกรรมการสรรหาฯ
15,000 บาทต่อครั้งการประชุม
-   กรรมการสรรหาฯ
15,000 บาทต่อครั้งการประชุม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินได้ให้แก่ผู้บริหาร จ�ำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น  33.27  ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน
โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.54 ล้านบาท

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
       บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการตามอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค  เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆ
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		 1. คณะกรรมการบริหาร
			อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ
			รายชื่อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย   
			
			 1.
2.
3.
4.
			 5.

ชื่อ				
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช
นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

1.1 อ�ำนาจในการอนุมัติตามวงเงินของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ตามอ�ำนาจ
ด�ำเนินการของบริษทั ฯ  ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 13/2558  เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2558
สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• การลงทุนในกรณีฉุกเฉินในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการอยู่
คณะกรรมการบริหาร : ไม่เกิน 50,000,000 บาท
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 20,000,000 บาท
• การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : เกินกว่า 5,000,000 บาท
• วงเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริหาร : ไม่เกิน 50,000,000 บาท
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 20,000,000 บาท
• การอนุมัติให้เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้
คณะกรรมการบริหาร : ไม่เกิน 100,000,000 บาท
• การอนุมัติการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่งของอื่นๆ วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
วัตถุดิบสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกว่าแผนธุรกิจประจ�ำปี)
คณะกรรมการบริหาร : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 20,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
• การอนุมัติการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่งของอื่นๆ วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
วัตถุดิบสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุรกิจประจ�ำปี แต่สอดคล้องกับแผนธุรกิจฯ)
คณะกรรมการบริหาร : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 20,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
• การฟ้อง/ไม่ฟอ้ ง หรือการไม่อทุ ธรณ์/ไม่ฎกี าหรือการถอนฟ้อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎีกาในเรือ่ งภาษีอากร
การตกลงประนีประนอมยอมความ หรือการยอมช�ำระภาษีอากร
คณะกรรมการบริหาร : ไม่เกิน 5,000,000 บาท /เรื่อง
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• ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 10,000 บาท
• การอนุมัติการจ่ายการลงทุนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้หรือวงเงิน
ในการท�ำธุรกรรมทั่วไปของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร : เกินกว่า 5,000,000 บาท
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 5,000,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจ�ำปี
7. หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย
			
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
2. ร้อยโท ดร.สุพรชัย  ศิริโวหาร
3. นายประเจิด  สุขแก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายสุธี ผ่องไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
นางสาวชลดา  วงศ์วรเศรษฐ์  ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ดังต่อไปนี้
1. ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ
2. ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา
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3. พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรือไม่
4. ตรวจสอบ กลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ หรือคัดเลือกนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานทางการหรือไม่ อย่างไร
5. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�ำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
6. หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
7. ท�ำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทั จะต้องน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
   10. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
   11. พิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปี
รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย
			

ชื่อ				

1. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
2. ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร
3. นายเมธา  ธรรมวิหาร

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อการด�ำเนินการลงทุนและการด�ำเนิน
กิจกรรมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. รายงานผลการจัดการความเสีย่ งของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษทั ฯ  รับทราบ ในกรณีทมี่ ปี จั จัยหรือเหตุการณ์
ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
และพิจารณาโดยเร็วที่สุด
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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รายชื่อและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย
การเข้าร่วมการประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ชื่อ
ต�ำแหน่ง
			
1. ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร
2. ศ. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7
7/7

3. ผศ. ดร. เกษมสันต์  พิพัฒน์ศิริศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประเจิด  สุขแก้ว
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7
4/4

การเข้ารับการพัฒนาและการฝึกอบรม
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Risk Management Committee
Program (RMP) รุน่ ที่ 6/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association:
IOD) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี้
1. ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร
2. ศ. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม
3. ผศ. ดร. เกษมสันต์  พิพัฒน์ศิริศักดิ์
5. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แนวทางปฏิบตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจและการประกอบกิจการทีด่ ี
2. ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแก้ไขตามความเหมาะสม
3. ติดตามผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย
การเข้าร่วมการประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ชื่อ
ต�ำแหน่ง
			
1. ศ. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม
2. ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร
3. รศ. ดร. สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2/2
2/2
1/2

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  075             

6. คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
		 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิคแก่คณะผูบ้ ริหารในการประเมินและเลือกการใช้งานเทคโนโลยี
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  ประกอบด้วย
			

