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วิสัยทัศน 
 

 วสิัยทศัน์ของไออีซีจะเป็นองคก์รชั้นนาํในเทคโนโลยี ธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลย ีและการจดัการ 

 

พันธกิจ 
 พนัธกิจสําคญัของไออีซี คือ การดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมการทาํงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล มี

จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พฒันาระบบบริหารงาน สินคา้และบริการต่างๆให้เกิด

การต่อยอด เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มดว้ยนวตักรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดศกัยภาพใหธุ้รกิจเติบโต มุ่งเนน้

เทคโนโลยพีลงังานทดแทนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ตลอดจนพลงังานทดแทนและรีไซเคิลพลาสติก

ท่ีครบวงจร ปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ให้เป็นองคก์รท่ีทนัสมยัในระดบัประเทศ

และระดบัสากล 
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สารกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 
 

 

ในป 2561 ผมเขารับตําแหนง กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง  

จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทอยูในสถานการณท่ียากลําบากในการ 

ดําเนินธุรกิจ อันเน่ืองมาจากปญหาการขาดสภาพคลองของกิจการตัง้แตป 2559 แตไดรับการ 

จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากกระทรวงพาณิชยชวงเดือนตุลาคม ป 2561 ทางผมและคณะกรรมการ 

บริหารไดทําการวางแผนแกปญหาตางๆ ดังเชน 

• ชําระหน้ีทางการคาและหน้ีของสถาบันการเงิน เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียท่ีมีภาระสูง          

ใหเกิดสภาพคลองท่ีแทจริง  

• ปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือยกระดับการผลิตใหอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ อาทิเชน 

1. โรงไฟฟาเช้ือเพลิงชีวมวล จ.สระแกว ไดทําการซอมแซมเครื่องจักรและระบบ 

             Pressure part ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

          2. โรงไฟฟาเช้ือเพลิงขยะ (จีเดค) จ.สงขลา ไดทําการซอมเครื่องจักรเมื่อปลายป 

             ท่ีผานมาเชนกันและเมือ่เดือนมกราคมป 2562 ทางบริษัทไดรับการอนุญาตขาย 

             ไฟฟาจากกําลังการผลติเดิม 5.4 เมกะวัตตเปน 6.5 เมกะวัตต 

          3 .โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนแผงโซลาเซลลท่ีชํารดุ 

             เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา  

          4. ในสวนของธุรกิจ ICT ไดประมลูงานเพ่ิมในป2562 เพ่ือขยายฐานธุรกิจของบริษัท 

            และมองหาโอกาสทางธุรกิจตอไป 

จากเหตุการณความไมโปรงใสของการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนในอดีต สงผลทําใหเกิดคดีความ  

ทําใหการสอบบัญชีเปนไปดวยความยากลําบากและลาชา ซึ่งไดมีการสานตอการตรวจสอบบัญชี 

ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน ใหเสร็จสิ้นภายในป 2562 นอกจากน้ีในการบริหารงานภายในองคกร 

ไดมีการปรับโครงสรางการทํางานใหกระชับรัดกุม เพ่ือควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพ    

       แผนงานในอนาคต บริษัทกําลังศึกษาธุรกิจใหมท่ีใหผลตอบแทนคุมคาในการลงทุนและ 
ธุรกิจพลังงานเดิมท่ีมีอยู อาทิเชน  ธุรกิจการแปรรูปพลาสติกเปนนํ้ามัน (Pyrolysis) โรงไฟฟาจาก 
พลังงานแสงอาทิตย  Solar  Rooftop  ตลอดจนพัฒนาใหองคกรมกีารบริหารงานท่ีเติบโตและ 

ยั่งยืนในอนาคตตอไป     
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ข้อมูลทางการเงนิ 

 

    

 

หน่วย:พันบาท 

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั Q3/2559 2558 2557 2556 

สินทรัพยร์วม 4,570.33 4,480.41 3,891.17 2,597.68 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ 113.76 68.66 311.95 162.36 

หน้ีสินรวม 1,400.26 1,118.65 1,031.47 930.34 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,170.07 3,361.76 2,859.69 1,667.35 

รายไดร้วม 296.59 265.17 459.69 759.91 

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน 363.82 204.69 216.80 174.80 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี(งบรวม)  -589.61 -5.9 -16 60.90 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี(งบเฉพาะกิจการ)  -1,525.82 37.14 22.34 100.86 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 

อตัรากาํไรสุทธิ (%)  -199% -2.23%  3.43% 8.09% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 19% -0.18% 0.55% 3.69% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -13% -0.13% 0.41% 2.37% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.44 0.33 0.36 0.56 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย(เท่า) -15.08 0.61 -0.01 2.41 

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม(เท่า) 6% 6% 0.12 0.29 
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ความเป็นมาของบริษทั 

 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “IEC”) ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 

2465 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็น

บริษทัสัญชาติไทยในปี พ.ศ. 2496 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 บริษทัฯไดรั้บพระ

บรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น “บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” 

โดยพระบรมราชานุญาต หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)   ไดเ้ขา้มา

ลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัในเครือซิเมนตไ์ทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 

2533 เครือซิเมนตไ์ทยมีการปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการลงทุน กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขา้เป็น

ผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหาผูล้งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และไดท้าํการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัอยู่

ในกลุ่มส่ือสารโทรคมนาคม และในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็น “บริษทัมหาชนจาํกดั” รวมทั้งไดท้าํ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด         

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการขยายตัวของชุมชนทาํให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอย่างมาก 

ประกอบกบัปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของชุมชน    บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิม

ดาํเนินธุรกิจพลงังาน (Energy Business) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2561 บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจใน 4 

กลุ่ม  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังาน (Energy Business) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังาน

จากขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  (2) กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Waste Plastic 

Recycled) (3) กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology  (4) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้น

วศิวกรรม 

 โดยวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559    ตลาดหลกัทรัพย ์ปรับยา้ยหมวดธุรกิจของ IEC ซ่ึงเดิมถูกจดัอยูใ่น

กลุ่มอุตสาหกรรม สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication Technology) ไปยงั  หมวด

ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Resources) 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการบริหารงาน

ในช่วงปี 2559 – 2561 

 

25 เมษายน 2559 :  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2559  ไดมี้มติท่ีสาํคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี  

(1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 

2,033,954,212.50 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่าย

จาํนวน  1,429,163,750 หุน้ 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน406,790,842.50 บาท  

จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

จ ํานวน 2,440,745,055 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ ํานวน 

10,679,084,250 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท 

(3) อนุมติัให้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัฯ (Warrant) รุ่นท่ี 2 (IEC-W2)  จาํนวนไม่เกิน 40,679,084,250 

หน่วย  โดยออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญั

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) โดยเป็นการจดัสรร 

IEC-W2 ใหฟ้รีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัออก IEC-W2 

(4) อนุมติัให้ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษทัฯ จาํนวนไม่

เกิน 40,679,084,250 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการ

ใชสิ้ทธิการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  

27  เมษายน 2559 :  บริษทัฯ  ไดล้งทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญับริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั ซ่ึงทาํ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู ่ณ ตาํบลหนองรี อาํเภอบ่อพลอย 

จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน500,000หุน้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100 ของทุนชาํระ

แลว้ของบริษทัดงักล่าว  

11 พฤษภาคม 2559 : บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (“SK1”) ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

ได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ในคดีล้มละลาย คดี
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หมายเลขดาํท่ี ล. 3152/2557 คดีหมายเลขแดงท่ี ล. 1245/2559 ในคดีระหวา่ง 

บริษทั เคเอสดิทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (“KS”) เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ กบั 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ลูกหน้ี โดยศาลไดมี้คาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด

ลูกหน้ี เม่ือ 11 พฤษภาคม 2559 แต่บริษทัฯ ถูกปกปิดขอ้เท็จจริงจากกลุ่มผูถื้อ

หุน้เดิม บริษทัแกว้ลาํดวน เพาเวอร์พลาย จาํกดั ( ช่ือเดิมของ SK1 ) ภายใตก้าร

บริหารงานของกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าว ไดถู้ก KS ฟ้องร้องเป็นคดีลม้ละลาย

ต่อศาลล้มละลายกลาง เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557  ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2559  SK1 ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งร้องขอ

ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดี 

และเพิกถอนคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด    ต่อมาศาลลม้ละลายกลางจึงได้มี

คาํสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีในคดีลม้ละลายดงักล่าวขา้งตน้ และมี

คาํสั่งให้เพิกถอนคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี และให้จาํหน่ายคดีออก

จากสารบบความ เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559  ดงันั้น จึงถือไดว้า่ SK1 จึงมิได้

ตกเป็นผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแต่อยา่งใด  

30  พฤษภาคม 2559 : บริษทัฯ  ไดล้งทุนเขา้ซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของบริษทั ไออีซี 

สระแกว้ 1 จาํกดั ( เดิมช่ือ บริษทั แกว้ลาํดวน เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั)   อีก

จาํนวน  1,000,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนชาํระแล้วของ

บริษทัดงักล่าว  จึงทาํใหบ้ริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ร้อย

ละ 100  

4  กรกฎาคม 2559 : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ห็นควรปรับยา้ยหมวดธุรกิจของบริษทัฯ  

จากเดิม  หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & 

Communication Technology) ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources)  

หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 

4 กรกฎาคม 2559  เป็นตน้ไป  

15 สิงหาคม 2559  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย SP เน่ืองจาก    บริษทัฯไม่

สามารถส่งงบการเงินในไตรมาส 2/2559 ไดท้นัตามกาํหนด 

19  ธนัวาคม  2559 :  บริษทัฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั (เดิมช่ือ 

บริษทั ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จาํกดั) ท่ีถืออยู่จาํนวน 1,049,898  หุ้น คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
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 20 ตุลาคม 2560 :  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 

2560  ไดมี้มติท่ีสาํคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี  

(1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 

2,440,661,250.76  บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจาํหน่ายได้

จาํนวน  8,380,424 หุน้ 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 2,035,915,023.50 

บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,440,661,250.76 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ จาํนวน 4,476,576,274.26 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 

203,591,502,350 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท 

(3) อนุมติัใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษทัฯ จาํนวน 

203,591,502,350 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท  โดยจดัสรรและ

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO)ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้น

สามัญเพิ่มทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นละ 

0.0125 บาท  

26  กุมภาพนัธ์  2561 :  บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดัท่ีถืออยู่

จาํนวน 500,000  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั

ดงักล่าว 

15  มีนาคม 2561 : บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (“IECG”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ไดล้งทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญัในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของบริษทั จีเดค จาํกดั 

(“GIDEC”) อีกจาํนวน  2,000,000 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุน

ชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  จึงทาํให ้IECG ถือหุน้ใน GIDEC ร้อยละ 100 
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คณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 
รองประธานกรรมการ  

 

นายเมธา ธรรมวิหาร  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานกรรมการ(1) 

กรรมการ 
ดาํรงตาํแหน่ง :  (1)ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

 

นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ  
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

นายดาํรงค ์ภูติภทัร์  
กรรมการ 

 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่(1) 

      ดาํรงตาํแหน่ง : (1) ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561                           
 

นายศกัดา  ศรีนิเวศน์ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
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นายพงศก์วิน จึงรุ่งเรืองกิจ  
  กรรมการ(1) 

   ประธานกรรมการ(2) 
    กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่(3) 

            ดาํรงตาํแหน่ง : (1)ส้ินสุดวนัท่ี 20 กนัยายน 2561                          

                    (2) ส้ินสุดวนัท่ี 20 กนัยายน 2561                                     
                                    (3) ส้ินสุดวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

  

พลโทวฒันา เพช็รมงคล 
กรรมการ 

 

นายภูริช นานาวราทร 
กรรมการ 

นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์  
กรรมการ 

นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์  
กรรมการ 

พลโทเจด็จ  ใจมัน่  
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
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นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

คณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ นายพงศก์วิน จึงรุ่งเรืองกิจ 
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

ส้ินสุดวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

นางสาวฤทยัรัตน์  ทองเจริญ นายวารินทร์  มาศชาย   นางสาวดวงใจ  นิลพนัธุ ์

นางสาวดวงพร  คาํวิชิต นายสมชยั  วฒิุศาสตร์ *ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกบัคณะผูบ้ริหาร   
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 

  

 นโยบายและการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 กลุ่มบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (IEC) จดัแบ่งธุรกิจในปี 2561 เป็น 4 

กลุ่ม ดงัน้ี  

 

(1)  กลุ่มธุรกจิพลงังาน (Energy Business) 

1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั

ยอ่ย(บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) 

1.2  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ย (บริษทั จีเดค จาํกดั)  

1.3  ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

(บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั)  

 

(2) กลุ่มธุรกจิผลติเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล   (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic)  

ธุรกิจผลิตเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิลภายใตก้ารดาํเนินการของ IEC 

  

(3) กลุ่มธุรกจิ Information and Communication Technology (ICT) 

ธุรกิจ ICT ภายใตก้ารดาํเนินการของการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมี

บทบาทเป็น System Integrator ร่วมกบัพนัธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน 

 

(4) กลุ่มธุรกจิ ทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

ปัจจุบนังานโครงการของกลุ่มธุรกิจน้ีไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี 

2561  จึงอยูร่ะหวา่งปิดบริษทัยอ่ยในกลุ่มน้ีต่อไป 
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บริษทัย่อยอ่ืน ๆ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
รายละเอยีด 

1. บริษัทย่อยทีไ่ด้จดทะเบียนยกเลกิ

บริษัทแล้ว 

- บริษทั แม่แตงโซลาร์ จาํกดั        

(Mae Taeng Solar Co., Ltd.)  

 

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

15   

 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 ได้มีการจดทะเบียนเลิก

บริษัทต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการ

ชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

2. บริษัทย่อยทีไ่ด้ขายเงนิลงทุน

เรียบร้อยแล้ว 

- บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั 

 (IEC Mae Ramat Co., Ltd.) 

 

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

105 

 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 17/2559 มีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุน

ในบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั 

3. บริษัทย่อยทีไ่ด้จดทะเบียนยกเลกิ

บริษัทแล้ว 

- บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จาํกดั  

(NFS (2010) Co., Ltd.  

 

ขายส่ง ขายปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ

อุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป 

 

        

          16   

 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561ได้มีการจดทะเบียนเลิก

บริษัทต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการ

ชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 

  

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

   - ไม่มี- 
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สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกจิและโครงสร้าง

รายได้ของบริษทัย่อย 

 % ไตรมาสที่ 3/2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 การถือหุ้น ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% 

ผลติภณัฑ์และบริการของบริษทั          

ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ  14.18 2.87 42.56  7.00 239.12 46.66 52.21 6.74 

ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  - - - - - - 1.19 0.15 

           ธุรกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม  - - - - - - 0.12 0.02 

รายได้อ่ืน  33.33 6.76 106.55 17.53 46.76 9.12 11.57 1.49 

รวมมูลค่าการจําหน่ายของบริษทั  47.51 9.63 149.11 24.53 285.88 55.78 65.09 8.40 

กลุ่มธุรกจิพลังงาน          

บจ. ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี ่ 100 89.40 18.12 44.11 7.26 0.15 0.02 0.07 0.01 

บจ. จีเดค 50 142.05 28.79 130.37 21.45 1.06 0.21 0.26 0.03 

บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง 100 55.41 11.23 77.42 12.74 59.90 11.69 10.10 1.31 

บจ. ไออีซี แม่ระมาด 100 55.43 11.23 85.99 14.15 86.65 16.91 1.27 0.16 

บจ. ไออีซี สระแก้ว 1  100 103.35 20.95 116.63 19.19 35.14 6.86 - - 

       บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 100 - - 0.07 0.01 0.65 0.13 316.37 40.86 

รวมรายได้กลุ่มธุรกจิพลังงาน  445.64 90.32 454.58 74.80 183.55 35.82 328.07 42.37 

กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ          

      บจ.ไออีซีเทคโนโลยี 100 - - - - 5.91 1.15 5.87 0.76 

      บจ.ไออีซีดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม็ 100 - - - - - - 1.87 0.24 

      บจ. เอน็เอฟเอส (2010)  100 - - 0.01 - - - 16.72 2.16 

      บจ. ไอเอสดี(2012)  100 - - - - - - 356.73 46.07 

รวมรายได้กลุ่มธุรกจิ เทคโนโลยี

สารสนเ

ทศ 

 - - 0.01 - 5.91 1.15 381.19 49.23 

กลุ่มธุรกจิปรึกษาทางด้านวศิวกรรม          

E-Contech Management Pte.Ltd 100 0.25 0.05 4.08 0.67 37.14 7.25 - - 

รวมรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย  493.40 100 607.79 100.0

0 

512.48 100.00 774.35 100.0
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

           บริษทัฯ ดาํเนินกิจการประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มไดแ้ก่  ธุรกิจ  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังาน (Energy 

Business) ไดแ้ก่  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ  โรงไฟฟ้าชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจ

ผลิตเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic) (3) กลุ่มธุรกิจ (Information 

and Communication Technology Business) (4) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรม (Engineering Consulting 

Business) 

1.  กลุ่มธุรกจิพลงังาน (Energy Business) 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย ์ ขยะ ชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ เป็นต้น เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน โดยแหล่งเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า

สามารถหาได้จากท้องถ่ินต่างๆ  บริษทัได้เล็งเห็นความสําคญัดังกล่าว จึงได้เร่ิมดาํเนินธุรกิจพลงังาน

ทดแทน ตลอดจนการค้นควา้และวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังานทดแทนเหล่านั้นให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  และปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้พลงังานทดแทน

ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant)  โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

(Waste to Energy Power Plant)  โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)  

 1.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นธุรกิจท่ีไม่มีความซับซ้อนในดา้นการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัมีจุด

แข็งในดา้นวตัถุดิบเพื่อการผลิต เน่ืองจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานธรรมชาติท่ีมีอยู่ไม่จาํกดั ประกอบกบั

กระบวนการผลิตปราศจากการเผาไหมใ้ดๆ ทาํให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม นอกจากน้ีนโยบายการ

สนบัสนุนดา้นราคารับซ้ือกระแสไฟฟ้าโดยภาครัฐทาํใหธุ้รกิจมีความมัน่คงเป็นอยา่งยิง่  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯทั้ง 2 แห่ง เป็นแบบ Grid  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการแปลง

กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ท่ีสามารถ

เช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั มีสัญญารับซ้ือกระแสไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจาํนวน 4 ฉบบั กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือรวม 3.84 เมกะวตัต ์ ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยดงัต่อไป 
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บริษัทย่อยทีด่าํเนินงาน ทีต่ั้ง COD 
1
 

ระยะเวลาการได้ 

Adder 

กาํลงัไฟฟ้า

ตดิตั้งรวม 
2
 

กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือ

รวม 

ระยะเวลา  

คงเหลือ 

จาก ธ.ค.

60 

(เมกะวตัต์) (เมกะวตัต์) 

บริษัท ไออซีี แม่ทา แม่

แตง จาํกดั 
            

-    โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ ลาํพูน 1,2 

ต. ทากาศ 

     อ.แม่ทา  

     จ.ลาํพนู 

23-ก.ย.-56 10ปี 
5 ปี          

9 เดือน 
2.638 1.92 

-    โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ แม่มาลยั 1,2 

     ต.ข้ีเหลก็ 

     อ. แม่แตง 

     จ. เชียงใหม่ 

30-มิ.ย.-57 10ปี 
6 ปี  

6 เดือน 
2.304 1.92 

รวมกาํลงัการผลติพลงั

ไฟฟ้า 
        4.942 3.84 

1 COD : Commercial Operation Date 
2 กาํลงัไฟฟ้าติดตั้งรวมตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 1.152 เมกะวตัต/์โครงการ 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่ทา จ.ลาํพูน 

 กาํลงัไฟฟ้าติดตั้งรวม 2.638 เมกะวตัต ์(MWp) และใชแ้ผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง เคร่ืองหมาย

การคา้  Solar Frontier รุ่น SF 140S ผลิตในประเทศญ่ีปุ่น เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ตรง/สลบั เคร่ืองหมาย

การคา้  SMA รุ่น STP 17000 TL-EE-10 ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้า

ดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่นการทดสอบจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

 กาํลงัไฟฟ้าติดตั้งรวม 2.304 เมกะวตัต ์(MWp)  โดยใชแ้ผน่โซล่าเซลล์ชนิดผลึกรวม เคร่ืองหมาย

การคา้  JA Solar รุ่น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ตรง/สลบั เคร่ืองหมาย

การคา้  SMA รุ่น STP 20000 TL-EE-10 ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้า

ดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่นการทดสอบจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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 การตลาดและการแข่งขัน 

 เน่ืองจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ดาํเนินการภายใต้สัญญาการรับซ้ือพลังงานไฟฟ้า (Power 

Purchasing Agreement -PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงสัญญามีอายุ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดย

อตัโนมติั  ทั้งน้ีมีผลใช้บงัคบัจนกว่าผูผ้ลิตไฟฟ้าจะยื่นหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงความ

ประสงคท่ี์จะยติุการซ้ือขายไฟฟ้า  

              ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการประกนัรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คง และถือไดว้า่ไม่มี

การแข่งขนัในดา้นการตลาด  

            การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบดว้ยส่วน

สาํคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่  

(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย ์(PV Module) ทาํหน้าท่ีเปล่ียนพลงังานแสงให้เป็นพลงังานไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) โดยสามารถนาํแผน่ PV Module หลายๆ แผน่มาต่อกนัเป็นชุด เพื่อให้ไดพ้ลงังาน

ไฟฟ้าใชง้านตามตอ้งการ   

(2) เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทาํหนา้ท่ีแปลงพลงังานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ท่ีผลิต

ไดใ้หเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)   

(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม (Main Distribution Board) ทาํหน้าท่ีควบคุมการจ่ายและตดัตอน

ระบบไฟฟ้าแรงตํ่า 3 เฟส   

(4) หมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า (22kV Step up Transformer) ทาํหน้าท่ียกแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส ให้

เท่ากบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

(5) ระบบสวิทช์ตดัตอนหลกั (22kV Switch Gear) ทาํหน้าท่ีเช่ือมต่อ/ตดัตอน ระบบไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้ากบัระบบสายส่งของการไฟฟ้า     

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ติดตั้งดว้ยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหลกัซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐาน

ไดรั้บการประกนัจากผูผ้ลิต ผ่านการทดสอบตามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนท่ีผลิตใน

ประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ นาํเขา้จากประเทศ ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน, Inverter นาํเขา้จากประเทศเยอรมนี หมอ้แปลงไฟฟ้าผลิตในประเทศไทย ทาํให้ท่ีเช่ือมัน่ได้

วา่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งของบริษทั สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างมีคุณภาพตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 
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           1.2 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ (Waste to Energy Power Plant)  

           ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

            การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะ แมว้ธีิการฝังกลบซ่ึงใช้

อยู่ในปัจจุบนัเป็นวิธีการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งดา้นมลภาวะและทศันียภาพ ทาํ

ให้ปัจจุบนั การสร้างหลุมฝังกลบใหม่เป็นไปได้ยากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  ภาครัฐในระดบั

ทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหาในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 บริษทัฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลยทีางดา้นการกาํจดัขยะ

มูลฝอยและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะให้

ผลตอบแทนท่ีมัน่คง และย ัง่ยืนในอนาคต แมว้า่จะมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นเทคนิคและปัญหามลภาวะอยู่

บา้งในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   

 บริษทัไดร่้วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) หรือ EGCOในการดาํเนินงานโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานขยะ ช่ือ บริษทั จีเดค จาํกดัโดยสร้างโรงงานกาํจดัขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลงังาน

ไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิตสูงสุด 7.0 เมกะวตัต ์และมีขนาดกาํลงัการผลิตขายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคไดสู้งสุด 6.5 เมกะวตัต ์(Adder  ณ ราคา 3.50 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี) ภายใตส้ัญญาขาย

ไฟกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยสัญญามีผลใช้บงัคบัตั้ งแต่วนัท่ีทั้ งสองฝ่ายลงนามในสัญญาโดยมี

ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติันบัตั้งแต่เปิดขายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 

ธนัวาคม 2557     

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั (IECG) คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 

15 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วาม

เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให ้

IECG เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จีเดค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ IECG คืนจาก EGCO มีผลทาํให ้
IECG เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั จีเดค จาํกดั ในสัดส่วน 100%  

   โรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษทัฯตั้งอยูท่ี่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นโรงกาํจดั

ข ย ะ แ ล ะ แ ป รรู ป เ ป็ นพ ลัง ง า นไ ฟ ฟ้ า แ ห่ ง แร ก ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ท่ี ใ ช้ เ ท ค โ น โล ยี  Ash-Melting 

Gasification และใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงท่ีไดรั้บการยอมรับและพฒันาในภาคพื้นยุโรป โดยใชเ้ทคโนโลยีใน

การก่อสร้างจากประเทศฟินแลนด์   โดยบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน กบั 

เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระยะเวลา 25 ปี และยงัสามารถลงนามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน

ร่วมกบัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสงขลาจาํนวน 12 องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อนาํส่งขยะ

มูลฝอยชุมชนรายวนันาํมาเป็นเช้ือเพลิงให้กบับริษทัฯไดว้นัละไม่ตํ่ากวา่ 250 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ี

มากพอสาํหรับการนาํมาเตรียมเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  
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   การตลาดและการแข่งขัน  

             การดาํเนินการโครงการพฒันาพลงังานทดแทนมีความแตกต่างกบัการดาํเนินการธุรกิจอ่ืนๆ 

เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริษทัเป็นองค์กร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและพื้นท่ีของตนเอง  การเขา้

ดาํเนินการโครงการจะเป็นการประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้ จะ

สามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงกบัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินตามกรอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ไวต้ลอดอายสุัญญา  

                อยา่งไรก็ดี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ใหก้ารดาํเนินการเป็นไปดว้ยความราบร่ืน โดยจดัเตรียมงบประมาณ

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  รวมทั้งการสร้างสายสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน มุ่งเน้นการ

ทาํงานท่ีสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่คนในทอ้งถ่ิน มุ่งสร้างการส่ือสารท่ีดีระหวา่งบริษทัฯ และชุมชนเพื่อ

สันติสุขในการประกอบการ (Industrial Peace) 

 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 การบริหารจดัการเร่ิมจากการรับขยะชุมชนท่ีก่อเกิดรายวนัเขา้สู่ระบบการคดัแยกและบดให้ได้

ขนาดตามท่ีต้องการพร้อมกับการลด/ควบคุมความช้ืน จากนั้ นป้อนเข้าสู่เตาเผาแบบแก๊สซิไฟเออร์ 

(Gasifier) เพื่อกาํจดัขยะและแปรรูปเป็นพลงังานความร้อนป้อนให้แก่ระบบกาํเนิดไอนํ้ า (Boiler) เพื่อเป็น

แหล่งพลงังานขบัเคล่ือนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 โครงการน้ีไดรั้บการออกแบบท่ีคาํนึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยมีระบบควบคุมและบาํบดั

มลภาวะครบถว้น ทั้งดา้นอากาศ นํ้า และกากของเสีย โดยดา้นอากาศมีระบบบาํบดัอากาศและกากของเสีย

เทียบเท่ามาตรฐานยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียของขยะด้วยบ่อบาํบดันํ้ าเสียท่ีได้

มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนาํนํ้าท่ีบาํบดัแลว้หมุนเวยีนกลบัมาใชภ้ายในกิจกรรมดาํเนินการ  

 โดยมุ่งหวงัวา่โครงการน้ีจะเป็นโครงการตน้แบบสมยัใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยีและการบริหารจดัการท่ี

เหมาะสม เป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการบริหารจดัการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลกัษณะ การ

ดาํเนินการโครงการน้ีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา 

รวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินใหก้ารตอบรับและสนบัสนุนเพื่อการแกปั้ญหาดา้นขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยืน การ

ดาํเนินการโครงการน้ีมีปัจจยัเก้ือหนุนอยา่งมาก โดยสถานท่ีตั้งของโรงงานอยูใ่นพื้นท่ีหลุมฝังกลบขยะมูล

ฝอยของคู่สัญญา  ซ่ึงหมายถึงการมีเสถียรภาพของวตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในระยะเวลายาว  สนบัสนุน

ความมัน่คงในการดาํเนินการของโครงการเป็นอยา่งดี 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 
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 1.3 ธุรกจิโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตไฟฟ้าดว้ยชีวมวล เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบเผาไหมโ้ดยตรง (Direct-Fired) โดย

การนาํเช้ือเพลิงชีวมวล เช่น แกลบหรือเศษไมม้าใช้เป็นเช้ือเพลิง เพื่อเผาไหม ้ และถ่ายเทความร้อนให้

หมอ้ไอนํ้ าจนกลายเป็นไอนํ้ าท่ีร้อนจดั และมีความดนัสูง ซ่ึงไอนํ้ าจะไปขบัเคล่ือนกงัหนัหรือเคร่ืองจกัร

ไอนํ้าท่ีต่ออยูก่บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา  

สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัย่อยคือ บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั: SK 1 

(เดิมช่ือ บริษทั แกว้ลาํดวนเพาเวอร์ซพัพลาย จาํกดั: KPS) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.9 เมกะ

วตัต์ โดยใช้ ไมส้ับ เปลือกไม ้ทะลายปาล์ม และชานออ้ย เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซ่ึง

สามารถจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอภายในพื้นท่ีของจงัหวดัสระแกว้  

 SK 1 ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ี 8 เมกะวตัต ์ประเภท Non- firm 

โดย PPA ฉบบัน้ี SK 1 จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) สําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ี 0.30 

บาท ต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี โดย SK 1ได้เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 10 

เมษายน 2556 ดงันั้น รายไดข้อง SK 1 จะเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัมาตรฐาน โดยคิดตาม

หน่วยไฟฟ้าท่ีสามารถส่งจาํหน่ายได ้สําหรับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ปัจจุบนั SK 1 ไดรั้บการอนุมติั

ใหเ้ปล่ียนราคารับซ้ือไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT (Feed -in Tariff) เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ มีนาคม 2559 

มีอายสุัญญา 17 ปี 

การตลาดและการแข่งขัน 

การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวนั้นเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากการดาํเนินธุรกิจในแบบอ่ืน 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีลูกคา้เพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ ทั้ งน้ีเม่ือโครงการได้เร่ิมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วก็สามารถท่ีจะจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ไดต้ามสัญญาท่ีไดรั้บ  

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

วตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SK 1 ได้แก่ เศษวสัดุเหลือใช้ทางเกษตร เช่น ทะลาย

ปาล์ม ช้ินไมส้ับ เปลือกไม ้และชานออ้ย  โดย ช้ินไมส้ับ และเปลือกไม ้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีใน

บริเวณพื้นท่ี จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมีโรงไมส้ับท่ีสามารถส่งวตัถุดิบให้ SK 1ได ้ และทะลายปาล์มสามารถ

หาได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกนั      แต่ราคาเปล่ียนแปลงตามตลาด  และฤดูกาล  ขณะท่ีทะลายปาล์มจะ

ข้ึนอยู่กบัฤดูกาลเก็บเก่ียวปาล์มทั้งน้ีผูข้ายมีหนา้ท่ีตอ้งจดัหาเช้ือเพลิงตามประเภทท่ีกาํหนดเพื่อส่งมอบ

ใหแ้ก่ SK1 
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ปริมาณทีใ่ช้วตัถุดิบในแต่ละวนั 

ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงในแต่ละวนัข้ึนอยู่กบัสูตรการเดินเคร่ืองเพื่อให้ได้กาํลงัการผลิตท่ีขาย

ออกวนัละ 8 เมกะวตัต์ โดยกาํหนดค่าความร้อนของชนิดเช้ือเพลิงสามารถกาํหนดให้ใช้เช้ือเพลิง

ตน้ทุนตํ่า เช่นเปลือกไม ้ ,ทะลายปาล์ม และช้ินไมส้ับโดยมีปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงต่อวนัตั้งแต่ 300-

350 ตนัต่อวนั ข้ึนอยูก่บัความช้ืนของเช้ือเพลิง 

          งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 1.4 ธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ( Biogas Power Plant) 

เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนยงัไม่แลว้เสร็จเหตุดว้ยมีผูค้ดัคา้น

การเพิ่มทุน ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561  มีมติอนุมติัให้บริษทัขายหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน  

500,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ในบริษทั  โรงไฟฟ้าหนอง

รี  จาํกดั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  100 บาทให้แก่ บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั คิดเป็น

มูลค่าซ้ือขายทั้งส้ิน  50,000,000  บาท เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกลุ่มบริษทั 

 

     2. กลุ่มธุรกจิผลติเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic)  

     จากประสบการณ์การดาํเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ของบริษทั จีเดค จาํกดั ทาํให้พบว่า

ขยะมีส่วนประกอบท่ีเป็นพลาสติกซ่ึงสามารถนาํมาทาํเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและกลบัมาใช้ใน

อุตสาหกรรมใหม่ไดบ้ริษทัจึงไดพ้ฒันาธุกิจผลิดเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิลข้ึนมา  

    แต่ในการดาํเนินการทดสอบและหาวิธีการแกปั้ญหาการคดัแยกขยะพลาสติกมาระยะหน่ึง ทาํ

ให้พบวา่ขยะปนเป้ือนจากบ่อขยะชุมชน ไม่คุม้ค่าทั้งในดา้นการไดม้าของพลาสติก และในดา้นการ

ลงทุน ทาํให้บริษทัฯ ไดท้าํการเปล่ียนวตัถุดิบพลาสติกจากขยะชุมชน มาเป็นการผลิตเม็ดพลาสติกรี

ไซเคิลจากพลาสติกอุตสาหกรรมและเศษพลาสติกใชแ้ลว้แทน โดยพบวา่มีตน้ทุนในการผลิตท่ีน้อย

กวา่และไดผ้ลผลิตมากข้ึน 

    บริษทัฯ จึงได้ทาํการขอใบอนุญาตนําเข้าเศษพลาสติกบดจากต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็น

วตัถุดิบ จาํนวน 36,000 ตนั เพื่อผลิตเป็นเมด็พลาสติกเพื่อจาํหน่าย โดยมีเป้าหมายหลกัท่ีจะส่งออกเม็ด

พลาสติกไปยงัประเทศท่ีมีความตอ้งการสูง เช่น ประเทศจีน เป็นตน้ 

     แต่จากมาตรการห้ามนาํเขา้ขยะอีเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกเขา้มาในราชอาณาจกัรของ

ภาครัฐ ตลอดจนมีการชะลอตวัการนาํเขา้สินคา้ทางทะเล จากความกงัวลของผูป้ระกอบขนส่งสินคา้
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ทางเรือ ทาํใหป้ระสบปัญหาการนาํเขา้พลาสติกดงักล่าว โครงการฯ จึงไดม้าปรับแผนธุรกิจมาเป็นการ

รับจา้งหลอมเมด็พลาสติกจากผูป้ระกอบการคดัแยกวตัถุดิบภายในประเทศแทน 

                    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

       เม็ดพลาสติกในตลาดปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย แบ่งได้จากท่ีมาของวตัถุดิบ เช่น เม็ด

พลาสติกท่ีผลิตข้ึนใหม่ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากขยะ

ชุมชน เป็นตน้ หรือหากแบ่งตามประเภทคุณสมบติัของพลาสติกท่ีผลิตโดยทัว่ไปในปัจจุบนั แบ่งออกได้

เป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

  

ประเภทพลาสติก 
 

ตวัอยา่งการนาํไปใช ้ คุณสมบติั 

PETE (Polyethylene 

Terephthalate ethylene  

ทาํภาชนะบรรจุนํ้าด่ืม นํ้าอดัลม 

นํ้ายาซกัผา้   

มีนํ้าหนกัเบา ไม่แตกเม่ือถูกแรง

กด 

HDPE (High Density 

Polyethylene)  

ทาํภาชนะบรรจุนมสด นํ้าด่ืม 

นํ้ายาซกัผา้ ถุงพลาสติก ช้ินส่วน

อุปกรณ์ไฟฟ้า ช้ินส่วนรถยนต ์ 

มีความแขง็แรง และมีคุณสมบนั

ติทนทานต่อสารเคมีและตวัทาํ

ละลายหลายชนิด  

PVC (Polyvinyl Chloride)  ทาํภาชนะสาํหรับห่อหุม้ ขวด

บรรจุชนิดบีบ ถุงพลาสติกตาม

ร้านคา้  

มีความยดืหยุน่สูง แขง็แต่เปราะ

และสลายตวัไดง่้ายเม่ือไดรั้บ

ความร้อน 

LDPE (Low Density 

Polyethylene)  

ทาํถุงห้ิว ขวดพลาสติกบาง

ประเภท นิยมทาํถุงใส่อาหาร ชา 

กาแฟ  

มีความเหนียวและยดืหยุน่ไดดี้ 

ทนต่อการกรอบแตก แต่แขง็แรง

และทนความร้อนนอ้ย

กวา่ HDPE  

PP (Polypropylene) ใชเ้ป็นยางลบ หลอด ขวดนม ถุง

ร้อนบรรจุอาหารชนิดใชแ้ลว้ทิ้ง  

 เป็นพลาสติกท่ีมีความเบาท่ีสุด

ในกลุ่ม เปราะและแตกง่ายนอ้ย

กวา่ HDPE ไอนํ้าและออกซิเจน

ซึมผา่นไดน้อ้ย 

Polystyrene  ใชท้าํโฟม   นํ้าหนกัเบา คงรูปดีแต่เปราะ ใช้

ผลิตเป็นแกว้โฟมท่ีใชแ้ลว้ทิ้ง 
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การตลาด การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บจา้งหลอมทาํการผลิตเมด็พลาสติก ท่ีมาจากขยะพลาสติกท่ีผา่นการคดัแยก

และ ผา่นการ บด ตดั เป็นช้ินเล็กๆ เรียบร้อยแลว้ (Scrap)  ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่พลาสติกดงักล่าว 

สามารถนาํมาหลอมเป็น เมด็พลาสติกเพื่อในอุตสาหกรรมรีไซเคิลหลายประเภทตามแต่ความตอ้งการและ

วตัถุดิบท่ีทางลูกคา้นาํมาใหท้างบริษทั. 

การตลาด การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมคดัแยกพลาสติกภายในประเทศท่ีมีความ

มัน่คงทางดา้นวตัถุดิบ และมีปริมาณมาเพียงพอท่ีจะป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

บริษทัฯ ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในดา้นของเคร่ืองท่ีมีปริมาณมาก  ทาํให้สามารถรองรับคาํสั่งผลิตจาก

ลูกคา้ได้หลากหลายและสามารถผลิตได้ในปริมาณมากเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ แตกต่างจาก

คู่แข่งท่ีไม่สามารถผลิตไดป้ริมาณมากพอต่อคาํสั่งผลิตในแต่ละคร้ัง ตลอดจนประสบการณ์ในการทดลอง

ผลิตเม็ดพลาสติกท่ีหลากหลายทั้งแบบเม็ดพลาสติกเชิงเด่ียวและเม็ดพลาสติกชนิดคอมปาวด์ และมีการ

ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพื่อใหส้ามารถรองรับการผลิตเมด็พลาสติกไดทุ้กประเภทในปัจจุบนั 

สภาพการแข่งขัน 

 การหลอมเมด็พลาสติกสามารถกระทาํไดโ้ดยรายยอ่ยท่ีมีเคร่ืองจกัรและมีพื้นท่ีหรือโรงงานเป็นของ

ตนเอง ทาํใหต้น้ทุนในการบริหารจดัการตํ่ากวา่บริษทั ซ่ึงอดีตผูบ้ริหารไดล้งทุนค่อนขา้งสูงและโรงงานอยู่

ในรูปของการเช่า มีความเส่ียงในดา้นสถานท่ีและตน้ทุนเคร่ืองจกัรกอปรกบัการจา้งหลอมไดค้่าหลอมต่อ

หน่วย(margin) ค่อนขา้งตํ่า และหากบริษทัตอ้งซ้ือวตัถุดิบเองเพื่อใชใ้นการหลอมยงัตอ้งพบกบัภาระภาษีซ่ึง

ทาํใหต้น้ทุนของบริษทัสูงกวา่รายยอ่ยทัว่ไป 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

เน่ืองจากมาตราการหา้มนาํเขา้ขยะอีเล็กทรอนิคกส์ และพลาสติกประเภทถุง PE ของภาครัฐ ทาํให้

การนาํเขา้เศษพลาสติกทาํไดย้ากข้ึน และความกงัวลใจต่อมาตรการดงักล่าวของผูป้ระกอบการขนส่งทางเรือ 

มีผลต่อเน่ืองทาํใหว้ตัถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคาสูง บริษทัฯ จึงมองหาพนัธมิตรในประเทศท่ีมี

ความมัน่คงทางดา้นวตัถุดิบ และปรับเปล่ียนจากการนาํเขา้เศษพลาสติกมาหลอมและส่งออกเองมาเป็นการ

รับจา้งหลอมแทนการนาํเขา้จากมาตรการของรัฐบาลและมองหาคู่คา้ทางธุรกิจท่ีสามารถจดัหาวตัถุดิบป้อน

โรงงานทั้งในแง่ของปริมาณและราคาท่ีเหมาะสมสาํหรับการรับจา้งหลอมต่อไป 
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  งานทีไ่ด้ดําเนินการไปแล้วในปี 2561 

ในปี 2561 โครงการฯ ไดติ้ดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตเม็ดพลาสติกไปแลว้ 6 สายการผลิต และทาํการ

ปรับปรุงเคร่ืองจกัรจาํนวน 2 สายการผลิตให้สามารถรองรับการผลิตเม็ดพลาสติกไดทุ้กประเภทจากเดิมซ่ึง

รองรับการผลิตเฉพาะพลาสติกประเภท Polyethylene   

งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี 

หมายเหตุ :  เน่ืองจากโครงการผลิตพลาสติกรีไซเคิลไดใ้ชง้บประมาณในการลงทุนท่ีสูงมากในอดีตก่อน    

                    การทดสอบจริงทาํใหผู้บ้ริหารชุดปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการทบทวนโครงการในแง่ความคุม้ค่า    

                    ของโครงการดงักล่าว 

 

3. กลุ่มธุรกจิ Information and Communication Technology  (ICT) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งและพฒันากลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology หรือ ICT ข้ึน

ดว้ยเล็งเห็นวา่เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ และเอกชน  

และมีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการและพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้   ทั้งน้ีเพื่อรองรับความตอ้งการท่ี

เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีของภาครัฐและเอกชน   

ดว้ยประสบการณ์ในการบริหารจดัการโครงการดา้น IT  ท่ีสําคญัๆ มาตลอดกว่า  10 ปี และ การมี

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  รวมตลอดถึงการให้บริการท่ีดีเยี่ยมของบริษทัฯ  นบัเป็น

จุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจ ICT  ในแต่ละโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการนั้น   บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือก

อุปกรณ์และระบบท่ีมีมาตรฐานสูง  โดยพิจารณากาํหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์แต่ละส่วนให้

เหมาะสมกบัการใชง้านในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกคา้ของบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

อยา่งคุม้ค่าท่ีสุด  

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายงาน ICT  ของบริษทัฯ ครอบคลุมการบริการวางระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร  ออกแบบและประยุกตท์ั้งระบบ ฮาร์ดแวร์, ซอฟตแ์วร์, โครงสร้าง

ระบบเครือข่าย และการให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์   ให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ มีทีมงานนกัพฒันาระบบ  และวิศวกรระบบ ท่ีสามารถให้การสนบัสนุนดา้น

งานออกแบบและพฒันาระบบ  รวมไปถึงงานดา้นฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

โดยสืบเน่ืองจากความสําเร็จของการดาํเนินงานโครงการ Integrated Billing & Customer Services 

System  and Billing Mediation  (IBACSS) มูลค่า 953 ลา้นบาท ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน) (กสท) ในปี 2551 - 2555  เป็นตน้มา   ในปี 2556  บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจาก กสท ให้เป็น
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ผูด้าํเนินการโครงการจา้งจดัทาํระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 

ล้านบาท    และโครงการจ้างจัดทาํระบบบูรณาการการรับชําระค่าใช้บริการ (Enterprise Payment 

Integration System) จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 19.35 ลา้นบาท ในปี 2558    โดยนบัตั้งแต่ปี 2556  เป็น

ตน้มา   บริษทัฯ ยงัไดรั้บความไวว้างใจ จาก กสท  ให้เป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขอุปกรณ์และ

ระบบ IBACSS และ Unified Database มูลค่ารวมกวา่  270  ลา้นบาท  อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย  

การตลาด การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ องคก์รภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ บริษทัเอกชน โดย มุ่งเนน้รับงาน

โครงการต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมประกวดราคา ทั้ งน้ีสินค้าและบริการของบริษทัฯ เป็นสินค้าท่ีมีระบบ

เทคโนโลยีขั้นสูง ดงันั้นในขั้นตอนการขายหรือการนาํเสนองานจึงจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา 

และอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงนอกเหนือจาการนาํเสนอคุณสมบติัโดย

ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ยงัมีการนาํผลิตภณัฑ์มาทาํการ Demo ให้ลูกคา้ทดลองใชจ้ริงอีกดว้ย เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจใน

คุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัฯ 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา  ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)   

ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่และมีการจา้งงานอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี   โดยในปี ท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ ได้มีโอกาสนําเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของ บมจ. กสท 

โทรคมนาคม ไดแ้ก่ ระบบ RDBMS  ระบบ Customer Front End Application  ระบบ CRM  และ ระบบ 

Order Management เป็นตน้  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ท่ีสําคญัคือ การมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโครงการดา้น IT และการมี

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลายในสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ โดยเนน้พนัธมิตรท่ีมี

ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็นท่ียอมรับในระดับสากล มีราคาท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถและมีความพร้อมในการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี อาทิ  มีศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีการใช้

งาน และมีความรวดเร็วในการให้บริการในด้านการผลิตและการจดัจาํหน่าย มีความพร้อมในการเตรียม

ปริมาณสินคา้ท่ีสามารถรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนได ้และสามารถส่งสินคา้

ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วทนัต่อการดาํเนินงานในแต่ละโครงการ นอกจากการมีสินคา้และบริการท่ีดี

แลว้ ส่ิงสําคญัท่ีเป็นหวัใจสําคญัในการแข่งขนัอีกประการหน่ึง คือการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีกบัลูกคา้  

กล่าวคือ บริษัทฯ จะต้องเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้  สามารถให้คาํปรึกษา  แนะนํา  ให้ความ

ช่วยเหลือและดูแลลูกคา้ใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม   
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 สภาพการแข่งขัน         

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการเปล่ียนแปลงธุรกิจและองคก์รต่างๆการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเร่ืองสําคญั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถกา้วทนัเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนแปลงไปและรู้เท่าทนัคู่แข่งในสภาพการแข่งขนัท่ีมีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี 

แนวโนม้เทคโนโลยสีาํหรับปี 2562 ซ่ึงคนทัว่โลกเฝ้ารอคอยจากบริษทัวจิยัการตลาดไอทีระดบัโลก 

“การ์ทเนอร์” กบัรายงาน 10 แนวโนม้เทคโนโลยีมาแรงสําหรับปี 2562 หรือ Top 10 Strategic Technology 

Trends For 2019 จากเวทีงานประชุมใหญ่ประจาํปีของการ์ทเนอร์ ท่ีจดัเป็นประจาํในช่วงเดือนตุลาคมของ

ทุกปี 

ทุกเทคโนโลยีท่ีถูกนาํมาระบุถึงตอ้งสามารถนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือ “เชิงกลยุทธ์” เพิ่มศกัยภาพ

ให้กบัการทาํธุรกิจไดอ้ยา่งยาวนานต่อไปอีกไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี สําหรับแนวโนม้ 10 เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ท่ีจะ

เกิดข้ึนในปีหนา้ มีดงัน้ี 

1. อนิเทอร์เน็ตในทุกส่ิงทาํงานร่วมกนั (Autonomous Things)             

แนวโน้มท่ีเร่ิมเป็นจริงแลว้จากความสามารถและความแพร่หลายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์

หรือเอไอ (Artificial Intelligence : AI) ช่วยให้อุปกรณ์อจัฉริยะต่างๆ ท่ีเป็น Internet of Things 

(IOT) สามารถเช่ือมโยงถึงกนัและทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่ายในวงกวา้งได ้นอกจากน้ี เอไอ ยงัเพิ่ม

มันสมองให้กับส่ิงของอัจฉริยะต่างๆ อย่างเช่น หุ่นยนต์ เคร่ืองบินไร้คนขับ (โดรน) และ