		
		

ชื่อ				
ต�ำแหน่ง
1. Professor Dr. Christofer Toumazou
ประธานกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
2. ดร. เอกรินทร์  วาสนาส่ง

กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้าน Solar  Energy

3. ดร. ยศพงษ์  ลออนวล

กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

4. ผศ. ดร. พีระพล  ยุวภูษิตานนท์

กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรมประมวลสัญญาน

5. รศ. ดร. อภินันท์  ธนชยานนท์

กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่  ผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม
(3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
(5) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
(6) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การถ่วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่  1  มกราคม 2559   จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นอิสระ

3  ท่าน
1  ท่าน
5  ท่าน

                      คิดเป็นร้อยละ 55  ของกรรมการทั้งคณะ
		

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ให้สทิ ธิแก่ผลู้ งทุนรายย่อยในการแต่งตัง้ กรรมการผ่านทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
โดยใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้   กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) และบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี
บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ส่วนในการพิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มิได้มีต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท การคัดเลือกบุคคล
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2558   ไม่มีกรรมการออกก่อนถึงคราวออกตามวาระแต่ประการใด
		

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
(1) กลไกในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
ที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 ได้มติให้ปรับปรุงอ�ำนาจด�ำเนินการซึ่งเป็นระเบียบและข้อปฏิบัติ
อ�ำนาจในการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยอ�ำนาจที่ผูกพันบริษัท
ตามกฎหมายเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่จะมีการมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้กระท�ำการ
แทนได้ และอ�ำนาจการบริหารทั่วไปเป็นอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการ อ�ำนาจด�ำเนินการแบ่งประเภทการอนุมัติตาม
ขั้นตอนออกเป็น 8 ประเภท คือ การเงิน การบัญชี ธุรการ การขอซื้อ การบุคคล ทั่วไป
นอกจากนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับ
ในเรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
(2) ข้อมูลข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  077             

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
IEC เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องด�ำเนินการให้เกิดมีความเสมอภาค
และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ
จึงห้ามบุคคลดังกล่าวนี้ท�ำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ
ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทฯ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�ำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการรับรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทผ่ี บู้ ริหารทุกคนจัดท�ำ
เพื่อน�ำส่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งท�ำให้
บริษัทฯ สามารถทราบความเคลื่อนไหวในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารทุกคนได้อย่างรวดเร็ว
		

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ให้แก่ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด ประจ�ำปี 2558 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 4,330,000 บาท
และ ACEVISION & ASSOCIATES PAC (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในสิงคโปร์) เป็นจ�ำนวนเงิน 231,978 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (การตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน) จ�ำนวนเงิน 290,000 บาท

		 การปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
		สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการ
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่
แทนตน
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น
ประเภท สถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดคาํ ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบการพิจารณา
ของแต่ละวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
1.2 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดให้มสี ถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ ขี นาดเพียงพอรองรับจาํ นวนผูถ้ อื หุน้
จัดสรร เวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่ง คําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ พร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้า
ดังกล่าวไว้บน เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ ด้วย
078 รายงานประจำ�ปี 2558

1.3 ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ
1.4 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ
ไม่มีวิธีการยุ่งยากหรือ มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ นํ า เทคโนโลยี ม าใช้ กั บ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง การลงทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น
การนับคะแนนและการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 กรรมการบริษัทฯ ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสําคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคน
เข้าร่วมการประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม
2.3 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม
ข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็น และซักถามในที่ประชุม
3. การจัดทํารายงานประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 ในรายงานประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี นั ทึกการชีแ้ จง ขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารแสดง
ผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีบันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เป็นอย่างไร รวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทฯผู้เข้าร่วมการประชุม และกรรมการบริษัทฯ
ที่ลาการประชุมด้วย
3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญและ
วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิมีโอกาสได้รับการชดเชย บริษัทฯ
มีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจ
ในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี้
4.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุม
4.1.1 บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิรับข้อมูล หรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
4.1.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อม
รายละเอียดคําชี้แจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างน้อย 28 วัน บริษัทฯ ได้จัดทําหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
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4.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 45 วัน ทัง้ นีก้ ารขอเพิม่ วาระการประชุม
หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
4.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องใด
ของวาระการประชุม งด เว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น
		
		 ผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการ
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
• บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ตลอดจนแจ้ ง เบาะแส
การกระทํ า ผิ ด กฎหมาย หรื อ จรรยาบรรณที่ อ าจส่ อ ถึ ง การทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบของพนั ก งาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญของทุกคน ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค พนักงาน ผู้ร่วมงาน
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร
และการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
1.2 บริษัทฯ มีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุสินค้าหรือบริการนั้น
1.3 บริษทั ฯ  มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนทีส่ ถานประกอบการ
ตั้งอยู่ มีแผนงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การดําเนินงานของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุและมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ใช้มาตรฐานยุโรปในการก่อสร้างโรงงาน ทําให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยจัดให้มีการค้าประกันเจ้าหนี้ตามข้อตกลง
ทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นหลักพึงปฏิบัติทางการค้าทั่วไป
1.5 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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1.6 บริษัทฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน โดยไม่เอาเปรียบในการทําสัญญาจ้าง มีการกําหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึกอบรมและให้การศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัย
ในการทํางาน ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว
หากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทํางาน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
1.7 เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตาม
หลักการกาํ กับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด
ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ จากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ  หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกระทาํ
ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทํา
ที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ (Website) หรือส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ CG_Committee.iec@gmail.com ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึก
การสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียน
เป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
2. การคัดเลือกคู่ค้า
2.1 การรับตัวอย่างสินค้าไว้ทดลองใช้ต้องมีระยะเวลาจํากัด และส่งมอบตัวอย่างคืนให้กับผู้ค้า/ผู้ขาย
ทันทีเมื่อครบกําหนด ควรทดลองใช้สินค้าตัวอย่างนั้นอย่างระมัดระวัง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
ด้านคุณภาพและสมรรถภาพอย่างแท้จริง โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการพิจารณา
ตัดสินใจเมื่อถึงเวลา
2.2 ไม่เชิญผู้ค้า/ผู้ขายเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริง
หรือตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จัดหาจากผู้ค้า/ผู้ขายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผู้ค้า/ผู้ขายที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ
ความตั้งใจ และความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น
2.3 ปฏิบัติต่อผู้ค้า/ผู้ขายที่เข้าร่วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน
2.4 รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ
2.5 ดําเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
แทรกแซงได้
		

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม และด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู ้ มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม โดยยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง IEC
ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ IEC จึงได้ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์
เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนัน้   เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
IEC มีการก�ำหนดถึงแนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในกิจกรรมทางธุรกิจของ IEC จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังต่อไปนี้
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			 นิยามของ “คอร์รัปชั่น”
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การแสวงหาอ�ำนาจ ประโยชน์ หรือการติดสินบนโดยวิธีการที่ผิด
ท�ำนองคลองธรรมไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ รวมถึงการกระท�ำทุกอย่างทีเ่ ป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท�ำเพือ่ ประโยชน์
ส่วนตัว โดยใช้อ�ำนาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่ รวมทั้งการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือมอบให้
ซึ่งทรัพย์สินเงินทอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่
ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุง่ หวังให้เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
อันเป็นการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ อนุญาตให้กระท�ำได้ หรือ
เป็นแนวปฏิบัติอันควรที่จารีตประเพณีทางการค้าทั่วไปยอมรับว่ากระท�ำได้
			 การด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ อยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท� ำ  ISO9001-ISO14000 ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ทุ ก แห่ ง
ของบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ อ. แม่ทา จ. ล�ำพูน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เรียบร้อยแล้ว
			 การเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการได้ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยข้ อ มู ล สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
และข้อมูลที่มิใช่ ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบ
รายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และผ่านช่องทางอื่นๆ ดังเช่น เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ โดยควรเสนอข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลและนัดพบปะกับหน่วยงานภายนอกและผู้ถือหุ้นดังนี้
- การประชุมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
จ�ำนวน 3 ครั้ง
- งาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จ�ำนวน 2 ครั้ง
- การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
จ�ำนวน 2-3 ครั้ง ต่อวัน
- กลุ่มผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ (Site Visit)
จ�ำนวน 2 ครั้ง
			 หน่วยงานก�ำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)
บริษัทฯ มีหน่วยงานก�ำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) เพื่อก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมี ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 9 อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 0.5% ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งเป็น
วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

1. นางสาวธัชมนต์  นานาวราทร
2. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ
3. นายภูษณ  ปรีย์มาโนช