ยานพาหนะไร้คนขบั ให้สามารถส่ือสารและมีปฏิกิริยาโตต้อบกบัคน รวมถึงสภาพแวดลอ้มรอบ

ขา้งไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์ (Augmented Analytics)     

การใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ใช้เคร่ืองจกัรในการเรียนรู้และ

แปลงขอ้มูลท่ีมีการสร้างข้ึนในท่ีต่างๆ หรือมีการแชร์กนัโดยอตัโนมติั มาสู่เคร่ืองมือเพื่อช่วยในการ

ตดัสินใจขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานให้ใช้ประโยชน์ไดสู้งสุด 

โดยข้อมูลเหล่านั้ น ไม่จาํเป็นต้องให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านข้อมูล อย่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ

นักวิเคราะห์ทาํให้ หรือพูดได้ว่าต่อไปน้ีทุกคนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ โดยการ์ทเนอร์

ทาํนายเอาไวว้า่ภายในปี 2020 จะมีคนกลุ่มน้ีท่ีเรียกวา่ Citizen Data Scientist จาํนวนเพิ่มข้ึนถึง 5 

เท่า 

3. การพฒันาทีขั่บเคล่ือนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Driven Development)         

องค์กรมีความตอ้งการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเอไอ 

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยท่ีียงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชง้านง่าย และ 
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ทาํใหน้กัพฒันาแอพพลิเคชัน่ สามารถนาํเอไอ ไปเสริมในแอพพลิเคชัน่ของตนได ้ซ่ีงความตอ้งการ

ในส่วนน้ีจะมากกว่าส่วนท่ีมาจากนกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูลเสียอีก ทั้งน้ี การ์ทเนอร์ คาดการณ์ไวว้่า 

ภายในปี 2020 จะมีโครงการพฒันาแอพพิลเคชัน่ใหม่ๆ ราว 40% จะตอ้งมีนกัพฒันาร่วมดา้นเอไอ 

(AI co-developers) ร่วมทีมอยูด่ว้ย 

4. ดิจิทลั ทวนิ (Digital Twins)      

เวบ็ไซต ์www.techtalkthai.com ใหค้าํนิยามภาษาไทยของ Digital Twin ไวอ้ยา่งเขา้ใจง่ายวา่ คือการ

นาํขอ้มูลจากวถัตุหรือระบบในโลกจริงไปนาํเสนอแบบครบถว้นทุกมิติในโลกดิจิทลั แนวโน้มน้ี

เกิดข้ึนมาระยะเวลาหน่ึงแลว้ และยงัมีแนวโน้มไดรั้บความนิยมมากข้ึนตามความเฟ่ืองฟูของ IoT 

โดยเฉพาะการนาํไปใช้ประโยชน์สําหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบ “คุณค่า” ท่ี

ลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีผลสาํรวจจากการ์ทเนอร์ ระบุวา่ เกือบคร่ึงขององคก์รท่ีมีการนาํ 

IoT เขา้มาใชใ้นปีน้ี มีแผนจะติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทลัทวินเขา้ไปดว้ย และมีประมาณการณ์วา่ตวัเลข

น้ีจะเพิ่มข้ึนอีก 3 เท่า ภายในปี 2020 

5. เอดจ์คอมพวิติง้จะเก่งขึน้ (Empowered Edge)                                                                                              

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ Edge computing ซ่ึงช่วยให้การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล 

และการส่งคอนเทนท์ เขา้ไปใกลจุ้ดตน้ทาง หรือพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลทาํไดร้วดเร็วข้ึนไดม้ากยิ่งข้ึน 

การ์ทเนอร์ มองวา่ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เอดจ ์คอมพิวต้ิง จะถูกขบัเคล่ือนการทาํงานดว้ย IoT และมี

ความสามารถลํ้ าหน้ายิ่งข้ึน ด้วยการติดตั้ งอุปกรณ์อจัฉริยะเข้าไป ได้แก่ ชิปเอไอท่ีได้รับการ

ออกแบบเฉพาะ อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลรุ่นใหม่ และการประมวลผลดว้ยเทคโนโลย ี5จี เป็นตน้ 

6. ประสบการณ์จากโลกดิจิทลั (Immersive Experience)                                                                          

แนวโน้มความแรงของเทคโนโลยีน้ี จะหนุนเสริมกับทิศทางการตลาดยุคใหม่ ท่ีพร้อมสร้าง

ประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะในโลกจริง หรือบนโลกดิจิทัล การสร้าง

ประสบการณ์ท่ีเรียกวา่ immersive experience ก็คือ การขนเอาทุกวิธีการและกลยุทธ์ท่ีจะลบหรือ

เบลอภาพเทคโนโลยี ไม่ให้มากั้ นขวางโลกจริงกับโลกดิจิทัลออกจากกัน เทคโนโลยีของ

แพลตฟอร์มการสนทนา อยา่งเช่น แชทบอท จะเขา้มาเปล่ียนวิธีการท่ีมนุษยโ์ตต้อบกบัโลกดิจิทลั 

ไปสู่รูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) การรวมสภาพแวดลอ้มจริงกบั

ภาพเสมือน 3 เขา้ดว้ยกนัให้ผูใ้ชม้องผา่นกลอ้ง (Augmented Reality) หรือการแสดงภาพ 3 มิติได้

ในพื้นท่ีจริง (Mixed Reality) เหล่าน้ีจะเขา้มาเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้ต่อโลกดิจิทลัของคน ทาํให้

เกิดวธีิการส่ือสารและโตต้อบรูปแบบใหม่ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัเทคโนโลย ี
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7. บลอ็กเชน (Blockchain)                                                                                                                               

บล็อกเชน ไดรั้บความเช่ือมัน่ใน “คาํมัน่” ท่ีวา่จะเขา้มาเปล่ียนโฉมอุตสาหกรรม ดว้ยจุดแข็งเร่ือง

ความน่าเช่ือถือของการรวมศูนย ์ทาํใหเ้กิดความโปร่งใส และลดอุปสรรคในระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ 

ผูบ้ริหารระดับสูงด้านขอ้มูลสารสนเทศ (CIO) หลายคน เร่ิมมองบล็อกเชน และประเมินถึง

ศกัยภาพ ปัจจุบนัมีบริษทัขนาดใหญ่บางราย เดินหนา้โครงการนาํร่องเก่ียวกบับล็อกเชนแลว้ ไม่วา่

จะเป็นยกัษใ์หญ่วงการคา้ปลีกอยา่งวอลม์าท หรือบริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้ระดบัโลกอยา่ง Maersk 

8. พืน้ทีอ่จัฉริยะ (Smart Spaces)         

การ์ทเนอร์ ใหค้าํจาํกดัความของ พื้นท่ีอจัฉริยะ ไวว้า่ คือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพหรือดิจิทลั ซ่ึง

มนุษยแ์ละเทคโนโลยี สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดม้ากข้ึน ดว้ยเทคโนโลยีแบบเปิด การเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต การทาํงานร่วมกัน และระบบนิเวศน์อัจฉริยะ แนวโน้มการเติบโตของ “พื้นท่ี

อจัฉริยะ” เห็นไดช้ดัเจนข้ึนเร่ือยๆ ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทซิต้ี ห้องทาํงานดิจิทลั สมาร์ทโฮม และ

โรงงาน โรงงานท่ีเป็นการเช่ือมโยงระหว่างเคร่ืองจักร เซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

(Connected Factory) 

ยิ่งโลกเคล่ือนเขา้ไปสู่ความเป็นดิจิทลัมากเท่าไร ประเด็นความกงัวลเก่ียวกบัจริยธรรมและความ

เป็นส่วนตวั ก็ยิ่งเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ทั้งในระดบัตวับุคคล องค์กร และรัฐบาล ทั้งน้ี การ์ทเนอร์ 

คาดการณ์ว่า ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้าจะเห็นความสําคญัเพิ่มข้ึนในเร่ืองของ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 

การบรรเทาความเส่ียงและค่านิยม 

9. ควอนตัม คอมพวิติง้ (Quantum Computing)    

        การทาํงานของควอนตมั คอมพิวต้ิง คือการนาํคุณสมบติัของ ‘”อะตอม” มาใชใ้นการประมวลผล 

เพิ่มความรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทัว่ไปมหาศาล และอีกมุมหน่ึงก็คือ เท่ากบัการมีสมองท่ีทาํงาน

ได้เร็วข้ึน ทาํให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ไวข้ึน หรือพูดได้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดลํ้ าอย่างก้าว

กระโดด 

นกัพฒันาสามารถสร้างและทาํให้แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ของควอดตมัผา่นคลาวด์ ผูบ้ริหารระดบั CIO 

ของหลายองค์กร จึงกาํลงัเกาะติดเทคโนโลยีน้ีอย่างใกลชิ้ด จึงเช่ือวา่น่าจะเห็นการใชป้ระโยชน์ท่ี

เป็นรูปธรรมไดใ้นราวปี 2022 หรือ 2023 

 10. โลกยุคใหม่หมุนรอบ“เอไอ”                                                                                                                              

      ขอ้สังเกตท่ีเห็นชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัแนวโน้มเทคโนโลยีมาแรงสําหรับปีหน้า ก็คือ หลายเทคโนโลย ี

“มาแรงข้ึน” และ “มีความสามารถสูงข้ึน”ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ (เอไอ) 

ซ่ึงเปรียบเสมือนมนัสมองท่ีแฝงตวัอยูอ่ยา่งเงียบๆ และมีคุณค่า 
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การ์ทเนอร์ จดัทาํรายงานขนาดของตลาดเอไอในภาพรวมทัว่โลก ระบุวา่ จะมีมูลค่าทางธุรกิจจะ

เติบโตจาก 1.2 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐปีน้ี ไปแตะหลกั 3.9 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022  

       จอห์น-เดวดิ เลิฟล็อค รองประธานฝ่ายวจิยั ของการ์ทเนอร์ บอกวา่ เอไอ จะยงัคงครองตาํแหน่งเป็น

เทคโนโลยท่ีีจะสร้างความเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ (disruptive technology) ต่อเน่ืองไปอีกไม่ตํ่ากวา่ 

10 ปี เพราะอานิสงคจ์ากพลงัการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บ๊ิกดาตา้ท่ีขยายตวัไม่หยุดทั้งในแง่ 

ปริมาณขอ้มูล (volume), ขอ้มูลท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (velocity) และขอ้มูลมีความ

หลากหลาย อีกทั้งยงัไดแ้รงหนุนจากความกา้วหนา้ของโครงข่ายประสาทสําหรับการเรียนรู้เชิงลึก 

(Deep Neural Networks : DNNs) 

ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า บทบาทสําคัญในเบ้ืองต้นของเอไอ จะเป็นงานเก่ียวกับการสร้าง

ประสบการณ์ลูกคา้ โดยเฉพาะการพฒันาดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงการช่วยลดตน้ทุน

ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลงัปี 2021 บทบาทของเอไอ จะเปล่ียนมาสู่การเป็น

เคร่ืองมือสร้างรายได้ใหม่ จากการเพิ่มยอดขายของบริการท่ีมีอยู่เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด         

ท่ีมา  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/817586 

 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

              บริษทัฯ ไดท้าํงานร่วมกบัพนัธมิตรทางเทคโนโลยทีั้งในและต่างประเทศเพื่อนาํเสนอระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละโครงการ พนัธมิตรท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

ไดแ้ก่ บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จาํกดั  Oracle Corporation (Thailand) Co.,Ltd. Subex (Asia Pacific) Pte 

Ltd.  Infor Global Solutions (Thailand) Ltd.  และพนัธมิตรรายใหม่ในปี 2561 ไดแ้ก่ SourceCode Asia 

Pacific Pte Ltd  และ Tmax Singapore  Pte. Ltd. เป็นตน้ 

โครงการทีสํ่าคัญ  

โครงการท่ีสําคญัของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ท่ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคญัของ 

กลุ่มธุรกิจ ICT คือ โครงการ Integrated Billing & Customer Services System  and Billing Mediation  

(IBACSS) มูลค่า 953 ลา้นบาท ในปี 2551 - 2555  และโครงการจา้งจดัทาํระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

(Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ลา้นบาท ในปี 2556    จากการเป็นผูด้าํเนินการทั้ง 2 โครงการ

ดงักล่าว  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการวา่จา้งให้เป็นผูบ้าํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบทั้ง 2 มาโดยตลอดจนถึง

ปัจจุบนั  ทั้งยงัมีการพฒันาต่อยอดเป็นโครงการใหม่ๆ  อาทิเช่น โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสํารอง

สาํหรับ OM Unified  และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM เป็นตน้ 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/817586
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 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 งานโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Project)    :  บริษทัฯ จะทาํการส่งมอบ

งานบาํรุงรักษาและซ่อมแซมและเก็บเงินค่าจา้งเป็นรายเดือน  ระยะเวลา ดาํเนินการ 12 เดือน  

ไม่มีระยะรับประกนั (Warranty) ไดแ้ก่ โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS  และ

โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database 

2. โครงการจา้งเหมาดาํเนินการ (Turnkey Project)  :  บริษทัฯ จะพฒันาระบบท่ีไดรั้บการวา่จา้ง

จนแลว้เสร็จในสภาพพร้อมใชง้าน แลว้จึงส่งมอบระบบงานโครงการนั้นให้กบัผูว้า่จา้ง ภายใต้

ระยะเวลาโครงการ โดยมีระยะเวลารับประกนั (Warranty) ไดแ้ก่  

  2.1  โครงการจา้งจดัทาํระบบบูรณาการการรับชาํระค่าใชบ้ริการ (Enterprise Payment 

                            Integration System)  คาดวา่จะส่งมอบงานไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2562 

  2.2   โครงการจา้งพฒันาระบบประมวลผลขอ้มูลค่าใชบ้ริการ Domestic Roaming    คาดวา่  

                            จะส่งมอบงานไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2562 

  2.3  โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสาํรองสาํหรับ OM Unified  คาดวา่จะส่งมอบงาน           

                            ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 3 ของ ปี พ.ศ. 2562 

 

4.  กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting)   

เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรมไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และ

ยงัไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี 2561 จึงอยูใ่นระหวา่งปิดบริษทัยอ่ยในกลุ่มน้ีต่อไป 
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สถานการณ์ทางธุรกจิพลงังาน 

              แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)  

  สถานภาพปัจจุบัน  

   กาํลงัการผลิตไฟฟ้า  ณ  ส้ินเดือน  ธนัวาคม 2557  กาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย เท่ากบั  

37,612 เมกะวตัต ์ แบ่งเป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท  Firm  (ในระบบ กฟผ.)   เท่ากบั 34,668  

เมกะวตัตรั์บซ้ือไฟฟ้าจาก SPP ประเภท Non-firm เท่ากบั 915 เมกะวตัตแ์ละรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP เท่ากบั 

2,029 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

กาํลงัผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า 

• พลงัความร้อนร่วม 21,145 เมกะวตัต ์ร้อยละ 56.2  

• พลงัความร้อน 7,538 เมกะวตัต ์ร้อยละ 20.0 

• พลงังานหมุนเวยีน 8,476 เมกะวตัต ์ร้อยละ 22.5  

• กงัหนัแก๊ส เคร่ืองยนตดี์เซล 153 เมกะวตัต ์ร้อยละ 0.5 

• สายส่งเช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย 300 เมกะวตัต ์ร้อยละ 0.8 รวม 37,612 เมกะวตัต ์

กาํลงัผลิตไฟฟ้าแบ่งตามผูผ้ลิตไฟฟ้า - กฟผ. 15,482 เมกะวตัต์ ร้อยละ 41.2 - 

เอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,167 เมกะวตัต ์ร้อยละ 35.0 - เอกชนรายเล็ก (SPP) 4,530 

เมกะวตัต ์ร้อยละ 12.0 - เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 2,029 เมกะวตัต ์ร้อยละ 5.4 - 

ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 2,404 เมกะวตัต ์ร้อยละ 6.4 รวม 37,612 เมกะวตัต ์

กรอบการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)  ตามมติ 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ไดเ้ห็นชอบแนว

ทางการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan: 

PDP2015) โดยให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Efficiency 

Development Plan: EEDP) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy 

Development Plan: AEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหวา่งปี 2558 - 2579 สอดคลอ้งกบั PDP2015 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดเ้ห็นชอบกรอบการจดัทาํ แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) การจดัทาํแผน PDP2015 ดงักล่าว จะให้ความสําคญัใน 3 

ประเด็น ดงัน้ี 
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1. ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน (Security) ตอ้งตอบสนองปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าเพือ่รองรับ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงการกระจายสัดส่วนเช้ือเพลิง (Fuel diversification) ท่ีใชใ้น

การผลิตไฟฟ้าใหมี้ความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงการพึ่งพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง 

2. ดา้นเศรษฐกิจ (Economy) ตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และไม่เป็น อุปสรรค 

ต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และคาํนึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) การ

วางแผนการพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า จะตอ้งคาํนึงถึงการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพในภาค เศรษฐกิจต่างๆ 

เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและการลดการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศ  

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ecology) ตอ้งลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะมีเป้าหมายในการ 

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได ้

 

แนวทางการจัดทาํแผน PDP2015 

              ตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันา

กาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) ไวด้งัน้ี 

1. ใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อใหมี้ความมัน่คงครอบคลุมทั้ง 

                    ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้ารายพื้นท่ี 

2. นโยบายการกระจายเช้ือเพลิง เพื่อลดความเส่ียงการพึ่งพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง 

• ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั 

• เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 

• จดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ20 ของกาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ 

• ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 

• จดัสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไวป้ลายแผนตามเดิม  

3. กาํลงัผลิตไฟฟ้าสํารอง(Reserve margin) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ15 ของความตอ้งการพลงัไฟฟ้า

สูงสุด 

4. นโยบายผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะดาํเนิน 

                    การตามสญัญาของโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมีขอ้ผกูพนั (Commit) แลว้               
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 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 

"พลงังานทางเลือก"   "พลงังานทดแทน"   "พลงังานหมุนเวยีน"  ศพัทต่์างๆ   เหล่าน้ีเร่ิมเขา้มามี 

บทบาทในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แมต้น้ทุนการผลิตไฟฟ้าของพลงังานทางเลือก

บางชนิดยงัมีราคาสูงกวา่ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลกัประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน

เทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีส่งผลให้

ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งหันมาพิจารณาการใช้พลงังานทางเลือกคือ ปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีมีแนวโน้มจะ

เพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ซ่ึงส่วนใหญ่คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

(CO2) อนัเกิดจากกระบวนการสันดาปของเช้ือเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมประเภทใด ไม่เวน้

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ท่ีตอ้งอาศยัเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดงันั้น 

รัฐบาลแต่ละสมยัมีความพยายามในการผลกัดนัแผน AEDP ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึนเพื่อการกา้วไปสู่สังคม

คาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) และเป็นแบบอยา่งของสังคมโลกท่ีกล่าวถึง 

              ประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีมีความมุ่งมัน่ให้มีการใช้พลงังานทดแทน โดยให้มีการใช้พลงังาน

ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาศยัมาตรการจูงใจให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชน ระยะแรก มี

การกาํหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) สําหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก ทาํให้มีนกั

ลงทุนสนใจเป็นจาํนวนมากเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าได้ทาํการยื่นคาํร้องเสนอขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้า

ต่างๆ  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเปล่ียนแปลงมาตรการจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ดา้นราคารับซ้ือไฟฟ้าเป็น Feed-in Tariff (FiT) ให้สะทอ้นตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของพลงังาน

หมุนเวยีนแต่ละชนิดมากข้ึน และกาํหนดกรอบระยะเวลาการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีชดัเจน 

              ในอดีต แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 (PDP2010 ฉบบัปรับปรุง

คร้ังท่ี 3) ไดพ้ิจารณาตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของภาครัฐ ตามแผน AEDP 

ซ่ึงมีกรอบการดาํเนินงานระหว่างปี 2555-2564 เพื่อทดแทนพลงังานท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงฟอสซิล ร้อยละ 25 

ใน 10 ปี นอกจากน้ี ยงัมีการวเิคราะห์ผลกระทบค่าพลงังานไฟฟ้าต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าของแผน AEDP ให้อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว ้แต่เท่าท่ีผ่านมานั้ น 

เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้จึงมีผูส้นใจลงทุนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการเพิ่มข้ึนของพลงังานทดแทนในบาง

พื้นท่ี บางช่วงเวลามากกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน ส่งผลกระทบทั้ง

ในการดาํเนินการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้าและความพร้อมของระบบไฟฟ้า 

               สาํหรับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนของภาครัฐในปัจจุบนั (2558) มุ่งเนน้

ไปท่ีการแกไ้ขปัญหาสังคมส่วนรวม ไดแ้ก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใชท้างการเกษตร ซ่ึงเป็นเหตุ

ให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นหลกั โดยมียุทธศาสตร์ในการ

ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ได้แก่ พลงังานจากขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นอนัดับแรก ซ่ึงศกัยภาพ
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คงเหลือในปัจจุบนั สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะไดอี้กประมาณ 500 เมกะวตัต ์และจากชีวมวลไดอี้กประมาณ 

2,500 เมกะวตัต์ และมีการประสานงานร่วมกบันโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีจะ

ตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยและปาลม์ และเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลงัจาก 3.5 ตนัต่อไร่ต่อปี เป็น 7 ตนัต่อ

ไร่ต่อปี ซ่ึงสามารถเพิ่มศกัยภาพเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าไดอี้ก 1,500 เมกะวตัต์ แต่ขอ้สําคญัตอ้งมีผลผลิต 

(Productivity) ท่ีดี มิเช่นนั้นจะเป็นภาระกบัผูใ้ช้ สําหรับแนวคิดการจดัสรรปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วย

เทคโนโลยีพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ เป็นเชิงพื้นท่ีรายภูมิภาคและรายจงัหวดั (Rezoning รายจงัหวดั) 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีพลงังานทดแทนในอนาคตท่ีอาจจะสามารถแข่งขนัไดก้บัการผลิตไฟฟ้า

จาก LNG ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าท่ีเกิดการสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งและการลดการนาํเขา้พลงังาน

จากฟอสซิล ทั้งน้ี จะทาํการเพิ่มสัดส่วนการการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนจากปัจจุบนัท่ีร้อยละ 8 เป็น

ร้อยละ 20 ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579  

                แผน AEDP ไดป้ระมาณการกาํลงัผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนทั้งประเทศ รวมถึง

ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนท่ีขายไฟฟ้าโดยตรงให้การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย เพื่อนาํมาพิจารณาหกัลบความ

ตอ้งการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย เพื่อนาํไปพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในระบบ กฟผ. และความตอ้งการไฟฟ้า

ของประเทศ โดยแผน AEDP ไดป้ระมาณการกาํลงัผลิตไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 

ประเภทพลงังานหมุนเวยีน ดงัตารางขา้งล่าง 

 

     กาํลงัผลิตติดตั้งสะสมโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทน ของ VSPP และ PEA 

                                                                                                   หน่วย : เมกะวตัต ์

ปี แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงันํ้า ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม 

2559 3,390 66 70 100 337 1,842 - 5,805 

2564 3,816 118 80 141 411 2,956 24 7,547 

2569 4,237 224 115 264 491 3,687 259 9,279 

2574 4,741 401 137 311 552 4,347 363 10,852 

2579 5,262 1,069 168 321 600 5,050 630 13,100 

ท่ีมา :  แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลงังาน     

           แห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบเม่ือ 14 พฤษภาคม 2558  คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
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ปัจจยัความเส่ียง 

1)  ความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกจิ 

 1.1 ความเส่ียงด้านความต้องการของตลาด 

  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯประกอบดว้ย 3 กลุ่มธุรกิจท่ีสาํคญั คือ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก

จากขยะรีไซเคิล และธุรกิจ ICT  

     ธุรกิจด้านพลงังานถือได้ว่ามีความเส่ียงด้านความตอ้งการของตลาดตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ เป็น

คู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงรับซ้ือไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริษทัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ  

      ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ยงัมีความตอ้งการของตลาดเพราะราคาตํ่ากว่าเม็ดพลาสติกใหม่

ค่อนข้างมาแต่การแข่งขนัค่อนข้างสูง และมาตราการของรัฐบาลในการจาํกัดการนําเข้าวตัถุดิบ มี

ผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนแมต้ลาดยงัมีความตอ้งการแต่การแข่งขนั

ดา้นราคาก็สูงข้ึนเช่นกนั   

ธุรกิจ ICT  มีสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาด

ใหญ่ในองคก์รของรัฐ  เน่ืองจากปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในตลาด ในขณะท่ีจาํนวนหรือปริมาณงานโครงการขนาดใหญ่ๆจากองคก์รของรัฐ 

มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มาก  บริษทัฯ จึงตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการและ

รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า คู่ค้าและพนัธมิตรไวเ้ป็นหัวใจสําคัญในตลาดการแข่งขันท่ีสูงน้ี    

นอกจากน้ีปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปัญหาด้านการเมืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา รวมทั้งการ

เปล่ียนโครงสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรของรัฐต่างๆ ลว้นส่งผลกระทบโดยตรงกบั การดาํเนิน

ธุรกิจ ICT  ทาํให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการดาํเนินการและเกิดการชะลอตวัในการจา้งงานโครงการ

ต่างๆ  ซ่ึงหากเกิดสูญญากาศในการจา้งงานโครงการเป็นระยะเวลานานย่อมส่งผลกระทบกบัการจ่าย

ค่าจา้งบุคลากรของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี   บริษทัฯ จึงใช้นโยบายการว่าจา้ง Outsource  เม่ือ

ไดรั้บการวา่จา้งงานโครงการแลว้    โดยคงไวซ่ึ้งพนกังานประจาํใหน้อ้ยท่ีสุด  

 1.2 แนวโน้มความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดท้ั้งในทางท่ีเป็นประโยชน์หรือในทางท่ีเป็นโทษแก่ทางบริษทัฯ  โดยท่ี

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่อาจควบคุมได ้แต่อย่างไร

ตาม บริษทัฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฏระเบียบรวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดจนในการวิเคราะห์การลงทุนในกิจการบริษัทฯ จะให้ความสําคัญต่อความเส่ียงของการ
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เปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได ้

     1.3 ความเส่ียงจากข้อพพิาททางกฎหมาย 

              1.3.1  เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2550  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั (จาํเลยท่ี 5) ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ไดถู้กฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อศาลแพ่ง เก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพยสิ์นจาก

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊ซโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (จาํเลยท่ี 1) โดยเป็นคดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี 

842/2550  โดยมีจาํนวนทุนทรัพยต์ามคาํฟ้อง 181.52 ลา้นบาท โดยโจทก์ขอให้มีคาํพิพากษาให้ถือวา่นิติ

กรรมการจดทะเบียนการซ้ือขายทรัพยสิ์นขา้งตน้เป็นโมฆะและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์โอน

กลบัให้แก่ ผูข้ายหรือหากไม่ได้ ให้บริษทัย่อยดงักล่าวร่วมกบัจาํเลยท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัชาํระเงินตาม

จาํนวนทุนทรัพยต์ามฟ้องขา้งตน้พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป 

จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ินแก่โจทก์ โดย เม่ือวนัท่ี  26 ตุลาคม 2553 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์

โดยโจทก์ไดอุ้ทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าว  จาํเลยไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์  คดีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ์โดยศาลไดก้าํหนดนดัฟังคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์  ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2558  ซ่ึงศาล

อุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาแกเ้ป็นว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นระหว่างจาํเลยท่ี 1 กบั 

จาํเลยท่ี 5 และให้จดทะเบียนโอนคืนทรัพยสิ์นตามฟ้องคืนกลบัเป็นช่ือของจาํเลยท่ี 1  และเม่ือวนัท่ี  28 

พฤษภาคม  2558 บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั จาํเลยท่ี 5 ไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของ

ศาลอุทธรณ์ต่อศาลแลว้ โดยต่อมาศาลไดก้าํหนดนัดฟังคาํพิพากษาของศาลฎีกา ในวนัท่ี  24 ตุลาคม 

2561  ซ่ึงศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้  โดยมีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ (พิพากษายืนตามศาล

ชั้นตน้)   คาํพิพากษาของศาลฎีกาดงักล่าวจึงมีผลทาํให้ธุรกรรมการซ้ือขายทรัพยสิ์นระหวา่งจาํเลยท่ี 1 

กบั จาํเลยท่ี 5  เป็นนิติกรรมท่ีชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ  และไม่ตกเป็นโมฆะแต่อยา่งใด  

            1.3.2  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม 2552  บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทัฯ ไดถู้กบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ฟ้องในขอ้หาผิดสัญญาซ้ือ

ขายทรัพยสิ์น  เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี  219/2552 โดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้อง จาํนวน 82.54 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี  โดยต่อมา โจทก์ในคดีน้ีไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษ์

ทรัพยเ์ด็ดขาด ศาลในคดีน้ี จึงมีหมายเรียกใหเ้จา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ขา้มาเป็นโจทก์แทนตามกฎหมาย

และศาลไดพ้ิจารณาเห็นวา่การพิจารณาคดีตอ้งฟังขอ้เท็จจริงในคดีหลกัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการฟ้องขอให้เพิก

ถอนนิติกรรมสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นคดีท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อน ( คดีหลกั หมายถึงคดีของศาลแพ่งคดี

หมายเลขดาํท่ี 842/2550  คดีตามขอ้ 1.3.1 ขา้งตน้ ) ในเบ้ืองตน้ศาลจึงมีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีน้ีเป็นการ

ชัว่คราวเพื่อรอฟังผลคดีหลกัใหย้ติุเสียก่อน 
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  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  24 ตุลาคม 2561  ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาในคดีหลกั (คดีหมายเลขดาํท่ี 842/2550) 

โดยมีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในคดีดงักล่าว  จึงมีผลทาํให้ธุรกรรมการซ้ือขายทรัพยสิ์นระหว่าง

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนลแก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (โจทก์ในคดีน้ี) กบั บริษทั ไออีซีบิซิเนส 

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั (จาํเลยในคดีน้ี) เป็นนิติกรรมท่ีชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ  และไม่ตกเป็นโมฆะ

แต่อยา่งใด     เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยข์องบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ในฐานะท่ีเขา้มาทาํหน้าท่ีแทนโจทก์ตามกฎหมายจึงไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลขอให้ศาลนําคดีน้ีท่ีเคยถูก

จาํหน่ายคดีไวช้ัว่คราวกลบัข้ึนมาดาํเนินคดีต่อไป   ดงันั้นศาลแพ่งจึงไดมี้คาํสั่งให้นาํคดีหมายเลขดาํท่ี 

219/2552 ข้ึนมาพิจารณาคดีต่อไป  โดยศาลจึงได้กาํหนดให้นัดพร้อมคดี  ในวนัท่ี 28 มกราคม 2562  

เวลา 13.30 น.  

         1.3.3 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (จาํเลยท่ี 1) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทัฯ  ไดถู้กอดีตผูบ้ริหารคนหน่ึงของบริษทัฯ  ฟ้องเป็นคดีแพ่งในขอ้หาละเมิด ต่อศาลแพ่ง เป็น

คดีหมายเลขดาํท่ี  พ.4271/2561 เพื่อดาํเนินคดีละเมิดและขอเรียกร้องค่าเสียหายเอากบับริษทัยอ่ย (จาํเลย

ท่ี 1) กบัจาํเลยอ่ืนอีก 3 ราย รวมเป็น 4 คน    ในกรณีท่ีบริษทัย่อย กบัพวกได้ดาํเนินคดียื่นฟ้องอดีต

ผูบ้ริหารคนดงักล่าวกบัพวกเป็นจาํเลยในคดีอาญาขอ้หาฉ้อโกงบริษทัยอ่ยต่อศาลแขวงดุสิต เม่ือวนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2560 เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี อ.1671/2560  โดยอดีตผูบ้ริหารคนดงักล่าวจึงไดย้ื่นฟ้องเป็นคดี

แพ่งข้อหาละเมิดและเรียกร้องค่าเสียหาย คิดเป็นเงินจาํนวน 50 ล้านบาท   โดยศาลได้กาํหนดนัด

สืบพยานโจทก ์/ จาํเลย  ในวนัท่ี 21 – 24 พฤษภาคม 2562 

1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่สําหรับธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกคา้เพียงรายเดียว 

ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง จึงทาํให้กลุ่มบริษทัฯ 

มีความเส่ียงตํ่าจากการพึ่งพงิลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

1.5 ความเส่ียงจากวตัถุดิบทีม่ีความสําคัญต่อการผลติในธุรกจิพลงังาน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม ้

สับ,เปลือกไม,้ทะลายปาล์มและชานออ้ย โดยวตัถุดิบดงักล่าวเป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีใช้ในกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟ้า และเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความไม่แน่นอนดา้นผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปัญหา

การขาดแคลนวตัถุดิบในบางฤดูกาล อีกทั้งยงัส่งผลใหร้าคามีแนวโนม้สูงข้ึน     

 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกัด มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) แสงแดด ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปีท่ีผ่านมา

ประสบปัญหาทอ้งฟ้ามืดคร้ึมจากปริมาณเมฆฝน และปริมาณหมอกควนัท่ีปกคลุมจากไฟป่า 
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                 ความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

       1. ปัญหาเร่ืองการเพิ่มทุนไม่เขา้ตามแผน จะมีผลทาํใหเ้กิดความเส่ียงดา้นธุรกิจท่ีจะไม่สามารถ

เปิดเชิงพาณิชยไ์ดท้นัตามกาํหนด 

       2. ปัญหาตน้ทุนเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลสูงข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้าทาํให้มี

การแข่งขนักนัซ้ือจนทาํให้ราคาเช้ือเพลิงชีวมวลสูงข้ึน บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ไดเ้ตรียมการสับไม้

เช้ือเพลิงเอง เพื่อควบคุมตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า 

      3.  บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั ไม่สามารถจะนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชไ้ดเ้น่ืองจากติด

เง่ือนไขสัญญา 

1.6 ปัจจัยเส่ียง ในธุรกจิเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล 

       1.6.1 คุณภาพของวตัถุดิบ 

 เพื่อให้เกิดความเช่ือถือกบัลูกคา้ในธุรกิจการรับจา้งผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เน่ืองจาก

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายใหม่ ทาํให้การควบคุมคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นเร่ืองสําคญั โครงการฯ 

จาํเป็นจะตอ้งมีหอ้งทดสอบคุณภาพ (Laboratory) เพื่อทาํใหส้ามารถควบคุณคุณภาพให้คงท่ีได ้ และยงัเป็น

การสร้างความน่าเช่ือถือในคุณภาพของเมด็พลาสติกอีกดว้ย 

        1.6.2 ความสมํ่าเสมอของวตัถุดิบ 

  โครงการฯ รับจา้งผลิตเมด็พลาสติกจากวตัถุดิบ พลาสติกอุตสาหกรรมและ ขยะพลาสติกท่ี

คดัแยก บด ตดั แลว้ ซ่ึงมีท่ีมาจากหลากหลายแหล่งผลิตในประเทศ เป็นผลให้ยากต่อการควบคุมปริมาณ

และคุณภาพของวตัถุดิบ และเป็นการยากในส่วนของการคดัแยกเช้ือพลาสติกชนิดต่างๆ ซ่ึงทาํการบด

รวมกนัมาแลว้ 

                  1.6.3 ราคาขาย 

  ในการรับจา้งผลิตเม็ดพลาสติกนั้น จะมีตวัแปรหลายอยา่งในเร่ืองของการกาํหนดราคารับ

ขา้ง อาทิเช่น ชนิดของพลาสติก ความละเอียดของตะแกรงท่ีใชก้รอง และยงัแปรผนัตรงกบัราคานํ้ ามนั จึง

เป็นผลใหก้าํไรจากการรับจา้งผลิตเมด็พลาสติกของโครงการฯ อาจเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 

 1.7 ปัจจัยเส่ียงในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ 

        1.7.1 คุณภาพของวตัถุดิบ 

  ไม่สามารถควบคุมปริมาณความเขม้แสงจากดวงอาทิตยไ์ด ้

        1.7.2 ความสมํ่าเสมอของวตัถุดิบ 

                             ไม่สามารถควบคุมหรือระบุจาํนวนชัว่โมงการรับแสงแดดท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากความ

สมํ่าเสมอของวตัถุดิบแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
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          1.7.3  ราคาขาย 

                             ราคารับซ้ือไฟฟ้าปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหส่้วนเพิ่มของราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 

10 ปี ซ่ึงหลงัจากนั้น ราคารับซ้ือจะแปรผนัตามนโยบายภาครัฐในอนาคต 

  1.8 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

          ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

                       บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน  เงินให้

กูย้มื  เงินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว  อยา่งไรก็ตาม  เน่ืองจากสินทรัพยท่ี์เป็นเงิน

ฝากส่วนใหญ่ได้รับเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ในขณะท่ีหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  

ฝ่ายบริหารการเงินของบริษทัจึงไดมี้การติดตามอตัราดอกเบ้ียอยา่งใกลชิ้ด เพื่อลดผลกระทบทางการเงินของ

กิจการ โดยพิจารณาจากแนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย  กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียเป็นแนวโนม้คงท่ีหรือลดลง  จะ

พิจารณาชาํระอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  แต่หากอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนเป็นขาข้ึน  จะพิจารณาชาํระอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี  โดยแนวทางในการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในปีต่อไป  บริษทัจะควบคุมสัดส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของทั้งกลุ่มบริษทัใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  เพื่อลดความ

เส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

             ในปี 2561 ฝ่ายบริหารการเงินของบริษทัคาดวา่อตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้จะเปล่ียนเป็นขาข้ึน 

บริษทัจึงเจรจากบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเพื่อขอชาํระเงินกูคื้นก่อนกาํหนด โดยเฉพาะเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ีย

สูง ทาํใหกิ้จการมีสภาพคล่องในการดาํเนินงานมากข้ึน  เน่ืองจากมีตน้ทุนทางการเงินลดลง 

  

      2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

                 2.1 ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์  

                   เน่ืองจากบริษทัฯมีผูถื้อหุ้นกระจดักระจาย โดย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีจาํนวนผูถื้อหุ้น 

25,918  ราย จากจาํนวนผูถื้อหุน้ดงักล่าวทาํใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้สียงในการเปิดประชุมแบบครบ

องคต์อ้งไดรั้บเสียงในท่ีประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) หรือร้อยละ 33.33 ดงันั้นจึงมีความเส่ียงต่อผู ้

ถือหุน้ท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถจดัประชุมสามญัแบบครบองคป์ระชุมไดใ้นคร้ังแรก  

                    บริษทัฯ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุ้นตั้งแต่ 15% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทัฯจึงไม่มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ 

          ความเส่ียงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการ

ท่ีแข่งขนักบับริษทั    (ไม่มี) 
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โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

             คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

2. คณะกรรมการมีอาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อดาํเนินตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ แต่ละท่านมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

กาํหนด ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

 

 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ  ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ได้

เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯดาํเนิน

กิจการอยู ่และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจาํนวน

ปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจาํปี และบน เวบ็ไซต์ (Website) ของ

บริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั  
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2.  มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้ง

มีถ่ินอยูใ่นราชอาณาจกัร 

3.  มีกรรมการอิสระตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นอิสระ

ควรเป็นไปตาม สัดส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม  

4. กรรมการบริษทัฯตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม 

ดา้นบญัชี การเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ์ดา้นการวิเคราะห์ความเส่ียง ดา้นกฎหมาย และ

ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ โดย ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ในธุรกิจของบริษทัฯอยา่งนอ้ย 3 คน ดา้นกฎหมาย

อยา่งนอ้ย 1 คน และดา้นบญัชีการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  

5.  การแต่งตั้งกรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใสชดัเจน และ

ตอ้งมีประวติัของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ และตอ้งเปิดเผยประวติัของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั  

6. มี เลขานุการบริษัทฯเพื่อทําหน้า ท่ีให้ค ําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ี

คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน

ให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯได ้ฝึกอบรมและพฒันาความรู้

ของเลขานุการบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ดา้นกฎหมาย การบญัชีหรือ การปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2561 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

2. นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ส้ินสุดวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

ส้ินสุดวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

ส้ินสุดวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

3. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานกรรมการ  

4. นายเมธา  ธรรมวหิาร กรรมการ (กรรมการอิสระ)/ 

ประธานกรรรมการตรวจสอบ   

 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

5. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 
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ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

6. นายศกัดา ศรีนิเวศน์ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

7. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ กรรมการ  

8. พลโทเจด็จ ใจมัน่ กรรมการ / กรรมการอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

9. นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ กรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

10. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 และ

ส้ินสุดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

11. พลโทวฒันา เพช็รมงคล กรรมการ  

12. นายภูริช นานาวราทร กรรมการ  

 
 วธีิการลงนามผกูพนับริษทัฯ คือใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั 

ของบริษทัฯโดยมีผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัในปี พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คือ นายศุภณฐั   พูนสวสัด์ิ  ( 25 สิงหาคม 2560  -  ปัจจุบนั ) 

  

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมอยา่งตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจาํเป็น โดยมีการ

กาํหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการบริษทั

ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพื่อให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  โดยในปี 2561 ท่ี

ผา่นมา  คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 17 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน

สรุปไดด้งัน้ี 
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รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

ในช่วงทีเ่ข้าเป็นกรรมการ (คร้ัง) 

1. นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ 15/15 

2. นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 16/17 

3. นายเมธา ธรรมวหิาร 16/17 

4. พลโทวฒันา เพช็รมงคล 0/17 

5.  นายภูริช นานาวราทร 0/17 

6. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 7/14 

7. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 13/14 

8. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 14/14 

9. นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ 7/14 

10. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 14/14 

11. นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ 10/14 

12. พลโทเจด็จ ใจมัน่ 2/2 

 
การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

   ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ

บริษทัฯ มีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล 

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาอนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงการ

ดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดยบริษทัฯ มีนโยบายให้ความสําคญักับการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ และสนบัสนุนให้กรรมการเขา้รับการฝึกอบรมกบัสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

            ทั้งน้ีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯมุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการใหมี้ความโปร่งใส และยติุธรรมอนันาํไปสู่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ 

เจริญเติบโต และกา้วหนา้ดว้ยความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื     

           กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

                 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลอยา่ง

ละเอียด รวดเร็ว ถูกต้องและตรงไปตรงมา ในการประเมินบริษทัฯ ได้ใช้แบบการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2561 อา้งอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ

ไดท้าํการประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี  โดยผลการประเมินจะนาํมาใชเ้ป็นกรอบในการ
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พิจารณาทบทวนการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพฒันาการดาํเนินงานต่อไป

ดงันั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทัในปี 2561 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมในหวัขอ้สาํคญั ดงัน้ี 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

• ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในแต่ละหวัขอ้จะมีขอ้ยอ่ยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาํคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2561 มีผลการประเมิน

โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอยูใ่นเกณฑ์ดี ทั้งน้ี ขอ้คิดเห็นต่างๆ เพื่อร่วมสนบัสนุน

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ พฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

ผู้บริหาร        ผูบ้ริหารในปี 2561 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ส้ินสุดวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

2.  นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

3.  นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 

4. นางสาวฤทยัรัตน์  ทองเจริญ ผูดู้แลสูงสุดสายบญัชีและการเงิน (CFO) ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

5.  นายวารินทร์ มาศชาย รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน

ปฏิบติัการ และผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่

 

6. นางสาวดวงใจ นิลพนัธ์ุ รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน 

ICT และผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

7.  นางสาวดวงพร คาํวชิิต ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี-การเงิน  

8.  นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  

 

เลขานุการบริษัท        เลขานุการบริษทัในปี 2561 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ  เลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

 (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมดงัน้ี 

                      หมายเหตุ :     การจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั,  กรรมการตรวจสอบ,  กรรมการบริหาร,             

                                          กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยท่ีประชุมสามญั      

                                            ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท 

 

 (1.2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

           ในปี 2561  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินได้ให้แก่ผูบ้ริหาร จาํนวน 8 ราย รวม

ทั้งส้ิน  6,790,000  บาท (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและสวสัดิการอ่ืนๆ)  

 

  (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

  ผูบ้ริหารงานท่ีเร่ิมงานใหม่ นับตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงินสมทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร ท่ีเร่ิม

งานก่อนเดือนกนัยายน 2560 ในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 3  ราย รวมทั้งส้ิน 151,200  บาท 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือ 
 กรรมการ

บริษัท  

 กรรมการ

ตรวจสอบ  

กรรมการ

บริหาร  

 กรรมการ

ความเส่ียง  

 กรรมการ

สรรหาฯ  
 รวม  

1 นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ 45,000.00 
    

45,000.00 

2 นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 45,000.00     45,000.00 

3 นายเมธา ธรรมวหิาร 45,000.00     45,000.00 

4 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 21,000.00     21,000.00 

5 นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 36,000.00     36,000.00 

6 นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 39,000.00     39,000.00 

7 นายดาํรงค ์ภูติภทัร์ 18,000.00     18,000.00 

8 นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 39,000.00     39,000.00 

9 นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ 27,000.00     27,000.00 

10 พลโทเจด็จ ใจมัน่ 3,000.00     3,000.00 

  รวม 318,000.00 - - - - 318,000.00 
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บุคลากร 

 - จาํนวนพนกังาน  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  มีจาํนวนทั้งหมด 75 คน  

 - ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 

       ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษัทมีข้อพิพาททางคดีด้านแรงงาน โดยเป็นคดีแรงงานท่ี

พนกังานเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจา้ง จาํนวน  7 คดี  โดยเป็นคดีท่ี ศาลชั้นตน้ได้มี

คาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากโจทก์ถอนฟ้องคดีจาํนวน 4 คดี    เป็นคดีท่ีศาลได้

พิพากษายกฟ้องโจทก์จาํนวน 1 คดี   และเป็นคดีศาลไดพ้ิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จาํนวน 2 คดี  โดย

ทั้ง 2 คดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ 

- การบริหารค่าตอบแทน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการ

ของบริษทัฯ โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้ง  บริษทัฯ มีการกาํหนดอตัราค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้าง

เงินเดือนของบริษทัฯ 

2. สวสัดิการต่าง ๆ  บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

2.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดย

คุม้ครอง 7 กรณี ไดแ้ก่ กรณีเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีตาย , กรณี

สงเคราะห์บุตร , กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะ

คุม้ครองพนกังานในกรณีเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการทาํงาน 

2.2 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ    เป็นสวสัดิการส่งเสริมการออมให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จะหกั

เงินเดือนพนกังานเพื่อสะสมเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพในอตัรา 3% และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบ

เขา้กองทุนฯ ใหแ้ก่พนกังานในอตัรา 3% เช่นกนั 

2.3 ค่ารักษาพยาบาล   บริษทัฯ ไดท้าํประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ในยามเจ็บป่วยให้แก่พนักงาน โดยมีการกาํหนดอตัราเงินช่วยเหลือตามระดบัตาํแหน่งของ

พนกังาน 

2.4 การประกันอุบติัเหตุหมู่    บริษทัฯ ได้ทาํประกนัอุบติัเหตุหมู่ให้กบัพนักงาน โดยพิจารณา

วงเงินประกนัตามระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ    บริษทัฯ ได้จดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณีท่ี

พนกังาน หรือครอบครัวพนกังานเสียชีวติ  
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3. เงินรางวลัประจาํปี (Bonus)  บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัประจาํปีตามผลการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีนั้ น ข้ึนอยู่กับผลประกอบการ

ประจาํปีของบริษทัฯ 

-  การพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ  ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กร  จึงให้

ความสําคญั กบัการพฒันาบุคลากรมาโดยตลอด  ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยผ่านทาง

วิธีการต่างๆ  อาทิ  เช่น  การจดัปฐมนิเทศ,  การจดัฝึกอบรม (Training),  การศึกษา/การดูงาน  (Job Study), 

การหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน (Job Study) รวมถึงการให้โอกาสพนักงานแต่ละคนสามารถ

เจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน (Promotion) เป็นตน้ 

 ในปี 2561  บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ตามทกัษะวชิาชีพต่างๆ 

เช่น การเงิน บญัชี  กฎหมาย การบริหารบุคคล นกัลงทุนสัมพนัธ์ IT และ วศิวกรรม  ทั้งน้ีพนกังานไดรั้บ

การฝึกอบรมเฉล่ีย 6 ชัว่โมง / คน / ปี (ทั้งกลุ่มบริษทัฯ) และ 3 ชัว่โมง /คน /ปี(เฉพาะบริษทัฯ)     

 

การกาํกบัดูแลกจิการ   

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ 

1.    คณะกรรมการบริหาร 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมายเหตุ :   เพื่อใหก้ารบริหารงานภายในองคก์รมีความคล่องตวัมากข้ึนและเพื่อให้คณะกรรมการ