6,000,000,000
3,516,000,000
3,227,526,728

3.319
1.945
1.785

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2,844,090,748
2,630,000,000
2,260,118,766
1,177,326,666
1,000,312,314
   904,000,000

1.573
1.455
1.250
0.651
0.553
0.500

กลุ่มผู้ถือหุ้น

นายสุรัตน์  อิฐโสภณพันธ์
นายกรณ์ชนันท์  ธนันท์นพงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จ�ำกัด
นายวีระศักดิ์  บุญวรเมธี
นางสาวศกุนตลา  โชคพิงพิทักษ์
นายนันทพันธ์  มหัทธนธัญ

1) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
-ไม่มี2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-ไม่มี• รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น
1) หลักทรัพย์ของบริษัท  ณ  วันที่  1 มกราคม 2559
- ทุนจดทะเบียน :
2,048,245,850 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 204,824,585,000 หุ้น
      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
- ทุนช�ำระแล้ว :
1,807,959,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 180,795,930,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท  (หนึ่งสตางค์)
จ�ำนวน มูลค่า เงื่อนไข และลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ :
-ไม่มี-    
2) หุ้นประเภทอื่น
-ไม่มี• นโยบายปันผล
นโยบายของบริษัทฯ :
หากไม่ มี เ หตุ จ� ำ เป็ น อื่ น ใดและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ไม่ มี ผลกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี
นโยบายของบริษัทย่อย : -ไม่ได้ก�ำหนดบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน)  083             