บริษทัไดรั้บขอ้มูลอยา่งละเอียด รวดเร็ว ถูกตอ้งและตรงไปตรงมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี  9/2560   เม่ือวนัท่ี  9  พฤษภาคม  2560  มีมติเห็นชอบใหร้ะงบัการปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวของ 
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คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป  ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบมีความจาํเป็น

จะต้องพิจารณาโครงการใดๆ เป็นการเร่งด่วน ให้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง  

1. คณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดย

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.1 อาํนาจในการอนุมติัตามวงเงินของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตาม

อาํนาจดาํเนินการของบริษทัฯ ซ่ึงได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 

2/2561วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561  สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

• การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่: เกินกวา่ 5,000,000 บาท   

• วงเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัในเครือ  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัใหเ้ปิดวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู ้

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และแจง้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000 

บาท  

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบใน

กระบวนการผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกวา่แผนธุรกิจประจาํปี) 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษทั: เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบใน

กระบวนการผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุรกิจประจาํปี แต่

สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจฯ) 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่: ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษทั: เกินกวา่ 50,000,000 บาท 
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• การฟ้อง/ไม่ฟ้อง หรือการไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกาหรือการถอนฟ้อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎีกา

ในเร่ืองภาษีอากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรือการยอมชาํระภาษีอากร 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ดา้นบญัชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เร่ือง 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่: ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เร่ือง 

คณะกรรมการบริษทั: เกินกวา่ 10,000,000 บาท/เร่ือง 

• การอนุมติัการจ่ายการลงทุนและค่าใชจ่้ายในธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้

หรือวงเงินในการทาํธุรกรรมทัว่ไปของบริษทัฯ 

 

      ภายในงบประมาณ  

  - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

  - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  - วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส / ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ หรือ ผูจ้ดัการทัว่ไป/ กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัยอ่ย 

      - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 50,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั  

   

  เกนิกว่า หรือนอกงบประมาณ  

  - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย / รองกรรมการ 

         ผูอ้าํนวยการใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  

  - วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

     

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 
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1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

5. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน หวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

ของบริษทัฯ 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี 

8. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายเมธา ธรรมวหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ กรรมการตรวจสอบ    

3. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการตรวจสอบ   

4. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ื 30 มีนาคม 2561 และ

ส้ินสุดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

 
3.  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

2. กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร หรือเป็นระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 
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3. พิจารณาบุคคลท่ีถือหุ้นเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ วา่มี

คุณสมบติัครบถว้น ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 

4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฏหมายและ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 

5. คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั

ซ่ึงจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

6. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 

7. ทาํหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

8. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

10. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

11. พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อการดาํเนินการลงทุนและการ

ดาํเนินกิจกรรมของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2. รายงานผลการจดัการความเส่ียงของธุรกิจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือ

เหตุการณ์สําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสําคญั   ตอ้งรายงานให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อทราบและพจิารณาโดยเร็วท่ีสุด 
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3. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

 

5. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ี 

         อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

         คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจและการ

ประกอบกิจการท่ีดี 

2. ทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแกไ้ขตามความ

เหมาะสม 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ :   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้

ระงบัการปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบท่ียงัคง

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความจาํเป็นจะตอ้งพิจารณาโครงการใดๆ เป็นการเร่งด่วน ใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

โดยตรง  

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 (1)  กรรมการอสิระ 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม 

3. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  
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4. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

5. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

6. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  

 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  จาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร      2 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร      4 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ       5 ท่าน  

 

 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษทัฯไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง

กรรมการผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง โดยใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใชร้ะบบสะสมคะแนน 

(Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ

แทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิไดมี้ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือก

บุคคลดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 
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การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย  

1. กลไกในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย 

 ท่ีคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2560ไดม้ติให้ปรับปรุงอาํนาจดาํเนินการซ่ึงเป็นระเบียบและขอ้

ปฎิบติัอาํนาจในการอนุมติัต่างๆของบริษทัและบริษทัย่อย มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม  2560โดย

อาํนาจท่ีผูกพนับริษทัตามกฎหมายเป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่จะมีการมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริษทัให้กระทาํการแทนได ้และอาํนาจการบริหารทัว่ไปเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการ 

อาํนาจดาํเนินการแบ่งประเภทการอนุมติัตามขั้นตอนออกเป็น 8 ประเภท คือ การเงิน, การบญัชี, ธุรการ, 

การขอซ้ือ, การบุคคล, ทัว่ไป ต่อมาไดมี้การปรับปรุงอาํนาจดาํเนินการตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 

2/2561   เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

             นอกจากน้ี ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษทัยอ่ย จะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบั

ในเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของ

บริษทัดงักล่าวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล และการทาํรายการ

ขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึก

บญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

2. ขอ้มูลขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย 

 -ไม่มี- 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

      บริษทัฯ  มีนโยบายและวธีิการดูแลเพื่อป้องกนัการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืนและส่งเสริมใหเ้กิดการ 

ปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม  โดยไม่นาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีผดิ รวมถึงการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  

เพือ่ประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรา 

การป้องกนัการใชข้อ้มูลโดยมิชอบ   ( Insider  Trading ) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการ 

บริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ 

ภาวะของบุคคลดงักล่าว ดงัน้ี  

- หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และอยา่งนอ้ย 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบดงักล่าว 

- ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใดๆท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตอ้ง

ไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชนทั้งหมดแลว้ 
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- กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมถึงผูจ้ดัการ

ฝ่ายในสายการเงินและบญัชี มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยเ์ม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นคร้ัง

แรกและหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย)์ ทุกคร้ังภายใน 3 วนัทาํการต่อ 

ก.ล.ต. หรือรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบถึงขอ้มูลการ

ถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

- จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. จากการสอบบญัชี (Audit fee) บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

ให้แก่ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,217,500  บาท 

และ ACEVISION & ASSOCIATES PAC (ผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ยในสิงคโปร์) เป็นจาํนวน

เงิน 3,850 S$ 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

ค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั (การตรวจสอบโครงการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุน) จาํนวนเงิน 75,000 บาท 

 

การปฎบิัติตามหลกัการการกํากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

          บริษทัฯ ยึดมัน่และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและรับผิดชอบ

ต่อผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ โดยนาํหลกัเกณฑ์การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินงานของบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคลอบ

คลุมหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

            บริษทัฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมอาํนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นทุก

รายไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่างๆ ดว้ยวิธีการและมาตราฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้โดยให้สิทธิในการซ้ือ 

ขาย โอน หลักทรัพยท่ี์ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็น

ในท่ีประชุมอย่างอิสระ การใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษทัท่ีคณะกรรมการตอ้งนาํเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั เช่น การเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้อบบญัชี เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ ทางบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ือง

อ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ  และความถูกตอ้งตามกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น  การให ้
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ขอ้มูลต่างๆท่ีมีความสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  รายละเอียด

การใชสิ้ทธิของวอแรนท ์รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดเป็นสาระสําคญัตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเปิดเผยขอ้มูลผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวปไซตข์อง

บริษทัฯ 

 

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ เพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม 

กนัอยา่งแทจ้ริง  จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื่อกาํกบัดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

การใหข้อ้มูลก่อนการประชุม  

   1.1 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูถื้อหุน้

ประเภท สถาบนั ให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดยระบุวนั 

เวลา และสถานท่ี ประชุมอยา่งชดัเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดคาํช้ีแจง

และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามท่ีระบุไวใ้น หนงัสือเชิญประชุมสามญัและ

วสิามญัผูถื้อหุน้  

   1.2 ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯจดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับ

จาํนวนผูถื้อหุ้นจดัสรร เวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

บริษทัฯได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง คาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่ง

คาํถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัการ นําส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์  (Website)ของ

บริษทัฯ ดว้ย  

      1.3 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหนา้ก่อน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษทัฯ    

           1.4 บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่ง

เตม็ท่ี และละเวน้การ กระทาํใดๆท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ประชุมเพื่อ

ออกเสียงลงมติ ไม่มีวิธีการยุ่งยากหรือ มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นสะดวกต่อการ

เดินทางเป็นตน้  

   1.5 บริษทัฯ รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุน้ทุกรายมี

สิทธิรับขอ้มูล หรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  
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  1.6 บริษทัฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อม

รายละเอียดคาํช้ีแจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นก่อนวนันัด

ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนั  

  1.7  การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

   บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นขา้งน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้หรือเสนอช่ือ บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 45 วนั ทั้งน้ีการขอ

เพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัฯ   ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ  

  1.8  การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัฯ  

   บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทัฯท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองใด

ของวาระการประชุม งด เวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น 

  2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

    2.1 บริษทัฯ ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 

การนบัคะแนนและการ แสดงผลการนบัคะแนน เพื่อให้การดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํได้รวดเร็ว 

ถูกตอ้ง แม่นยาํ  

   2.2 กรรมการบริษทัฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษทัฯได้เขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง รวมทั้งท่ีปรึกษากฏหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทาํหน้าท่ีดูแลให้การ

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมาย  หากไม่ติดภารกิจสําคญั ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคน

เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  

   2.3 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

ซกัถามขอ้สงสัย เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมตอ้งจดัสรร

เวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การ แสดงความเห็น และซกัถามในท่ีประชุม        

   3. การดาํเนินการหลงัประชุม 

      3.1 การจดัทาํรายงานประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

        ในรายงานประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯไดจ้ดัให้มีบนัทึกการช้ีแจง ขั้นตอนการลงคะแนน และ

วิธีการแสดงผลการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้ง

ประเด็น หรือซกัถาม นอกจากน้ี บริษทัฯ ได ้จดัใหมี้บนัทึกคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละ

วาระ การประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นอย่างไร รวมถึงการบนัทึกรายช่ือ

กรรมการบริษทัฯ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และกรรมการบริษทัฯ ท่ีลาการประชุมดว้ย  
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   3.2 เลขานุการบริษทัฯ จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนเพื่อนาํ

ส่งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละ

วาระการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทราบผา่นเวบ็ไซด์บริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจาก

การประชุมผูถื้อหุน้  

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและมาตรการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกัในกลุ่ม 

ต่างๆ  โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฏหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพื่อให้พนกังานทุก

ระดบัยดึถือเป็นแนวปฏิบติัซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน ดงัน้ี 

 1. การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

  1.1 บริษทัฯ แบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ริโภค พนกังาน 

ผูร่้วมงาน ลูกหน้ี เจา้หน้ี ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษทัฯไดจ้ดั

ใหมี้ช่องทางในการส่ือสารและการ ตอบสนองความตอ้งการจากบริษทัฯอยา่งพอเพียงของแต่ละกลุ่ม  

  1.2 บริษทัฯ มีพนัธสัญญาต่อลูกคา้ในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความ

ปลอดภยั และการชดเชย จากการใชสิ้นคา้หรือบริการในช่วงอายสิุนคา้หรือบริการนั้น  

  1.3 บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถาน

ประกอบการตั้งอยู ่มี แผนงานในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของ บริษทัฯ มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบติัเหตุและมีการวางแผนแกไ้ข

อยา่งย ัง่ยนื นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้ชม้าตรฐานยโุรปในการ ก่อสร้างโรงงาน ทาํให้มัน่ใจไดว้า่ห่วงโซ่อุปทาน

ของบริษทัฯเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.4 การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ีโดยจดัให้มีการคา้ประกันเจ้าหน้ีตาม

ขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ี เหมาะสมและเป็นหลกัพึงปฏิบติัทางการคา้ทัว่ไป  

  1.5 บริษทัฯ ไดล้งนามเขา้เป็นภาคีต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์

ใหพ้นกังานของ บริษทัฯตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัฯไดส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ

ปลูกฝังใหพ้นกังานของบริษทัฯปฏิบติัตาม กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  1.6 บริษทัฯ คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนักงาน โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสัญญาจา้ง มีการ

กาํหนดค่าตอบแทนท่ี เหมาะสมกับศกัยภาพ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงาน มีการ

ฝึกอบรมและให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ ของพนกังาน มีส่ิงแวดล้อมในการทาํงานท่ีดีมีการ

กาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยัในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ ดูแลอยา่งทัว่ถึง บริษทัฯได้
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กาํหนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าวหากมีเหตุให้พนกังานตอ้งยุติการทาํงาน ดว้ย

สาเหตุใดก็ตาม  

  1.7 เพื่อใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มจากการ ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯหรือจากการปฏิบติั

ของพนกังานของบริษทัฯเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการ

ทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบโดย

ส า ม า ร ถ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( Website) ห รื อ  ส่ ง จ ด ห ม า ย อิ เ ล ค ท ร อ นิ ค ส์ ม า ท่ี 

CGCommittee.iec@gmail.com ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวน

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็น

ความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

 2. การคดัเลือกคู่คา้ 

 2.1 การรับตวัอยา่งสินคา้ไวท้ดลองใชต้อ้งมีระยะเวลาจาํกดั และส่งมอบตวัอยา่งคืนให้กบัผูค้า้/

ผูข้าย ทนัทีเม่ือครบกาํหนด ควรทดลองใช้สินค้าตวัอย่างนั้นอย่างระมดัระวงั ด้วยวตัถุประสงค์ท่ีจะ

ตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลดา้น คุณภาพและสมรรถภาพอยา่งแทจ้ริง โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็น

หลกัฐาน เพื่อใชอ้า้งอิงในการพิจารณาตดัสินใจเม่ือถึงเวลา  

 2.2 ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่มีความตอ้งการจดัหาอยา่ง

แทจ้ริง หรือตั้งใจไวแ้ลว้วา่จะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายท่ีเม่ือพิจารณา

แลว้เห็นวา่มีคุณสมบติั ความ ตั้งใจ และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บการจดัหาในท่ีสุด

เท่านั้น   

 2.3 ปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้ายท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั  

 2.4 รักษาขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็น

ความลบั 

    2.5 ดาํเนินการจดัหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซ่ือสัตย ์และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆท่ีไม่ชอบ

ธรรม แทรกแซงได ้  

   3. การดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ไดค้วบคุมคุณภาพการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกภายใตข้อ้กาํหนดของกรม

ควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด โดยโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั
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ไออีซี มีการมีการตรวจวดัมลพิษ การควบคุมนํ้ าเสีย และมีการส่งรายงานตามขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

ราชการอยา่งเคร่งครัด 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการไดดู้แลให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน

และข้อมูลท่ีมิใช่ ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ตามแบบรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (56-2)และผา่นช่องทางอ่ืน ๆ 

เช่น เวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ โดยเสนอขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และใหมี้การปรับปรุง

อยูเ่สมอ เพื่อใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั  

ในรอบปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมี

การตอบขอ้ซกัถามทางโทรศพัทผ์า่นทางหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  ซ่ึงถือเป็นการ

เพิ่มช่องทางในการเปิดเผยของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นดว้ย เพื่อให้นกัลงทุน ผูถื้อหุ้นและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ

สารสนเทศอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 

 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสําคญัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธ

กิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ และการควบคุมดูแลการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไวด้ว้ยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคลอ้งกบั

กฏหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ รวมทั้ งจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนั้ นคณะกรรมการยงัให้

ความสาํคญักบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งยิง่ 

การกาํกบัการปฎิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Unit ) 

 คณะกรรมการให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ (Compliance) ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งตาม

กฏเกณฑข์องบริษทัและบริษทัในเครือ โดยมีสาํนกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลางดูแลในเร่ืองน้ี 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นตั้งแต่ 0.5 %  ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ี

บริษทัฯ กาํหนดวนั Record Date (กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจําปี 2561)  โดยในวนั Record Date ดังกล่าว บริษัทฯ มีหุ้นท่ีจ ําหน่ายได้ทั้ งหมดจํานวน 

203,591,502,350 หุน้   

  

ช่ือ นามสกุล จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
1 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 8,664,613,362 4.256% 
2 นาย ทิศชวน นานาวราทร 7,000,000,000 3.438% 
3 นาย กรณ์ชนนัท ์ ธนนัทน์พงศ ์ 3,928,875,562 1.930% 
4 นาย สุรัตน์ อิฐโสภณพนัธ์ 3,402,480,904 1.671% 
5 บริษทั 

 
ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 2,520,842,787 1.238% 

6 นาย วชิิต ชินวงศว์รกุล 2,269,800,000 1.115% 
7 นาย วรีะศกัด์ิ   บุญวรเมธี 1,414,532,499 0.695% 
8 น.ส. ศกุนตลา โชคพิงพิทกัษ ์ 1,062,914,184 0.522% 

   
       รวม 8 ท่านแรก 30,264,059,298 14.865% 

   จากหุน้ทั้งหมด    203,591,502,350 หุน้ 

1) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

     -ไม่มี- 

2) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     -ไม่มี- 

 

การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  

หลกัทรัพยป์ระเภท  :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี  2  (IEC-W2) มีอายุ 3 ปี  นบั

แต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม  2559  โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส  

( เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี )  และไดก้าํหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น

สามญั ( Exercise Price )  ดงัน้ี 
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ปีท่ี 1  ( 23 พฤษภาคม 2559  ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )     

ราคาหุน้ละ  0.025 บาท (สองจุดหา้สตางค)์  

ปีท่ี 2  ( 23 พฤษภาคม 2560  ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )     

ราคาหุน้ละ  0.035 บาท (สามจุดหา้สตางค)์ 

 ปีท่ี 3  ( 23 พฤษภาคม 2561  ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )     

ราคาหุน้ละ  0.045 บาท (ส่ีจุดหา้สตางค)์ 

 

โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี   2  (IEC - W2)    เขา้จดทะเบียนเป็น 

หลักทรัพย์จดทะเบียนจาํนวน 40,670,703,826 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพยฯ์”)  โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บจดทะเบียนหลกัทรัพย ์IEC-W2   เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

และไดก้าํหนดวนัเร่ิมทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวในระบบกระดานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ได้ตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน  2559 เป็นตน้ไป  และมีผลการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

การใช้สิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  

IEC -W2 

จาํนวน

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีใชสิ้ทธิ

(หน่วย) 

อตัราการ

ใชสิ้ทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนัใชสิ้ทธิ จาํนวนหุ้นท่ี

เกิดจากการใช้

สิทธิ (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท่ี

รองรับการใชสิ้ทธิ

คงเหลือ  (หุ้น) 

1.IEC -W2 งวดท่ี 1 19,295,541 1.00:1.00 0.025 30 มิ.ย.2559 19,295,541 40,651,408,285 

2.IEC -W2 งวดท่ี 2 31,881,976 1.00:1.00 0.025 30 ก.ย.2559 31,881,976 40,619,526,309 

3.IEC -W2 งวดท่ี 3 4,640,884 1.00:1.00 0.025 30 ธ.ค.2559 4,640,884 40,614,885,425 

4.IEC -W2 งวดท่ี 4 140,262,699 1.00:1.00 0.025 31 มี.ค.2560 140,262,699 40,474,622,726 

5.IEC -W2 งวดท่ี 5 0 1.00:1.00 0.035 30 มิ.ย.2560 0 40,474,622,726 
6.IEC -W2 งวดท่ี 6 0 1.00:1.00 0.035 29 ก.ย 2560 0 40,474,622,726 
7.IEC -W2 งวดท่ี 7 0 1.00:1.00 0.035 29 ธ.ค 2560 0 40,474,622,726 
8.IEC -W2 งวดท่ี 8 0 1.00:1.00 0.035 30 มี.ค 2561 0 40,474,622,726 
9.IEC -W2 งวดท่ี 9 0 1.00:1.00 0.045 29 มิ.ย 2561 0 40,474,622,726 
10.IEC -W2 งวดท่ี 10 0 1.00:1.00 0.045 28 ก.ย 2561 0 40,474,622,726 
11..IEC -W2 งวดท่ี 11 0 1.00:1.00 0.045 28 ธ.ค 2561 0 40,474,622,726 
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2. ตราสารหนี ้

บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับใชใ้นการลงทุน และ/หรือ  

เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ลา้นบาท อายตุัว๋แลกเงิน

ไม่เกิน 270 วนั เสนอขายผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหน่ึง (PP10)  

ตลอดทั้ง ปี 2561 บริษทัฯ มีการเสนอขายผูล้งทุนจาํนวน 2 ราย มูลค่าการเสนอขายรวม 180 ลา้น

บาท  โดย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท  วนัครบกาํหนดไถ่

ถอนตามหนา้ตัว๋ คือ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ทั้งน้ี ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีขอ้ตกลงระหวา่งกนัใหส้ามารถไถ่ถอน

ก่อนครบกาํหนดได ้ 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายของบริษทัฯ: หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี  

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

    บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

    แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

-    นโยบายของบริษทัยอ่ย : -ไม่ไดก้าํหนด- 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 แมว้า่ในช่วงปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจในหลายดา้น แต่บริษทัฯ

ยงัคงมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนท่ีหลากหลาย และยงัคงพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่ในบางธุรกิจ

ยงัคงมีปัญหากบัชุมชนรอบขา้งอยูบ่า้ง แต่บริษทัฯ พยายามแกไ้ขปัญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจดักิจกรรม

ชุมชนสัมพนัธ์ และการมี 

ส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหชุ้มชนและกิจการสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั ดว้ยการสร้าง

จิตสํานึกโดยเร่ิมตน้จากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาพื้นท่ีสีเขียวรอบโรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นท่ีสี

เขียวในโรงงาน  ปรับภูมิทศัน์ดูแลส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบโรงงาน  การปลูกป่าร่วมกับชุมชน และการ

ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เป็นต้น ในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ได้ดาํเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  
 

1. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไดใ้ห้ความสําคญัต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของสังคม 

โดยลงพื้นท่ีสํารวจความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหาพร้อมดาํเนินการหาแนวทางการแกไ้ขในดา้นส่ิงแวดลอ้ม

มาโดยตลอด  แมว้า่ในช่วงท่ีผา่นมามีปัญหาในเร่ืองกล่ินขยะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ แต่บริษทัฯ ก็

ไดห้าแนวทางแกไ้ขดว้ยการนาํเอนไซน์มาฉีดพน่ควบคู่ไปกบันํ้าหมกัชีวภาพเพื่อลดกล่ินขยะมูลฝอย บริเวณ

ลานรับขยะภายในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซ่ึงได้ดาํเนินการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• เปล่ียนถุงกรองฝุ่ น (Bag Filter) เพื่อควบคุมปริมาณมลพิษท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ี

มาตรฐานกาํหนด สามารถดกัฝุ่ นได ้0.1 ไมครอน  

• ส่งขอ้มูลการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้(CEMs) แบบออนไลน์ให้กบัอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา     

ไดต้รวจสอบการเดินเคร่ืองตลอดเวลา  

• สร้างอาคารปิดเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ิน โดยสร้างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุมกล่ินไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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• ต่อเติมกาํแพงคอนกรีตสูง 3 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อป้องกนันํ้ าเสียและกล่ินกระจายออกสู่

ภายนอก 

• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกล่ินจากหอ้งเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม ้ 

• ติดตั้งเคร่ืองผลิต Ozone เพื่อควบคุมกล่ิน 

 

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกปนเป้ือน  ตั้งอยูท่ี่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ

ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 จนกระทัง่ปัจจุบนัไดน้าํพลาสติกมารีไซเคิล เพื่อทาํเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบี 

ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองทดสอบการผลิตและท่ีผ่านมามีปัญหากบัชุมชนในเร่ืองของกล่ินเหม็นจากขยะท่ี

นาํเขา้สู่กระบวนการผลิต ทั้งน้ี บริษทั ฯ ไดแ้กไ้ข กระบวนการผลิตเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวดงัน้ี  
• เปล่ียนวตัถุดิบจากขยะถุงพลาสติกมาเป็นเศษพลาสติกอุตสาหกรรม ทาํใหไ้ม่ส่งกล่ินจากขยะ 

• ควบคุมเสียงท่ีเกิดจากการผลิตโดยการทาํอาคารผลิตใหเ้ป็นแบบปิด 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสระแก้ว ไดมุ้่งมัน่เขา้สู่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย

ส่ิงแวดล้อมของบริษทัซ่ึงมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม โดยได้ทาํการ

ประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มประจาํปี  2561 แลว้กาํหนดเป็นแผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนั

มลพิษ โดยไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
• ระบบรวบรวมนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต แต่เดิมนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตจาก Boiler Zone มี

แหล่งกาํเนิดนํ้ าทิ้งหลายจุด ไดแ้ก่ Blow down boiler ,Sampling ,Drain deaerator, นํ้ าหล่อเยน็ ซ่ึงไม่มี

ระบบรวบรวมนํ้ าทิ้งทาํให้นํ้ าทิ้งไหลลงรางระบายนํ้ าฝน และไหลออกนอกบริเวณโรงงาน  ดงันั้น จึง

จดัทาํระบบรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้าทิ้งเขา้สู่บ่อบาํบดันํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้องกนัไม่ให้

นํ้าทิ้งไหลลงรางระบายนํ้าฝน 

• บ่อปรับสภาพนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวดัดา้น

ส่ิงแวดลอ้มพบวา่ นํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต มี pH สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงันั้น จึงได้

จดัทาํบ่อปรับสภาพนํ้ าทิ้ง (Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้ าทิ้งจากกระบวนการ

ผลิต ดว้ยการจ่ายสารเคมีกรดซลัฟิวริค ( H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้ าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้ าทิ้งให้

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง 

• ทาํแนวกนัฝุ่นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้า 

 จากการแกปั้ญหาดงักล่าว ในปี 2561 ทางโรงไฟฟ้าชีวมวลไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั จึงไม่มีขอ้ร้องเรียน      
 เร่ืองมลพิษ และส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนรอบขา้ง 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน  และ โครงการแม่มาลยั จังหวดัเชียงใหม่  

  บริษทั มีนโยบายไม่ใชส้ารเคมีในการกาํจดัวชัพืช และไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าโดยรอบ

โครงการทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจวา่โรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า   

 
2. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
• โครงการธนาคารขยะ ไดริ้เร่ิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการรับซ้ือขยะอย่าง

ต่อเน่ืองในโรงเรียนจาํนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นบึงพิชยั และ โรงเรียนบา้นทุ่งเลียบ บริษทัไดรั้บซ้ือ

ขยะประเภทขวดนํ้าพลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสาํนึกให้เด็กนกัเรียนไดต้ระหนกั

ถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อมโดยการส่งเสริมการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะด้วยการนาํขยะ

บางส่วนสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ แต่ในปีน้ีปริมาณขยะภายในโรงเรียนมีจาํนวนท่ีลดนอ้ยลงร้อยละ3 

เน่ืองจากเด็กนกัเรียนมีการจบัจ่ายซ้ือขนมท่ีลดนอ้ยลง ทาํใหป้ริมาณขยะสะสมต่อเดือนลดนอ้ยลงตามไป

ดว้ยทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้แผนในอนาคตท่ีจะเพิ่มขยายการรับซ้ือขยะจากชุมชนเพื่อเป็นการสนบัสนุนรายได้

เสริมของชุมชน 

 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
• เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษทั จีเดค จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกบัชุมชนทอดกฐินสามคัคี 

ณ วดัควนลงั ซ่ึงทางบริษทัฯไดจ้ดัพุ่มกฐินร่วมสมทบทุนสร้างอาคารให้กบัทางวดัควนลงัเป็นจาํนวน

เงิน 10,000 บาท และส่งพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 

• เม่ือวนัท่ี 5-11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษทั จีเดค จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมงานกิจกรรรมส้มโอหอมควนลงั โดย

การออกบู๊ธประชาสัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพลังขยะ ภายในกิจกรรมทางบริษทั จีเดค จาํกัด จดัให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลทางโรงงานทางกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า กระบวนการคดัแยกขยะมูลฝอย การ

จดัการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งให้ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคาํถาม มอบของท่ีระลึกให้กบัผูร่้วม

กิจกรรม ทั้งน้ีทางบริษทัฯไดจ้ดัใหพ้นกังานจดัทาํส่ิงประดิษฐ์มาโชวภ์ายในงานโดยการนาํวสัดุเหลือใช้

มาประดิษฐเ์พื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทาง 

• เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษทั จีเดค จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามคัคี ณ ท่ีพกัสงฆ์

เนินขุมทอง ซ่ึงทางบริษทัฯไดทาํการจดัพุ่มกฐินเข้าร่วมกิจกรรรมพร้อมทั้งจดัให้พนักงานเข้าร่วม

กิจกรรม ทางบริษทัฯไดน้าํเงินร่วมทาํบุญเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ทางศาสนา จาํนวน 10,000 บาท  
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• เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษทัจีเดค จาํกดั ไดส้นบัสนุนกิจกรรมลอยกระทงประจาํปี 2561 

กบัทางเทศบาลเมืองควนลงั ในกิจกรรมมีการประกวดกระทง นางงามกระดงังา และกิจกรรมการแสดง

บนเวที 

• เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษทัจีเดค จาํกดั ไดส้นบัสนุนกิจกรรมลอยกระทงประจาํปี 2561 

กบัชุมชนวดัเกาะวดั ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมข้ึนในวดัเกาะวดักิจกรรมมีการประกวดหนูนอ้ยนพมาศ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน  และ โครงการแม่มาลยั จังหวดัเชียงใหม่  
•  แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์  บริษัท ได้มีส่วนให้ความรู้ต่อนักเรียน 

นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ เขา้มาศึกษาดูงาน สอบถามการดาํเนินงาน เพื่อนํา

ความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ตลอดจนศึกษาต่อยอดเพือ่พฒันาระบบพลงังานทดแทนใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน 

• รับนักศึกษาฝึกงาน   เพื่อให้นักศึกษาท่ีเรียนทางด้านไฟฟ้า และพลงังานทดแทน  ได้เรียนรู้จากการ

ทาํงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้  

• สมทบกองทุนพลังงาน  เพื่อให้ชุมชนนาํเงินกองทุนดงักล่าวไปพฒันาทอ้งถ่ิน  ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรม

กองทุนของหมู่บา้น ไดน้าํเงินจากกองทุนจดัซ้ือโตะ๊เกา้อ้ีเพื่อใชใ้นกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้นทากาศ 

 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
• สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  ร่วมกบั เทศบาลตาํบลทากาศ  และตาํบลทากาศเหนือ  

• ร่วมกิจกรรมทอดผา้ป่าใหก้บัวดัวาอาราม ในเขตจงัหวดัลาํพูนและเชียงใหม่ 

• สนบัสนุนนกักีฬาฟุตบอลเยาวชนจงัหวดัลาํพูน 

• สนบัสนุนการจดักีฬาสีโรงเรียนในเขตเทศบาลตาํบลทากาศ  และตาํบลทากาศเหนือ 

• ส่งเสริมการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินในเร่ืองการจา้งแรงงานตดัหญา้และลา้งแผงโซลาร์ ตามนโยบายดา้นสิทธิ

มนุษยชนของบริษทัโดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เช้ือชาติ รวมถึงมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน

อยา่งครบถว้นตามมาตรฐานความปลอดภยั อีกทั้งการลา้งแผงโซลาร์ยงัไดค้าํนึงถึงการรักษาระบบนิเวศ 

โดยใชเ้พียงนํ้าปะปาในการลา้งเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

 
โครงการผลติเม็ดพลาสติกจากพลาสติกรีไซเคิล ระยอง 

• กิจกรรมสานสัมพนัธ์กบักลุ่มชาวบา้นโดยรอบโรงงานพลาสติก จ.ระยอง ดว้ยการร่วมกิจกรรมทอดผา้ป่า

สามคัคีกบัชุมชนรอบโรงงาน  

• โครงการฯ ไดมี้การใหช้าวบา้นโดยรอบบริเวณโรงงาน สามารถนาํสินคา้มาจาํหน่ายให้กบัพนกังานของ

โรงงานได ้และยงันาํเศษพลาสติกท่ีตอ้งคดัแยกไปใหช้าวบา้นทาํเป็นรายไดเ้สริม 
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โรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวดัสระแก้ว  
• โครงการไตรภาคีเพ่ือบริหารจัดการนํ้าเสียและแก้ไขปัญหา ส่ิงแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรงใน

ฐานะภาคผูป้ระกอบการท่ีตั้งอยูติ่ดลุ่มนํ้าพระสทึง  ทั้งน้ีเพื่อร่วมดูแล รักษาลุ่มนํ้ าพระปรง-พระสทึง ของ

จงัหวดัสระแกว้และปราจีนบุรี โดยบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะ ทาํงานตามคาํสั่งของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ี 187/2559  เร่ือง การแต่งตั้งคณะทาํงานไตรภาคีเพื่อบริหารจดัการนํ้ าเสียและแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มชุมชนแนวคลองพระปรง   

 

 กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
• โครงการจิตอาสาทาํความดีร่วมกับชาวบ้านหนองไทรโดยซ่อมแซมถนนท่ีชํารุดในชุมนชนและ

ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนํ้าท่ีชาํรุด 

• กิจกรรมวนัเด็ก โดยมอบอุปกรณ์กีฬาใหก้บัโรงเรียนในชุมชนหนองไทร 

• กิจกรรมทอดกฐินใหก้บัวดัและถวายเทียนพรรษาร่วมกบัชาวบา้นหนองไทร 

• กิจกรรมแข่งกีฬากระชบัมิตรร่วมกบัชาวบา้นหนองไทร 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทพัยก์าํหนดทั้ง 5 ส่วนหลกั 17 หลกัการยอ่ย คณะกรรมการ

บริษทัฯ เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถใชค้วบคุมการปฏิบติังานได ้ควรพฒันาระบบ

การควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

       -ไม่มี- 
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รายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อย

ทางตรงและทางอ้อม 
 

1. การทาํรายการกบับุคลลทีเ่กีย่วโยงกนั 

               การทาํรายการระหว่างกันของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยบริษทัย่อยทางตรง และทางออ้ม รวมทั้ง

นโยบายการกาํหนดราคาและอตัราดอกเบ้ียท่ีใช ้โดยท่ีบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 7 ของงบไตรมาส 3/2559 

            - รายการระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

 

1. บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

         บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่

จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน  2,049,900   บาท 

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน 67,311,489 บาท            

2. บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ท

เนอร์ส จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 778,575  บาท                 

3. บริษัท เอ็นเอฟเอส (2010) 

จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 483,375 บาท                   

4. บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 2,271,375 บาท              

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน  6,216,937 บาท     

• มีเงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 45,145,614 บาท              

5. E – Contech Management Pte. 

Ltd. 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 687,246 บาท              

6. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 4,074,225 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน  5,939,294  บาท     
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2. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 

         บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั จีเดค จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 3,725,475 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน 48,220,166 บาท     

• มีค่าเช่าสินทรัพยแ์ละค่าบริการอ่ืน ราคาตามสัญญา จาํนวน 

28,290,150 บาท          

2. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง 

จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 2,376,375  บาท 

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน 4,444,826 บาท      

 

 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย

ทางตรง และทางออ้ม และหรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมใน

การเขา้ทาํสัญญานั้น ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ยทางตรง 

และทางออ้ม และ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหต้อ้ง

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไข เสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการ

พิจารณาอนุมติั 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

  ยงัคงมีอยู ่ แต่บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการทาํรายการระหวา่งกนั 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

2. รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อม 

   รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3/2559 (สาํหรับงวดเกา้เดือน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 
  

  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสอดคล้องกบัขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีมีดงัน้ี 
 การสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดม้อบหมายให ้บริษทั แกรน์ ธอนตนั จาํกดั โดย  นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2785 เป็นผูด้าํเนินการสอบทานขั้นตน้ ผลการสอบทาน พบว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์

แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง 

จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมใหค้วามเห็นวา่ มีมติรับรองงบการเงินไตร

มาสท่ี 3 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้ 
 การสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอน

จีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  ในปี  พ.ศ.  2561  เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งสรรหาบุคลากร เพื่อดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้พนกังานตรวจสอบภายในท่ีปฏิบติังานอยู ่

ณ ปัจจุบนัทาํหนา้ท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์และประสานงานดา้นขอ้มูลให้กบัฝ่ายบญัชีการเงินเพื่อให้เกิดความ

เช่ือมัน่ ไดแ้ก่การสอบทานกระบวนการบริหารการจดัซ้ือ บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                    (นายเมธา  ธรรมวหิาร) 
                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีม่นัียสําคญั 

นโยบายและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในช่วงปี 2559 มีดงัน้ี 

• ดาํเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์โรงไฟฟ้า

พลงังานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

• ดาํเนินธุรกิจโรงงานผลิตเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิล 

• ดาํเนินธุรกิจสารสนเทศ เป็นการดาํเนินโครงการดา้นสารสนเทศในการจดัซ้ือจดัจา้งกบั

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

• ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจและงานวจิยัทางดา้นวศิวกรรม 

 

สรุปโครงการทีบ่ริษัทฯลงทุนใน ณ 30 กนัยายน 2559  

โครงการลงทุน เงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนที่ใช้ไป 

(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

โครงการกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลโมบายทีวี 250 154 ดอ้ยค่าทรัพยสิ์นทั้งจาํนวนอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมเอกสารรายการ

ค่าเสียหายและกาํหนดวนัฟ้อง 

โครงการจดัซ้ือท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้า

เพ่ือขายต่อให้นกัลงทุนท่ีสนใจ จ.ชลบุรี 

156 156 อยูร่ะหวา่งการประกาศขายท่ีดิน และมีท่ีดินบางรายการท่ีราคา

ประเมินถวัเฉล่ียตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 13.27 ลา้นบาท ได้

บนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปี 2558 แลว้ 

โครงการผลิตเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิล จ.ระยอง 751 667 โครงการอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง 

โครงการโรงงานผลิตเอทานอล จ.ระยอง 469 469 ดอ้ยค่าทรัพยสิ์นทั้งจาํนวน รอศาลฏีกาพิจารณา 

โครงการพฒันาเทคโนโลยีและสร้างตวัแบบการจดัการ

ขยะโดยการแปรรูปขยะสดเป็นเช้ือเพลิงขยะ จ.สงขลา 

140 129 
โครงการไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2559 

โครงการประยกุตเ์ทคโนโลยแีละสร้างตวัแบบโรงไฟฟ้า

ขนาดเล็กจากขยะชุมชน 

125 122 
โครงการอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง 

โครงการผลิตเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิล จ.สงขลา 157 74 โครงการอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง 

ซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ยี่   (2013) 

จาํกดั เพ่ือการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

125 40 โครงการอยูใ่นระหวา่งรอการประมูล FiT จากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

โครงการให้เช่าเคร่ืองจักรส่วนหน้า สําหรับแปรรูป

วตัถุดิบให้เป็นเช้ือเพลิง 

74 26 
โครงการอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง 

รวม 2,247 1,837  
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การซ้ือบริษัทย่อย 

บริษัท ถาวร เอน็เนอร์ยี ่(2013) จํากดั (“TE”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั ถาวร เอน็เนอร์ยี ่(2013) จาํกดั (“TE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ จากผู ้

ถือหุ้นเดิมจาํนวน 4 ราย (“ผูข้าย”) (นางวราภรณ์ เพชราวรรณ์ นายพลพิพฒัน์ ศรีสุวรรณ นายอิทธิเดช ศรี

สุวรรณ และนายศรันย ์อยูสุ่ข) รวมจาํนวน 1,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือขาย

ทั้งส้ิน 125 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขการซ้ือขายและการชาํระค่าหุน้ ดงัน้ี 

ชาํระส่วนท่ี 1 จาํนวน 40 ลา้นบาท ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทาํสัญญาซ้ือขายหุ้น โดยมีเง่ือนไขให้

บริษทัเรียกเงินค่าหุน้ท่ีชาํระแลว้คืนได ้หาก TE ไม่สามารถไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก กฟภ. และกาํหนดห้ามมิให ้TE ก่อภาระผูกพนับนทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

หรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต และผูข้ายตอ้งดาํเนินการให้ TE ทาํการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้

ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจของบริษทั 

ชาํระส่วนท่ี 2 จาํนวน 85 ลา้นบาท เพื่อจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของ TE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละ

ราย ภายใตเ้ง่ือนไขวา่ TE จะตอ้งไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก กฟภ. และไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (ร.ง.4) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และผูข้ายตอ้งดาํเนินการให้ TE ทาํการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพ ใหไ้ดผ้ลเป็นท่ีพอใจของบริษทั 

การซ้ือบริษทัดงักล่าวเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์

ในการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ในการกระจายฐานการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากก๊าซ

ชีวภาพนอกเหนือไปจากท่ีมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวล 

โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

หลงัจากนั้นเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ยี ่(2013) 

จาํกดั และไดจ่้ายชาํระเงินส่วนท่ี 1 จาํนวน 40 ลา้นบาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 4 ราย แลว้ ซ่ึงไดบ้นัทึก

เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยชาํระล่วงหนา้ทั้งจาํนวน และขณะน้ีโครงการดงักล่าว บริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ยี ่

(2013) จาํกดั   

ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดรั้บรองโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ี ได้พิจารณาประเมินความ

เส่ียงของโครงการเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ขณะน้ีโครงการอยูใ่นระหวา่งรอการประมูล FiT 

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิม 4 ราย (นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ นางศรัญญา ว่องไวกล

ยทุธ์ นายทศพล วอ่งไวกลยทุธ์ และนางสาวทศพร วอ่งไวกลยทุธ์) จาํนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท 

ซ่ึงบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ีทาํสัญญา   

 

การดําเนินการเพิม่ทุน (ไตรมาส 1/2559) 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 มีมติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

• อนุมัติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement หรือ PP) ท่ีเหลืออยูเ่ดิมทั้งหมดท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท เพื่อนาํไปจดัรูปแบบการจดัสรรใหม่ 

• อนุมติัให้นาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ียงัจดัสรรไม่ได ้จาํนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.01 บาท มาจดัรูปแบบการจดัสรรใหม่ เป็นดงัน้ี 

- หุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 22,599,491,250 หุน้ จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) 

ในอตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ (กรณีมีเศษหุ้นใหปั้ดทิ้ง) ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 0.022 บาท 

- หุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 1,429,163,750 หุน้ บริษทัจะดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนท่ี

ยงัไม่ได้จดัสรรน้ี พร้อมกนัไปกบัการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการ

จดัสรรเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

- เม่ือวนัท่ี 1–5 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดรั้บเงินจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

จาํนวน 22,599,491,250 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 497 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียน

เพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงันั้น ณ วนัท่ี 12 

กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวน 2,033,954,213 บาท (แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 203,395,421,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.01 บาท) 

 

 การดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าและภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะ แมว้ธีิการฝังกลบซ่ึงใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัเป็นวิธีการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด อย่างไรก็ตาม การสร้างหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุมชน ดา้น
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มลภาวะและทศันียภาพ ทาํให้ปัจจุบนั การสร้างหลุมใหม่เป็นไปได้ยากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  

ภาครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหาในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีมีสถานภาพไดเ้ปรียบคู่แข่งทั้งในส่วน

ของสถานท่ีตั้ง บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และการได้รับความเช่ือถือจาก หน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชนในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้รับกลยุทธ์ในการขยาย

การลงทุนโดยมุ่งเน้นการมองหาโอกาสลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขยะ

เช้ือเพลิง   

ดงันั้นบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลย ีการกาํจดั

ขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในอนาคตอนัใกล ้

ทั้งน้ียงัเป็นธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนมัน่คง และย ัง่ยนื   

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 3 

แห่ง โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจาํนวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่งดงัน้ี  

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ. แม่ทา จ. ลาํพูน มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

1.92 เมกะวตัต ์ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายไดร้วม 

37.31 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี3/2559 มีรายไดร้วม 7.44 ลา้นบาท 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ. แม่ระมาด จ. ตาก มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า  5.25 เมกะวตัต์ ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มี

รายไดร้วม 85.78 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี3/2559 มีรายไดร้วม 14.94 ลา้นบาท บริษทัฯได้

จาํหน่ายเงินลงทุนไปเม่ือเดือนธนัวาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า1.92 เมกะวตัต ์ซ่ึงมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้

รวม 40.0 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี3/2559 มีรายไดร้วม 8.06 ลา้นบาท 

4. โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  6.5    

เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็นการร่วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริหาร

จดัการขยะกบัเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายไดร้วม117.51 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี3/2559 มีรายไดร้วม 

47.46 ลา้นบาท 

5. โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแกว้ มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 เมกะวตัต์ และมี

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายไดร้วม115.24 ลา้นบาท ใน

ไตรมาสท่ี3/2559 มีรายไดร้วม 28.82 ลา้นบาท 
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การดําเนินธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

หลงัจากการประมูลคล่ืนความถ่ีในยา่น 900MHz และ 1800 MHz ท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดถู้ก

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดว้ยเทคโนโลย ี Mobile Broadband อยา่งเตม็รูปแบบและ กสทช. มีเป้าหมาย

วา่ประเทศไทยจะตอ้งกา้วไปสู่อนัดบัท่ี 2 ของ ASEAN ในการพฒันาดา้น ICT ภายในปี 2559 และจะตอ้ง

เป็นอนัดบัท่ี 1 ของ ASEAN ภายในปี 2563 

ดงันั้น แรงผลกัระลอกแรกให้ประเทศไทยไปสู่อนัดบัท่ี 2 ของ ASEAN คือการจดัสรรคล่ืนความถ่ี 

4G 1800 และ 900 คร้ังท่ีผา่นมา และระลอกต่อไปคือ การประมูลคล่ืนความถ่ี 1800 หลงัจากหมดสัญญา

สัมปทานในช่วงปลายปี 2561 เพื่อจะไดผ้ลกัใหป้ระเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 1 ดา้น ICT ของ ASEAN ภายในปี 

2563 ในท่ีสุด 

ในห้วงเวลา 3-4 ปีท่ีผ่านมาหลงัการประมูลคล่ืน 3G ของประเทศไทย ทาํให้การลงทุนใน

ดา้น ICT เพิ่มมูลค่าให้กบัระบบเศรษฐกิจของไทยในอตัราท่ีมากกวา่ภาคส่วนอ่ืนๆ นอกจากผลประโยชน์

ทางตรงท่ีมีต่อประชาชนและบรรดาบริษทัสัญชาติไทยแลว้ เทคโนโลยี ICT ยงัส่งผลบวกทางออ้มแก่ความ

มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและการจา้งงานของประเทศในภาพรวม 

ดังนั้ นเราจึงสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนข้ึนว่าประเทศไทยจึงสามารถแสวงหาประโยชน์จาก

โครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ไดอ้ย่างกา้วกระโดด อนัดบัแรกคือ ทาํให้ตลาดภายในประเทศเกิดข้ึนใหม่ใน

การให้บริการ Digital service และ Start up จะส่งผลให้ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินผลิต Software เพื่อรองรับอุปสงค์

ทางด้านดิจิทลัท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล นอกจากน้ีเทคโนโลยี ICT สามารถท่ีจะทาํให้ประเทศไทยมีความ

แข็งแกร่งในเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็น Hub ดา้น Data center ไปจนถึงศูนยก์ลางการเป็น Internet Gateway 

ของ ASEAN ต่อไป 

ซ่ึงขณะน้ี กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กาํลงัดาํเนินการผลกัดนัใหใ้บอนุญาตการ

ประกอบกิจการ Data center และ International Internet Gateway แก่บริษทัภาคเอกชนท่ีเขา้มาลงทุนใน 

Sector น้ี ซ่ึงถือว่าเป็น Mega project ระดบัหม่ืนลา้นข้ึนไป โดยขณะน้ีผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม

ดงักล่าว ไดเ้ร่ิมดาํเนินการลงทุนแลว้    

การผลกัดนัของ กสทช. ในคร้ังน้ีจะเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคญั

ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลและจะยงัเป็นการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็น ASEAN ICT Hub อยา่ง

เป็นรูปธรรม  

ในปี 2559  ท่ีผ่านมา กลุ่มลูกคา้หลกัของส่วนธุรกิจ ICT  ของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (กสท)  ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่และสําคญัยิ่งของบริษทัฯ  ในปี 2559 กสท ได้

ตั้งงบลงทุนในแผนงบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกวา่ 500 ลา้นบาท คลอบคลุมทั้งในส่วนของงาน
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เทคโนโลยีศูนยข์อ้มูล  งานพฒันาผลิตภณัฑ์ความปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศงานกลยุทธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนธุรกิจและงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

องคก์ร โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้โอกาสนาํเสนอผลิตภณัฑ ์และโซลูชัน่ต่างๆ   เพื่อตอบสนอง

แผนธุรกิจของกสท อยา่งต่อเน่ือง  แต่เน่ืองจากในปี 2559  เกิดการชะลอตวัในการใชง้บประมาณในหลายๆ 