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน สารสนเทศและการสื่อสารชั้นสูง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่หลากหลาย
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายในการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy)
เพื่อใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาการบริหารงาน การสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
ด้วยการประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สารสนเทศและการสื่อสาร และการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย  โดยยึดแนวทางปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศ  ดว้ ยกระบวนการทางธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มุ่งเน้นการท�ำธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว การด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
โดยมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรทั้งกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดหลักจรรยาบรรณและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ   ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ทั้งของ
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทานของธุรกิจ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจึงยึดมั่นในการบริหารงานโดยมีแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้านอย่างโปร่งใส
และยุติธรรม อีกทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำ� กัดเพียงแค่การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
การสร้างกรอบการอยู่ร่วมกันของกิจการและชุมชนอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั่วถึง โปร่งใส และยุติธรรม โดยมีความสอดคล้องกับกรอบการรายงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)
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ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้านดังนี้
1. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบ Multi cyclone ด�ำเนินการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านมลภาวะทางอากาศ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ช่วยในการลดเขม่าควันจากการผลิต
โดยได้ด�ำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2558
ระบบ Bio dry ด�ำเนินการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อลดปัญหาด้านกลิ่น
ของขยะเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่โครงการหยุดการด�ำเนินการเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อาคารปิดส�ำหรับพักขยะเชื้อเพลิงก่อนน�ำสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป
ระบบ Electrostatic Precipitator (ESP)  ด�ำเนินการทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. สระแก้ว เพือ่ ลดผลกระทบ
ด้านมลภาวะทางอากาศ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ก่อนปล่อยสู่อากาศ โดยสามารถดักจับ
ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ได้มากกว่า 99.5% อีกทั้งได้เสริมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการติดตั้ง
ระบบน�้ำล�ำเลียงเถ้าลอย
การฉีดน�้ำหมักชีวภาพ (EM) ด�ำเนินการที่บริเวณหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อช่วย
ลดผลกระทบด้านกลิ่นที่มีมายาวนาน โดยเข้าท�ำการฉีดน�้ำหมักชีวภาพ (EM) อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่งผลให้กลิ่นขยะจาก
หลุมฝังกลบลดลง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้อาศัยใกล้เคียง
2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
โครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พ์ ระบรมราชินนี าถ โรงเรียนโพธาวัฒนา
เสนี อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ได้ทำ� การก่อสร้างหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ก่ครู นักเรียน และบุคคลทัว่ ไป
ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยหอสมุดแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์
บนหลังคาของหอสมุด บริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบ จึงได้เข้าร่วมโครงการ
โดยการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาด 10 กิโลวัตต์ ซึ่งจะสามารถดูก�ำลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้จาก Monitoring system ที่ติดตั้งภายในอาคาร ปัจจุบันหอสมุดดังกล่าวได้ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนอาคารที่ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแพทย์ชนบท โครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อ. แม่ทา จ. ล�ำพูน
ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สถานีอนามัย ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ล�ำพูน โดยการน�ำ
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
เก็บรักษายาเวชภัณฑ์ท�ำให้ประชาชนได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ โดยห้องเก็บเวชภัณฑ์ดังกล่าวได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
แล้วในปี 2558 ที่ผ่านมา
โครงการธนาคารขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะด้วยการน�ำขยะบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ โครงการดังกล่าวได้ริเริ่ม
ในเดือนสิงหาคม 2558 ด้วยการปลูกฝังเด็กในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในขยะแต่ละประเภท การคัดแยกขยะ
และประโยชน์ของการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการที่โรงเรียนจ�ำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบึง
พิชัย และโรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะรับซื้อขยะประเภท ขวดน�้ำพลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก ที่คัดแยกแล้วตามถังที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กับโรงเรียน
ในปี 2558 โครงการธนาคารขยะได้รับซื้อขยะจากโรงเรียนทั้งสองแห่งจ�ำนวน 799 กิโลกรัม โดยรายได้ที่โรงเรียนได้รับจาก
การขายขยะดังกล่าว โรงเรียนได้น�ำเข้ากองทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เด็กในชุมชนเห็น
ความส�ำคัญในการคัดแยกขยะมากขึน้ และเสริมสร้างนิสยั ในการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน โดยในอนาคตโครงการธนาคาร
ขยะจะขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ และสถานที่ต่างๆในชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมต่อไป
กิจกรรม CSR Day เพือ่ ชุมชนจากใจสูใ่ จ บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่ชมุ ชน
เรื่องการก�ำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ “การบริหาร
จัดการขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า” ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ โรงงานก�ำจัดขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
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โครงการไฟถนนหมู่ 4 บ้านโคกเจริญ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน สร้างความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของคนในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล อ. เมือง จ. สระแก้ว
โดยได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558
กิจกรรม CSR Day เติมสี ปันฝัน จากใจ สู่ใจ บริษัทฯ ร่วมกับผู้น�ำชุมชน รอบโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
อ. เมือง  จ. สระแก้ว จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งพลังงานทดแทนแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร ในวันที่ 26 มิถนุ ายน
2558 โดยพนักงานในกลุม่ บริษทั ฯ ได้รว่ มกัน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นใน รูปแบบ BBL (Brain-Based Learning) ทาสีหอ้ งเรียน
และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปรับปรุงห้องสมุด รวมถึงห้องพยาบาล ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไทร นอกจากนี้ยังได้ถวายอุปกรณ์
ที่ขาดแคลนแก่วัดหนองไทร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ แก่วัดและชุมชน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ  ได้สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สาธารณะของชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ชุมชน  
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้จาก รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
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รายการระหว่างกัน
(1) การท�ำรายการกับบุคลลที่เกี่ยวโยงกัน
                     - ไม่มี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักการ และข้อบังคับ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
  

(2) รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร และ
นายประเจิด สุขแก้ว เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม ทั้งสิ้น 7 ครั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด
(มหาชน)  และบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย
ให้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด โดยนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบขั้ น ต้ น ผลการตรวจสอบ พบว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด
(มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการสอบทานฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�ำนวนโครงการ
และงานที่มีการสอบทานฯ ทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อแนะน�ำในการปรับปรุงงานเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องทราบและด�ำเนินการปรับปรุงต่อไป  
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบว่าปี พ.ศ. 2558 มีรายการเกี่ยวโยง
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4. น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส�ำหรับ
ปี พ.ศ. 2559 จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป  มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจที่ด�ำเนินอยู่  ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยครบถ้วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี  ผ่องไพบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล
เอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7, 14, 15, 48 และ 52 ดังที่ปรากฏในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี จ�ำนวน (50.99) ล้านบาท และ 25.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานติดลบเป็นจ�ำนวน (45.23) ล้านบาท และ (132.20) ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ผิดนัดช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืม
ในเดือนมกราคม 2559 เป็นจ�ำนวน 7.26 ล้านบาท (เนื่องมาจากหยุดการผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมระบบเครื่องจักร
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนใช้วัตถุดิบใหม่ ซึ่งผู้บริหารได้ขอเลื่อนการจ่ายช�ำระหนี้แก่ธนาคารพาณิชย์ออกไป
ไม่เกิน 60 วัน) และมีปัญหาคดีพิพาทฟ้องร้องบางคดีอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ รวมทั้งขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จ
ของโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัท/บริษัท
จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่ส�ำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท/บริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัท
ใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ และการบริหารจัดการที่ดีพอ
การได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดนัดช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ และการจัดตารางการจ่าย
ช�ำระหนี้ใหม่ ที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัทยังเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทจะสามารถคลี่คลายกระแสเงินสด
จากการด�ำเนินงานติดลบได้ เมื่อโครงการลงทุนต่างๆที่ก่อสร้างเสร็จสามารถด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1
ปี 2559

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 093

2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 51 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นรายได้จาก
การขายหรือการให้บริการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

(มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4701
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
29 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 095

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 097

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�
ำ
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�
ำ
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 099
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ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลี
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลี
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
น
สด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
น
สด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 105

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 195

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ป
ระกอบงบการเงิ
น
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ป
ระกอบงบการเงิ
น
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198 รายงานประจำ�ปี 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
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200 รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ป
ระกอบงบการเงิ
น
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ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

202 รายงานประจำ�ปี 2558
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ป
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น
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ป
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น
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204 รายงานประจำ�ปี 2558
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ป
ระกอบงบการเงิ
น
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206 รายงานประจำ�ปี 2558
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ป
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ป
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208 รายงานประจำ�ปี 2558
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ป
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ป
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น
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ป
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212 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 213

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
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น
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214 รายงานประจำ�ปี 2558
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ป
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น
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ป
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น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

216 รายงานประจำ�ปี 2558
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ป
ระกอบงบการเงิ
น
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

218 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

220 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

222 รายงานประจำ�ปี 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

224 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

226 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

228 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

230 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด (มหาชน) 231
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

232 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

234 รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

236 รายงานประจำ�ปี 2558
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

238 รายงานประจำ�ปี 2558
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หมายเหตุ
ป
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น1 ตึกบี
ถ. รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (0) 2009-9000 โทรสาร (0) 2009-9991

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701 แห่ง
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด
555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (0) 2711-5300 โทรสาร (0) 2711-5866

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

นายศิว์วิศว์ อนันตกุล
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (0) 2619 0199 ต่อ 109 โทรสาร (0) 2619 0019
website: http://www.iec.co.th/index.php/investor

บริษัทประเมินราคา

บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ�ำกัด
เลขที่ 138 ซอยรัชดาภิเษก20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (0) 2275-4157-8 โทรสาร (0) 2275-4159
บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จ�ำกัด
41/391 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ (0) 2363-7626 โทรสาร (0) 2944-4661
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ประวัติบริษัทฯ
พ.ศ. 2465

พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2556

ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “IEC”) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ถือเป็นครั้งแรกของการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับ
ชายแดนกัมพูชา
บริษัทฯ ได้ท�ำการจดทะเบียนเป็นบริษัทสัญชาติไทยในปี พ.ศ. 2496 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
บริษทั ฯ ได้รบั พระบรมราชโองการแต่งตัง้ ให้เป็น “บริษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” รับพระราชทาน
“ตราตั้งครุฑ” โดยพระบรมราชานุญาต
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของบริษัทฯ จึงเข้ามาลงทุน
และดูแลกิจการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย
เครือซิเมนต์ไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุนบริษัทฯ จัดหาผู้ลงทุนรายใหม่และเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทมหาชนจ�ำกัด”
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนธุรกิจจากขายปลีกโทรคมนาคมมาเป็นธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย
กลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มได้แก่ ธุรกิจ คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานจากขยะรีไซเคิล และพลังงานชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Recycled
Plastic Pellet from Waste Plastic) (3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Business) และ (4) กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (Communications and
Engineering Consulting Business)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : 		
			
ชื่อย่อ			
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
			
			
ทุนจดทะเบียน 		
ทุนช�ำระแล้ว		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
The International Engineering Public Company Limited
IEC
เลขที่ 0107536000323 (เดิมเลขที่ บมจ.106)
การบริ ก ารวางระบบโซลู ชั่ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารโทรคมนาคม
แบบครบวงจรรวมถึงการด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีว มวล
พลังงานขยะและผลิตเม็ดพลาสติก
2,048,245,850 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
1,807,959,300.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2619 0199
โทรสาร +66 2619 0019
website: http://www.iec.co.th
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