โครงการของ กสท อนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายในของ กสท    จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแผนงาน

โครงการท่ีมีอยู่ในแผนงบประมาณของบริษทัฯ ตามท่ีไดต้ั้งไว ้  บางโครงการท่ีสําคญัในปี 2559  ถูกยก

งบประมาณไปใชใ้นปี 2560  อาทิเช่น โครงการจดัทาํระบบค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหวา่งประเทศและ

บริการขายส่ง (International Interconnection Charge and Wholesale System) และโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ Billing  เป็นตน้   สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM ซ่ึงเป็นงบประมาณ

ตั้งแต่ปี 2558   นั้น  คาดวา่กสท จะสามารถเร่งจดัซ้ือจดัจา้งไดใ้นปี 2560 น้ีเช่นกนั 

โดยในปี 2559  ท่ีผ่านมา  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประกวดราคาและได้รับการคดัเลือกให้ผูด้าํเนิน

โครงการ กบั กสท ตามแผนงานท่ีไดต้ั้งไว ้ ทั้งส้ิน 2 โครงการ คือ โครงการบาํรุงรักษาระบบ IBACSS ใน

ส่วนของซอฟต์แวร์ มูลค่าโครงการ 39.52  ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3  และโครงการ

บาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database มูลค่าโครงการ 23 ลา้นบาท     

สาํหรับในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการท่ีจะเขา้ร่วมประกวดราคาใน 3 โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM มูลค่า 80 ลา้นบาท    

2. โครงการระบบค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหวา่งประเทศและบริการขายส่ง  

(International Interconnection Charge and Wholesale System) มูลค่า 26.7 ลา้นบาท  

3. โครงการระบบ Billing มูลค่า 300 ลา้นบาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ของ 

กสท ซ่ึงจุดแขง็ในการแข่งขนัของบริษทัฯ คือ ทั้ง 3 โครงการดงักล่าว เป็นงานเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบ CRM    ระบบ Interconnect และ ระบบ Billing ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการเดิมใหแ้ก่ กสท 

ในโครงการ IBACSS และบริษทัฯ เป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาระบบดงักล่าวทั้งหมดให้กบั กสท. มา

ตั้งแต่เร่ิมใชง้านในปี 2555 จนถึงปัจจุบนั โดยบริษทัฯ มีทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ

เช่ียวชาญในระบบงานดงักล่าวอยา่งยิง่  

 

ความคืบหน้าของโครงการ Digital Mobile TV 

บริษทัฯ ไดรั้บการวา่จา้งจาก บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) (อสมท) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการบริหารและ

ทาํการตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาในระบบ DVB-T/H หรือเทียบเท่าแต่เพียงผูเ้ดียว บน

คล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58 ในการน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี 

อสมท กาํหนดไว ้แต่เน่ืองจากการขออนุญาตนาํเขา้อุปกรณ์เคร่ืองส่งสัญญาณ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการระหวา่ง 
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อสมท และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสท) ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดแ้ลว้

เสร็จ จึงเป็นผลทาํใหก้าํหนดการออกอากาศตอ้งเล่ือนจากเป้าหมายเดิมท่ีวางไว ้

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 บริษทัไดส่้งหนงัสือบอกเลิกสัญญาใหก้บั อสมท. และให ้อสมท. ชดเชย

ค่าเสียหาย โดยมีกาํหนดใหช้าํระภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ ซ่ึง อสมท.ไดรั้บหนงัสือดงักล่าว

แลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษทัไดย้ื่นฟ้อง อสมท. ต่อศาลแพ่ง (คดี

หมายเลขดาํท่ี พ. 1830/2559) ให ้อสมท. ชดใชค้่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงมีทุนทรัพย ์ณ วนัฟ้อง จาํนวน 

244.77 ลา้นบาท และศาลมีกาํหนดนดัช้ีสองสถาน และกาํหนดแนวทางการดาํเนินคดี หรือนัดสืบพยาน

โจทก์ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 และเน่ืองจาก อสมท. ในฐานะจาํเลยในคดีน้ี ไดย้ื่นคาํร้องขอให้ศาลแพ่ง

จาํหน่ายคดีโดยอา้งว่าคดีน้ีอยู่ในอาํนาจของศาลปกครองกลาง ศาลแพ่งจึงไดมี้คาํสั่งให้งดช้ีสองสถานไว้

ก่อน และให้นดัฟังความเห็นของศาลแพ่งในวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 ต่อมา ศาลแพ่งจึงไดส่้งเร่ืองไปยงัศาล

ปกครองกลางและเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลปกครองกลางจึงไดมี้คาํสั่งใหรั้บโอนคดีดงักล่าวของศาล

แพง่มาเป็นคดีท่ีอยูใ่นการพิจารณาของศาลปกครองกลางต่อไป โดยศาลปกครองกลางรับเป็นคาํฟ้องท่ีอยูใ่น

สารบบความคดีของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํท่ี 202/2560  

 

สาเหตุหรือการดาํเนินการกรณผู้ีสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข/ไม่แสดงความเห็น/ม ี

ข้อสังเกตทีสํ่าคัญ 

ประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีจากการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบไม่ให้ขอ้สรุปแต่มี

วรรคเนน้ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

 เกณฑ์ในการรายงานแบบไม่ให้ข้อสรุป 

ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 อดีตผูบ้ริหารของบริษทัได้ถูก

กล่าวโทษอยา่งเป็นทางการโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซ่ึงอยู่ระหว่างการสอบสวนและดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีเกิดข้ึนในปีก่อนๆ  ปัจจุบนับริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โครงการระหว่างก่อสร้าง และเงินลงทุนในบริษทัย่อยที่อดีตผูบ้ริหารของ

บริษทัเป็นผูซ้ื้อ ซ่ึงการประเมินยงัไม่แลว้เสร็จ ทาํให้ยงัไม่สามารถทราบมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์น

ดงักล่าว ขา้พเจา้จึงไม่สามารถรายงานใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. เงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม 

         ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (บริษทัย่อย) 

มูลค่า 445 ลา้นบาท ซ่ึงรวมจาํนวนท่ีอดีตผูบ้ริหารชุดก่อนจ่ายซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในระหว่างงวดมูลค่า 

100 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบนัไม่สามารถพิจารณามูลค่ายุติธรรมท่ีแทจ้ริง หรือความเหมาะสม

ของการจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหุ้นของบริษทัย่อยเพิ่มเติมจาํนวน 100 ลา้นบาทดงักล่าว ฝ่ายบริหารชุด

ปัจจุบนัจึงไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและค่าความนิยมท่ี

เก่ียวขอ้ง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 14 และ 18) ซ่ึงการประเมินยงัไม่แลว้เสร็จ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปไดว้่าจาํเป็นตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวหรือไม่เพียงใด  

นอกจากน้ี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอน

เนอร์ยี่ จาํกดั และ E – Contech Management Pte. Ltd.) รวมมูลค่า 528 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่มีการตั้งค่า

เผื่อการดอ้ยค่า เพราะอยู ่ระหว่างการประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระที่บริษทัไดว้่าจา้งเพื่อ

พิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของ

ค่าความนิยมในงบการเงินรวม  

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ไดร้วมสินทรัพย  ์และหน้ีสินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 

จาํนวน 455.46 ลา้นบาท และ 244.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรายไดส้ําหรับงวดสามเดือนและ              

เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 14.95 ลา้นบาท และ 55.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงสินทรัพย ์

หน้ีสิน และรายไดด้งักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินที่จดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงยงั

ไม่ไดมี้การสอบทานจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่อยู่ในอาํนาจการควบคุมของฝ่ายบริหาร

ของบริษทัแลว้ในปัจจุบนั  เน่ืองจากบริษทัไดข้ายบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ในปี 2559 และไดจ้ดั

ประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายและของการดาํเนินงานท่ียกเลิก ขา้พเจา้ไม่สามารถ

สอบทานไดว้่ามีรายการท่ีตอ้งปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายและของการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิกหรือไม่ 

 

      2. อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 แสดงมูลค่าสุทธิ ของ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 2,530.95 ลา้นบาท และ 508.69 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 295.61 ลา้นบาท และ 78.35 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั) อย่างไรก็ตาม บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการ ประเมินมูลค่ายุติธรรมข้ึนใหม่ 

เพื่อพิจารณาการดอ้ยค่าเพิ่มเติม (ถา้มี) เพื่อปรับปรุงงบการเงินให้เป็นปัจจุบนั 
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3. สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 แสดงมูลค่าสินทรัพย์

ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน จาํนวน 342.68 ลา้นบาท บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการ ประเมิน

มูลค่ายุติธรรมข้ึนใหม่ เพื่อพิจารณาการดอ้ยค่า (ถา้มี) เพื่อปรับปรุงงบการเงินให้เป็นปัจจุบนั  

 

4. เทคโนโลยโีรงกาํจดัขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

ผูบ้ริหารปัจจุบนัไม่สามารถหาเอกสารที่เพียงพอและเหมาะสม ประกอบการสั่งซ้ือเทคโนโลยี

โรงกาํจดัขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะของบริษทัย่อยทางออ้มซ่ึงดาํเนินการโดยอดีตผูบ้ริหารชุดก่อน

ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 74 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเช่ือว่ามูลค่า

ดงักล่าวสูงกว่า 

 

 

การรายงานไม่ให้ข้อสรุป 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑก์ารรายงานแบบไม่ใหข้อ้สรุปมีความสําคญัอยา่งมาก และยงั

ไม่มีความชัดเจนสําหรับใช้เป็นหลกัฐานท่ีเพียงพอในการรายงานให้ข้อสรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลรวมและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2559 และสําหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2559 ของบริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจให้ขอ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมและขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลเฉพาะของบริษทัโดยรวม 

 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีค่วรทราบ 

การแกไ้ขงบการเงินระหวา่งกาลปีก่อนท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีไดป้รับปรุงการรับรู้รายได้

ผิดงวดบญัชีในระหว่างปี 2558 และรายการจดัประเภทของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีถือไวเ้พื่อขาย และการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

แลว้      
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การเปลีย่นแปลงปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 

     ในระหวา่งงวด บริษทัไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้มบนัทึกรายไดจ้ากการ

บริการสูงเกินไป จาํนวน 17.65 ลา้นบาท สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

- ปรับปรุงการจดัประเภทในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพื่อจดัประเภท

รายการเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จํากัด เป็นสินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อขาย เน่ืองจาก

คณะกรรมการบริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะขายบริษทัย่อยแห่งน้ี และจดัประเภทผลการดาํเนินงานของ

บริษทัดงักล่าวเป็นการดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 

         งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็น

งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนใหม่ โดยมีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท

รายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 

 

การปรับปรุงรายการบญัชีมีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั มี

ดงัน้ี 
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รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึน้เป็นประจํา (Non-recurring items) 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จาํกดั มีเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการพลงังานทดแทน เป็นค่า

ออกแบบโรงงานขยะดว้ยเทคโนโลยีพลาสมา ตั้งแต่ปี 2552 จาํนวน 43.55 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2554 ให้ยุติ

โครงการไวช้ัว่คราวจนกว่าจะมีความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยท่ี์ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และตั้งค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาดงักล่าวทั้งจาํนวน 

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 

2558 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

- รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากคู่สัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายเทคโนโลยีพลาสมาคืน 

เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินค่าชดเชยดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 

- ตดับญัชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมาส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 

23.55 ลา้นบาท 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) ไดต้ดั

บญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าออกแบบโรงงานขยะดว้ยเทคโนโลยพีลาสมา เป็นค่าใชจ่้าย จาํนวน 23.55 ลา้นบาท 

และโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จาํนวน 43.55 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระเงิน เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 

จาํนวน 20 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 3/2559 ในระหวา่งงวด  บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่

บริษทัยอ่ยบางแห่ง และดอกเบ้ียคา้งรับ เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,344 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้ว่า

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ีได ้

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีมติอนุมติัใหรั้บเงินชดเชย

ค่าเสียหายจากผูรั้บจา้งผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียนเป็นจาํนวน 17.60 ลา้นบาท และตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร จาํนวน 3.80 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินชดเชย

แลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 
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  ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

ผลการดาํเนินงาน สาํหรับปีส้ินสุด ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผล

กาํไรจาํนวน  0.14  ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีผลกาํไร 13.41  ลา้นบาทมีกาํไรลดลง  13.27  ลา้นบาท 

สืบเน่ืองจากในปี 2558 กลุ่มบริษทัฯมีความจาํเป็นต้องปิดซ่อมของโรงไฟฟ้าสองแห่งท่ีโรงไฟฟ้าขยะ

หาดใหญ่และโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีจงัหวดัสระแกว้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ข้ึน 

ผลการดาํเนินงาน  สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559   บริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย มีผลขาดทุน  สาํหรับไตรมาสท่ี 3  ปี 2559  จาํนวน  589.61  ลา้นบาท    

 ตัวเลขทีแ่สดงผลการดําเนินงานสําคัญ (Key performance indicator) 

1. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 

  ในปี 2558 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 0.005 เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของ

ตน้ทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัย่อยของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือ

บริษทั ไออีซีสระแกว้ 1 จาํกดั ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริษทั จีเดค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ

บริษทัไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2557   

  ในไตรมาสท่ี 3/2559 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ -0.19 เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

การบนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนในบริษทัยอ่ย และบริษทัฯ มีการปรับปรุงรายการบญัชีมีผลกระทบ

ต่อรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

2. อตัราหน้ีสินต่อทุน 

  ในปี 2558 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.35 ลดลงจากปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 0.39 สืบเน่ือง

จากบริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนระหวา่งปี 2558 จาํนวนประมาณ 572 ลา้นบาทจากนกัลงทุนเฉพาะเจาะจง 3 ราย 

ในขณะท่ีบริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2558 จาํนวน 142 ลา้นบาท 

  ในไตรมาสท่ี 3/2559 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.44  เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงเท่ากบั 

0.35 สืบเน่ืองจากบริษทัมีการขาดทุนในงวดเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2558  ในไตรมาสเดียวกนัจาํนวน

ประมาณ 583.7 ลา้นบาท  

3. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  ในปี 2558 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.02 ลดลงจากปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.90 สืบเน่ือง

จากบริษทัมีเงินสดลดลง 398 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัไดล้งทุนในโครงการต่างในระหวา่งปี 2558 อาทิเช่น 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชีวมวล และ Plastic Recycling ท่ีอาํเภอบา้นบึง จ.ชลบุรี โครงการ 

Waste Plastic Recycling ท่ีจ.ระยอง โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ตาํบล
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ฉลุง อาํเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัสินทรัพยห์มุนเวยีนของบริษทัลดลง ในขณะท่ีหน้ีสิน

หมุนเวยีนไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั 

  ในไตรมาสท่ี 3/2559 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.41 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.02 

สืบเน่ืองจากบริษทัมีเงินสดเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุน  

 

รายได้ ปัจจัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง (เปรียบเทียบเฉพาะปี 2557 และ 2558 เน่ืองจาก

บริษทัยงัไม่มีงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559) 

 

 
 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่ม

ราคารับซ้ือไฟฟ้าจาํนวนเงิน 442 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัปีก่อนจาํนวนเงิน 460 ลา้นบาท ลดลงจาํนวนเงิน18

ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4 มีสาเหตุเน่ืองมาจากในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจาก 

2558 2557 % 2558 2557 % 2558 2557 % 2558 2557 %

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 43          240        -82% 396        183        116% 3            37          -92% 442        460        -4%

รายไดอ้ื่น 106        52          104% 59          1            5800% 1            -         0% 166        53          213%
                  

รวมรายได้ 149        292        -49% 455        184        147% 4            37          -89% 608        513        19%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายหรือตน้ทนุการให้บริการ 30          207        -86% 249        62          302% 4            22          -82% 283        291        -3%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 4            1            300% 5            1            400% -         -         0% 9            2            350%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 179        124        44% 97          84          15% 4            6            -33% 280        214        31%

คา่ใชจ่้ายอื่น 18          1            1700% 26          4            550% -         1            -100% 44          6            633%

ตน้ทนุทางการเงิน -         -         0% 44          15          193% -         -         0% 44          15          193%

รวมค่าใช้จ่าย 231        333        -31% 421        166        154% 8            29          -72% 660        528        25%

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (82)         (41)         100% 34          18          89% (4)           8            -150% (52)         (15)         247%

ภาษีเงินได้ -         -         0% -         -         0% -1 1 -200% (1)           1            -200%

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ สําหรับงวด (82)         (41)         100% 34          18          89% (3)           7            -143% (51)         (16)         219%

ส่วนแบง่(กาํไร)ขาดทนุส่วนทีเ่ป็น

ของผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย -         -         0% 51 29 76% -         -         0% 51          29          76%

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สําหรับงวด (บริษัทใหญ่) (82)         (41)         100% 85          47          81% (3)           7            -143% -         13          -100%

ส่วนงานธุรกจิส่ือสารและ

โทรคมนาคม

ส่วนงานธุรกจิลงทุนใน

หลักทรัพย์และพลังงาน

ธุรกจิให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ทางธุรกจิและงานวิจัย

ทางด้านวิศวกรรม

รวม
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• ธุรกิจกลุ่มพลงังานมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 213 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือบริษทั ไออี

ซีสระแกว้ 1 จาํกดั ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริษทั จีเดค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

ทางออ้มของบริษทัไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2557 

• ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศลดลง 197 ลา้นบาท และธุรกิจใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา

ทางธุรกิจและงานวจิยัทางดา้นวศิวกรรมลดลง 34 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2558   เกิดการ

ชะลอตวัในการใชง้บประมาณของ กสท อนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางดา้นธุรกิจของ กสท  

จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนงานโครงการท่ีมีอยูใ่นแผนงบประมาณของบริษทัฯ 

ตามท่ีไดต้ั้งไว ้ โครงการท่ีสาํคญัในปี 2558 ของ กสท ถูกยกงบประมาณไปใชใ้นปี 

2559 อาทิเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นสาํหรับปี 2558 เพิ่มข้ึน 113 ลา้นบาทเน่ืองจาก 

• เงินมดัจาํค่าจองหุ้นท่ีถูกริบจาํนวน 43 ลา้นบาท เน่ืองจากผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย 

ขอปรับลดยอดจองซ้ือหุน้ และขอชาํระเงินค่าซ้ือหุน้เพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการชาํระ

ค่าหุน้ท่ีขอปรับลดยอดจองซ้ือแลว้ และใหบ้ริษทัพิจารณาริบเงินมดัจาํของจาํนวนหุน้ท่ีขอ

ปรับลดดงักล่าว 

• โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน 3.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ท่ีได้โอนกลบัไว ้30 

ล้านบาท ลดลง 26.5 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัได้ยกเลิกประมาณการ

หน้ีสินจากคดีฟ้องร้องกรมศุลกากรจาํนวน 29.88 ล้านบาท ในขณะท่ีในปี 2558 มี

เพียงการโอนกลบัประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญาจากเทศบาลนครหาดใหญ่

จาํนวน 3.55 ลา้นบาท 

• โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอ่ืน 64 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัย่อยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินจ่าย

ล่วงหนา้ค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะดว้ยเทคโนโลยีพลาสมาจาํนวน 43.55 ลา้น

บาท และโอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าเงินประกนัค่าจา้งผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียนอีก 

21.4 ลา้นบาท 

• โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 27.13 เน่ืองจาก บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีเงินให้กูย้ืมและ

ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลด้ิง จาํกดั 
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ต้นทุนขายและบริการ  

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายหรือตน้ทุนบริการจาํนวน 283 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

กาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 36.08  เปรียบเทียบกบัปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั

ร้อยละ 36.78  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน73ลา้นหรือคิดเป็น

อตัราร้อยละ 33.65 เน่ืองจาก ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ี

และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากจาํนวนพนักงานเพิ่มข้ึนจากการท่ีบริษทัได้เขา้ซ้ือบริษทั ไออีซีสระแก้ว 1 

จาํกดั ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริษทั จีเดค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัไดเ้ปิดดาํเนินการ

เชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2557  

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายอ่ืน สําหรับปี  2558  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษทัฯ มี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนเพิ่มข้ึน 38.36 ลา้นบาท  ซ่ึงในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1) ขาดทุนจากการดอ้ยสินทรัพยจ์าํนวน 14.44 ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์

2) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินประกนัค่าจา้งผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียน จาํนวน 3.80 ลา้นบาท

เน่ืองจากบริษทัได้รับเงินค่าชดเชยเงินประกนัค่าจา้งผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียนจาํนวน 

17.60 ลา้นบาท  และโอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 21.40 ลา้นบาท  

3) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะดว้ยเทคโนโลยี

พลาสมา จาํนวน 23.55 ลา้นบาทซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินค่าชดเชยเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าออกแบบ

โรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมาจาํนวน 20 ล้านบาท โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย ์จาํนวน 43.55 ลา้นบาท 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 28.51  ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 186.93  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของบริษทัไออีซี สระแกว้ 1 

จาํกดัท่ีมีเงินกูย้ืมธนาคารมาก่อนแลว้ก่อนเขา้ซ้ือกิจการในเดือนตุลาคม 2557 และบริษทั ไออีซี แม่ทาแม่

แตงจาํกดั ไดเ้งินรับกูย้มืจากธนาคารเพิ่มในปี 2558 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงาน  สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559   โดยบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย มีผลขาดทุน  สาํหรับไตรมาสท่ี 3  ปี 2559  จาํนวน 589.61  ลา้นบาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วน

เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า จากธุรกิจกลุ่มพลงังานมีสัดส่วนมากกวา่รายไดจ้ากธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อสัญญาของธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาจากการบนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญของ

ลูกหน้ีอ่ืนในบริษทัยอ่ย และบริษทัฯ การปรับปรุงรายการบญัชีมีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 3. บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีต้นทุนทางการเงินผลสืบเน่ืองมาจากมีการกู้เงินจากสถาบัน

การเงิน ของธุรกิจกลุ่มพลงังาน 
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การบริหารทรัพย์สิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 4,498 ลา้นบาท   เพิ่มข้ึน

จากปี 2557  จาํนวน  607 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 15.60  มีสาเหตุท่ีสําคญัจากการเพิ่มข้ึนของ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยท่ีเก่ียวกับธุรกิจพลงังาน และรับเงินเพิ่มทุนในปี 2557 จาํนวน 

1,119.43  ลา้นบาท 

ในไตรมาสท่ี 1/2559 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุน จาํนวน 497 ลา้นบาท 

 

ลูกหนี ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประเมินโดยการ

วเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดั

จาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
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 สินค้าคงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือล้าสมัย 

 สินคา้คงเหลือปี 2558 เพิ่มข้ึน 15.43 ลา้นบาท เกิดจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการทาํ 

Rotary Dryer และ PLC System ในไตรมาสท่ี 3/2559 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ 0.39 ลา้นบาท 
 
เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

• เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เพิ่มทุน 

  ในปี 2558 บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั เพิ่มทุน 82ลา้นบาทเพื่อเป็นงบลงทุนในการจดัหา

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อนาํมาทาํระบบคดัแยกขยะและเตาเผาขยะ 

 

 ในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหล้งทุนเพิ่มเติมใน บริษทัไออีซี สระแกว้ 1 

จาํกดั โดยซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิมอีกจาํนวน 1,000,000 หุน้ หรืออีกร้อยละ 25 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ใน

ราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 100 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 บริษทัไดท้าํ

สัญญาซ้ือขายหุน้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ีทาํสัญญา 

 

4. ค่าความนิยม 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2559 

 31 ธนัวาคม
2558 

 31 ธนัวาคม 
2557 

 

ราคาทุน :      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  239,322  239,322  245,765,334 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย -  -  105,908,694 

ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  -  (3,320,549) 

 รวม 239,322  239,322  348,353,479 

 

 

ค่าความนิยมไดถู้กบนัทึกให้แก่สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน มูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ โดย

คาํนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงอ้างอิงประมาณการทางการเงิน

ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร ภายใตข้อ้สมมติฐานจากผลประกอบการใน
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อดีตท่ีผา่นมาเป็นฐานตั้งตน้ และปรับกบัขอ้สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้รับปรุงใหม่จาก

คร้ังก่อนและทั้งปรับเคร่ืองจกัรใหใ้ชก้บัวตัถุดิบใหม่ได ้

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้ทดสอบการด้อยค่า โดยวิธีคิดจากมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ ภายใต้

สมมติฐานดงักล่าว ผลของการทดสอบแสดงว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่าราคาตามบญัชี ภายใต้

เง่ือนไขการไดรั้บการยนืยนัจากฝ่ายบริหารมีการปรับปรุงการบริหารจดัการใหม่ และมีระบบการจดัการท่ีดี

พอ ดงันั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัจะไม่รับรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 
 

• ขาดทุนดอ้ยค่าสินทรัพย ์

ตั้งแต่ปี 2553 บริษทัไดด้าํเนินการโครงการกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคล่ืน

ความถ่ี UHF ช่อง 58 ทั้งน้ีมีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมด จาํนวน 250 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึง ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 154 ลา้นบาท (บนัทึกรวมไวใ้นบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 

82 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์จาํนวน 31 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 35 ลา้นบาท 

และเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 ลา้นบาท) คงเหลืออีก 96 ลา้นบาท และจนถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษทัยงัรอการ

ดาํเนินการของ อสมท. ในเร่ืองใบอนุญาตนาํเขา้อุปกรณ์วิทยุคมนาคมจาก กสทช. ซ่ึงทาํให้โครงการมีความ

ล่าชา้ และการจดัสรรคล่ืนความถ่ีของ อสมท. ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรก็ตามเพื่อหลกัความระมดัระวงั 

บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทับอกเลิกสัญญาและดาํเนินการฟ้องร้อง อสมท. ต่อไป 

บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั) มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีราคาทุน จาํนวน 469 ลา้นบาท หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น จาํนวน 469 

ล้านบาท ซ่ึงทรัพยสิ์นดังกล่าวยงัมีปัญหาคดีพิพาทเก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพย์สิน ซ่ึงอยู่ระหว่าง

กระบวนการพิจารณาของศาล 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของกลุ่มบริษทั/บริษทั ประเมินราคา

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และประเมินราคาตามกรมท่ีดิน และสํานกังานธนารักษ์พื้นท่ี

จงัหวดั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าจากการประเมินราคาทรัพยสิ์น และพิจารณาแลว้วา่

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี จึงไม่รับรู้ค่า

เผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

และมีท่ีดินบางรายการท่ีราคาประเมินถวัเฉล่ียตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 13.27 ลา้นบาท 

ไดบ้นัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปี 2558 แลว้ 

 



 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 1  หน้า 105 

ทรัพย์สินอ่ืนและสาเหตุการเปลีย่นแปลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 4,498.06 ลา้นบาท   

เพิ่มข้ึนจากปี 2557  จาํนวน 606.89 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 15.60  มีสาเหตุท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. การเพิ่มข้ึนอสังหาเพื่อการลงทุนในปี 2558  เน่ืองจากมีโครงการซ้ือท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการ

สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อขายต่อใหน้กัลงทุนท่ีสนใจมูลค่าสุทธิ 142.95 ลา้นบาท 

2. การเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากโครงการพฒันาเทคโนโลยีและสร้างตวัแบบการ

จดัการขยะโดยการแปรรูปขยะสดเป็นเช้ือเพลิงขยะท่ีหาดใหญ่ และ โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและ

สร้างตวัแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน ท่ีหาดใหญ่ โครงการทั้งสองมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้รวม 

213 ลา้นบาท 

3. การเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากโครงการ Waste Plastic Recycling ท่ีระยอง

โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ จาํนวน 526 ลา้นบาท 

ในไตรมาสท่ี 3/2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจาํนวน 2,604  ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558  จาํนวน 966.70 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดป้รับปรุงรายการบญัชีมีผลกระทบต่อรายการ

ในงบการเงิน  

 

สภาพคล่อง และความพอเพยีงของเงินทุน 

ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 45.23 ลา้น

บาท  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้าย

ของบริษทัย่อยท่ีเพิ่มข้ึน และมีค่าใช้จ่ายในช่วงท่ีหยุดผลิตเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจกัรในโรงกาํจดัขยะและ

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ  และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558  เป็นจาํนวน 914.04  ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ่าย

เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ  

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2558 มีจาํนวน 561.10  ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินสด

จากเงินเพิ่มทุนและเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

ในไตรมาสท่ี 3/2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 

151.66  ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัท ฯ และบริษัท ฯ ย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากการบนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนในบริษทัย่อย และบริษทัฯ มีการปรับปรุงบญัชีมี

ผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน และ อีกทั้งบริษทั ฯ อยูใ่นช่วงการก่อสร้างโรงงานท่ีระยองซ่ึงยงัไม่ได้

เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
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กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสท่ี 3/2559  เป็นจาํนวน 784.43  ลา้นบาท 

เน่ืองจากมีการจ่ายเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ  

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินในไตรมาสท่ี 3/2559   มีจาํนวน 722.51  ล้านบาท 

เน่ืองจากมีเงินสดจากเงินเพิ่มทุนและเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

เงินกู้ยืมและความสามารถในการชําระหนี ้

  งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 

2559 

31 ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

 บาท 

   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 662,835,000 714,464,000 630,287,226 

หัก ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ภายในหน่ึงปี (85,062,000) (98,400,000) (49,200,000) 

สุทธิ 577,773,000 662,835,000 581,087,226 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และ 30 กนัยายน 

2559 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 

2559 

31 ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

 (บาท) 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  714,464,000 630,287,226 410,369,862 

เพ่ิมข้ึน – โอน                     

4,952,000    84,176,774 - 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - - 520,573,226 

ลดลง (56,581,000) - (300,655,862) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม/31 มนีาคม 662,835,000 714,464,000 630,287,226 
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• บริษทั จีเดค จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2553 บริษทั จีเดค จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ทาํขอ้ตกลงการใช้สินเช่ือกบั

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“GSB”) จาํนวนรวมกนัทุกประเภทไม่เกิน 400 ลา้นบาท แบ่งเป็น

เงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวน 280 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เบิกใชแ้ลว้ ทั้งจาํนวน กาํหนดชาํระ

คืนภายใน 7 ปี นบัแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2553 มีระยะเวลาปลอดการชาํระเงินตน้ 22 เดือน ครบกาํหนด

เดือนพฤศจิกายน 2555 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน โดยปีท่ี 1 อตัรา MLR ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 2 

อตัรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งน้ี เม่ือครบระยะเวลาปลอดการชาํระเงินตน้แลว้บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระ

คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่นอ้ยกวา่ 8 ลา้นบาท 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงกนัยายน 2556 บริษทั จีเดค จาํกดั ไดผ้ิดเง่ือนไขตามสัญญากูย้ืม

เงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง ทางธนาคารมีสิทธิเรียกคืนเงินตน้ได้ทนัที และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 

ธนาคารไดพ้ิจารณาอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงเง่ือนไขสินเช่ือวงเงิน 400 ลา้นบาท ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) ขยายระยะเวลาปลอดเงินตน้ (คร้ังท่ี 3) ออกไปเป็น 38 เดือน โดยไม่ขยายอายสุัญญา 

หลงัจากนั้นใหช้าํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่มีนาคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2557 ชาํระเดือน

ละไม่ตํ่ากวา่ 9.70 ลา้นบาท และตั้งแต่มกราคม 2558 ถึงส้ินสุดสัญญา ชาํระเดือนละไม่ตํ่า

กวา่ 10.40 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัตอ้งจดัส่งหนงัสือท่ีบริษทัไดรั้บการอนุมติัขยายระยะเวลา

การก่อสร้างจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และหนงัสือขยายระยะเวลาการขายไฟฟ้าใหแ้ก่

ธนาคาร ซ่ึงต่อมาบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือ ดงักล่าวแลว้ 

2) ขยายระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเคร่ืองจกัรและจาํนองเคร่ืองจกัร 13 รายการ ออกไปเป็น 42 

เดือน (ครบกาํหนด 30 มิถุนายน 2557) 

3) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขหลกัประกนั เป็นการมอบอาํนาจให้ธนาคารรับเงินท่ีสั่งจ่ายเป็นเช็ค 

จาก กฟภ. เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 บริษทั จีเดค จาํกดั (“บริษทัยอ่ยทางออ้ม”) ไดล้งนามในสัญญาขยาย

ระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้ โดยมีกาํหนดเร่ิมชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งน้ี บริษทั

ย่อยไม่ไดช้าํระคืนเงินตน้ตามสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ต่อมาบริษทัย่อยได้

ชาํระคืนเงินตน้ และดอกเบ้ียทั้งจาํนวนใหก้บัธนาคารเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 เรียบร้อยแลว้ 

เงินกูย้มืดงักล่าว มีอาคารชุด ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตและผลประโยชน์จากการทาํ

ประกนัอคัคีภยัส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และส่วนควบของบริษทัยอ่ยได้

จดทะเบียนจาํนองและใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูด้งักล่าว รวมทั้ง ใหจ้าํนาํใบหุน้ของบริษทัยอ่ย และ

กรรมการของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัเตม็วงเงิน รวมทั้ง กาํหนดใหโ้อนสิทธิใหแ้ก่ธนาคารดงัต่อไปน้ี 
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- สิทธิการเช่าท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีตั้งโรงงาน กรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

- สิทธิการบริหารจดัการตามสัญญาก่อสร้างและบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาก่อสร้างและบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

- สิทธิการบริหารจดัการตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัเงินกูด้งักล่าวจากธนาคารเรียบร้อยแลว้ 

 

• บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงิน

จากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“CIMB”) วงเงิน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจาํนวน) 

คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 134 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 118.34 

ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ เป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่นอ้ย

กวา่ 1.69 ลา้นบาท งวดแรกชาํระภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีเบิกเงินกู ้และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นราย

เดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญากูย้มื

เงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง(“CIMB”) วงเงิน 140 ล้านบาท (เบิกใช้แลว้ทั้งจาํนวน) 

คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จาํนวน 90 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท ตามลาํดบั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน  2559 จาํนวน 74.22 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยมีระยะเวลาการปลอด

ชาํระเงินตน้ 6 เดือน กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1-2  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อ

ปี ปีท่ี 3-4  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR ต่อปี กาํหนดชาํระคืน

เงินตน้หลงัครบกาํหนดการปลอดเงินตน้ ชาํระเงินกูเ้ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 0.78 ลา้นบาท  

ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ถึง มิถุนายน 2556 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (“บริษทัยอ่ย

ทางอ้อม”) ไม่ได้จ่ายคืนเงินกู้ตามสัญญา เป็นจาํนวน 7.80 ล้านบาท ต่อมาธนาคารได้อนุมติัขยาย

ระยะเวลาการปลอดชาํระคืนเงินตน้ให้กบับริษทัเป็นเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่มกราคม – กรกฎาคม 2556) 

ทั้งน้ีธนาคารจะตั้งพกัดอกเบ้ียส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียผิดนดักบัอตัราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา

เดิม จนกวา่บริษทัจะชาํระหน้ีครบถว้น และให้ชาํระคืนเงินตน้งวดแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็น

ตน้ไป โดยกาํหนดใหช้าํระเงินกูเ้ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 1.69 ลา้นบาท 

 

 



 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 1  หน้า 109 

เงินกูย้มืดงักล่าวมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

- โฉนดท่ีดิน กรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้

- แผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า กรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้

- สิทธิการรับคืนเงินฝากธนาคาร 

- บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั(มหาชน)  

- ใบหุน้ของบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 

- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

• บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2553 และวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 บริษทัทาํสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนั

การเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลคงเหลือจาํนวน 520 ลา้นบาท 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- วงเงินท่ี 1 จาํนวน 173 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าซ้ือเคร่ืองจกัรต่างประเทศ 

- วงเงินท่ี 2 จาํนวน 142 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าซ้ือเคร่ืองจกัรในประเทศ 

- วงเงินท่ี 3 จาํนวน 120 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 4 จาํนวน 60 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคาร

ผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 5 จาํนวน 2 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

- วงเงินท่ี 6 จาํนวน 13 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าคํ้าประกนัผูบ้ริหาร 

- วงเงินท่ี 7 จาํนวน 10 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าระบบป้องกนัอคัคีภยั 

อตัราดอกเบ้ียเดือนท่ี 1 - 36 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนในอตัราร้อยละ  MLR-1 ต่อปี เดือนท่ี 

37 เป็นตน้ไปอตัราร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี  ยกเวน้วงเงินท่ี 7  ปลอดเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 2 เดือน 

ตั้งแต่เดือนท่ี 3 เป็นตน้ไป ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียอตัรา MLR ต่อปี 

ต่อมาบริษทัไดมี้การแกไ้ขสัญญาเงินกูเ้พิ่มเติม ซ่ึงคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียใหม่ของทุกวงเงินใหม่ ดงัน้ี 

- ยกเวน้การผอ่นชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่งวดมิถุนายน 2557 ถึงธนัวาคม 2557 จาํนวน 19.05 ลา้นบาท 

(“ดอกเบ้ียตั้งพกั”) โดยให้ผ่อนชาํระรวม 12 งวด งวดละเท่าๆกนั เร่ิมเดือนมกราคม 2558 ถึง

เดือนธนัวาคม 2558 
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- กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงงวดแรกมกราคม 2558 

อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลง มีดงัน้ี 

• วงเงินท่ี 1 ถึงวงเงินท่ี 5 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง 

มิถุนายน 2563 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

• วงเงินท่ี 6 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง มิถุนายน 2561 และ

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

• วงเงินท่ี 7 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง สิงหาคม 2558 และอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กนัยายน 2558 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 108 งวด งวดละ 20,000 - 1,600,000 บาท งวดแรกกรกฎาคม 2558 งวด

สุดทา้ยมิถุนายน 2567 

- งวดสุดทา้ยมิถุนายน 2567 ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด 

 

เงินกูย้มืระยาวดงักล่าวมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดินทั้งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

- เคร่ืองจกัร 

- บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

- กรรมการบริษทั 

- หุน้สามญัของผูถื้อหุน้ 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา) 

- หุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงถือโดยบริษทัใหญ่ 

 

  ต่อมา ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  2559 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) ได้

ผิดนัดชาํระหน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ียให้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวนรวม 14.59 ล้านบาท 

(ประกอบดว้ยเงินตน้ จาํนวน 9.64 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจาํนวน 4.95 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้าํ

สัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคาร เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 เพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ในการจ่ายชาํระหน้ีเฉพาะในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยผดินดั ดงัน้ี 

1) ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระคืนเงินกู้ โดยขอปลดชําระหน้ีตั้ งแต่เดือนมกราคมถึง

กุมภาพนัธ์ 2559 หลงัจากนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยตกลงผอ่นชาํระเงิน

ตน้และดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาสินเช่ือแต่ละประเภทตามเดิมทุกประการ 
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2) ชาํระหน้ีเงินตน้ท่ีตั้งพกัไวข้องเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จาํนวน 9.64 ลา้น

บาท เป็นรายเดือน เดือนละ 2.41 ลา้นบาท รวม 4 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 

และตกลงชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2559 อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 0.5 ต่อปี คาํนวณ

จากเงินตน้ท่ีคา้งชาํระจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

3) ชาํระหน้ีดอกเบ้ีย จาํนวน 4.95 ลา้นบาท เป็นรายเดือน เดือนละ 1.24 ลา้นบาท รวม 4 งวด เร่ิม

ชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 และตกลงชาํระให้เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2559 โดย

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 

•  บริษทัไออีซี แม่ระมาด จาํกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 บริษทัยอ่ย (บริษทัไออีซี แม่ระมาด จาํกดั) ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงิน

จากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 270 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงินสินเช่ือระยะยาว 

จาํนวน 265 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบญัชี จาํนวน 5 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 5 

ปี โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 4.4 ลา้นบาท งวดแรกชาํระ

ภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีเบิกเงินกู ้และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MLR ลบ 1.0 ต่อปี ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือระยะยาว จาํนวน 265 ลา้นบาท แลว้เม่ือ

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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การเพิม่และลดทุนจดทะเบียน 
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

เม่ือวนัท่ี 16 - 20 มกราคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินค่าซ้ือหุ้นเพิ่มทุนอีกจาํนวน 502,968,420 บาท จากผู ้

ลงทุนเฉพาะเจาะจง จาํนวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.036 บาท รวมเป็นเงินค่าซ้ือหุน้เพิ่มทุน

ทั้งส้ิน จาํนวน 574,968,420 บาท (รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มทุน 72 ลา้นบาท ท่ีไดรั้บเม่ือวนัท่ี 31 

ตุลาคม 2557) เป็นหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวน 159,713,450 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

จาํนวน 415,254,970 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือ

วนัท่ี 21 มกราคม 2558 ดงันั้น บริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 2,048,245,850 บาท และทุนท่ีชาํระ

แลว้เป็นจาํนวน 1,807,959,300 บาท 
 

ในเดือนมกราคม 2558 ผู ้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซ้ือหุ้นลงจากเดิม 

32,000,000,000 หุน้ เป็น 7,971,345,000 หุน้ และขอชาํระเงินค่าซ้ือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการ

ชาํระค่าหุ้นท่ีขอปรับลดยอดจองซ้ือแลว้ และให้บริษทัพิจารณาริบเงินมดัจาํของจาํนวนหุ้นท่ีขอปรับ

ลดดงักล่าว ต่อมามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหบ้ริษทัริบเงินมดัจาํไวเ้ป็นจาํนวนรวม 43 

ลา้นบาท ใหแ้สดงในกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (คร้ังใหม่) ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมติัให้มีการขยาย

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ียงั

จาํหน่ายไม่ไดอี้กจาํนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท ออกไปอีก 12 เดือน นบัจาก

วนัท่ีครบกาํหนดเวลาเดิม และใหล้ดระยะเวลาบงัคบัใหบุ้คคลในวงจาํกดั (PP) ถูกตอ้งห้ามนาํหุ้นท่ีจะ

ไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทัไปจาํหน่าย จ่ายโอน (Silent Period) จากเดิมท่ี

กาํหนดไว ้6 เดือน เป็น 3 เดือน ทั้งน้ี ในส่วนของเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขเดิมตามมติท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (คร้ังใหม่) ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ทุกประการ 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี 

• เห็นชอบให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement หรือ PP) ท่ีเหลืออยูเ่ดิมทั้งหมดท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 24,028,655,000 หุน้ 

• เห็นชอบให้นาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ียงัจดัสรรไม่ได ้จาํนวน 24,028,655,000 หุ้น มาจดัสรรใหม่ 

ดงัน้ี 

- จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จาํนวน 22,599,491,250 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

(RO) ในอตัราส่วน 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

0.024 บาท 
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- ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรอีก จาํนวน 1,429,163,750 หุน้ 
 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 มีมติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

• อนุมัติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement หรือ PP) ท่ีเหลืออยูเ่ดิมทั้งหมดท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท เพื่อนาํไปจดัรูปแบบการจดัสรรใหม่ 

• อนุมติัให้นาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ียงัจดัสรรไม่ได ้จาํนวน 24,028,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.01 บาท มาจดัรูปแบบการจดัสรรใหม่ เป็นดงัน้ี 

- หุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 22,599,491,250 หุน้ จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) 

ในอตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง) ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 0.022 บาท 

- หุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 1,429,163,750 หุน้ บริษทัจะดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนท่ี

ยงัไม่ได้จดัสรรน้ี พร้อมกนัไปกบัการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการ

จดัสรรเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

สําหรับไตรมาสที่ 1/ 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

 

- เม่ือวนัท่ี 1–5 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดรั้บเงินจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน จาํนวน 

22,599,491,250 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 497,188,808 บาท 

และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 (เป็นทุน

ท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวน 225,994,913 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จาํนวน 271,193,895 บาท) 

 

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนมัุติ ดงัน้ี 
 

• อนุมติัให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 2,048,245,580 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่ง

ออกเป็น 203,395,421,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.01 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 1,429,163,750 หุน้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 

• อนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 406,790,842.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

2,440,745,055 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 40,679,084,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.01 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 
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• อนุมติัให้บริษทัออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 2 

(IEC-W2) จาํนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมใน

อตัราส่วน 5 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี นบัแต่วนัออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

• อนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุน้ มูลค่าหุน้

ละ 0.01 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ (IEC-W2) 

 

 แหล่งทีม่าของเงินทุน 

 ส่วนของหน้ีสิน 

 ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินกูร้ะยะยาวรวมทั้งส้ิน 142 ลา้นบาท จากการไดรั้บ

วงเงินสินเช่ือของบริษทั ไออีซี แม่ทาแม่แตง จาํกดั กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง มีกาํหนดชาํระคืน

ภายใน 7 ปี และกลุ่มบริษทัไดจ่้ายคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินหลายแห่งรวมทั้งส้ิน 57.82 ลา้นบาท 

 ในไตรมาสท่ี 3/2559 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายคืนเงินกู้สถาบนัการเงินหลายแห่งรวมทั้งส้ิน 56.58 

ลา้นบาท 

 

 ส่วนของทุน 

 เม่ือวนัท่ี 16 - 20 มกราคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินค่าซ้ือหุ้นเพิ่มทุนอีกจาํนวน 502,968,420 

บาท จากผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง จาํนวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.036 บาท รวมเป็นเงินค่าซ้ือ

หุ้นเพิ่มทุนทั้งส้ิน จาํนวน 574,968,420 บาท (รวมเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน 72 ล้านบาท ท่ี

ได้รับเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557) เป็นหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว จาํนวน 159,713,450 บาท และ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จาํนวน 415,254,970 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าว

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี21มกราคม2558ดังนั้ นบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 

2,048,245,850 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้เป็นจาํนวน 1,807,959,300 บาท 

 ในเดือนมกราคม 2558 ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซ้ือหุ้นลงจากเดิม 

32,000,000,000 หุ้น เป็น 7,971,345,000 หุ้น และขอชาํระเงินค่าซ้ือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อ

การชาํระค่าหุน้ท่ีขอปรับลดยอดจองซ้ือแลว้ และใหบ้ริษทัพิจารณาริบเงินมดัจาํของจาํนวนหุ้นท่ีขอ

ปรับลดดงักล่าว ต่อมามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัริบเงินมดัจาํไวเ้ป็นจาํนวน

รวม 43 ลา้นบาท ใหแ้สดงในกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 

 เม่ือวนัท่ี 1–5 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัได้รับเงินจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

จํานวน 22,599,491,250 หุ้น จากผู ้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 



 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 1  หน้า 116 

497,188,808 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ์ 2559 (เป็นทุนท่ีออกและชาํระแล้ว จาํนวน 225,994,913 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญั จาํนวน 271,193,895 บาท) 

 

รายจ่ายการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 บริษทัได้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จาํกดั 

และไดจ่้ายชาํระเงินส่วนท่ี 1 จาํนวน 40 ลา้นบาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 4 ราย แลว้ ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็น

เงินลงทุนในบริษทัย่อยชาํระล่วงหน้าทั้งจาํนวน และขณะน้ีโครงการดงักล่าว บริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ยี ่

(2013) จาํกดั อยูร่ะหวา่งการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองยงัไม่แลว้เสร็จ 

 

การลงทุนในโครงการต่างๆ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2559 ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. โครงการซ้ือท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้นกัลงทุนท่ีสนใจมีตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึน จาํนวน 156.22 ลา้นบาท 

2. โครงการ Waste Plastic Recycling ท่ีระยอง มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 667 ลา้นบาท 

3. โครงการพฒันาเทคโนโลยแีละสร้างตวัแบบการจดัการขยะโดยการแปรรูปขยะสดเป็นเช้ือเพลิง

ขยะ ท่ีหาดใหญ่ มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 129 ลา้นบาท 

4. โครงการประยุกตเ์ทคโนโลยีและสร้างตวัแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน ท่ีหาดใหญ่มี

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน จาํนวน 122 ลา้นบาท 

5. โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ตาํบลฉลุง อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 74 ลา้นบาท 

6. โครงการให้เช่าเคร่ืองจกัรระบบส่วนหน้า(Front-end System) สําหรับแปรรูปวตัถุดิบให้เป็น

เช้ือเพลิง  มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 26 ลา้นบาท 

 

ความสามารถในการชําระหนี้และการปฎบิตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินทีสํ่าคัญ 

• บริษัท ไออซีี แม่ทา แม่แตง จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท ทมีโซลาร์ จํากดั”) 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญากูย้ืม

เงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า อ. แม่แตง จ. 

เชียงใหม่ วงเงิน 142 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ เป็นงวดราย

เดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 1.69 ลา้นบาท งวดแรกชาํระภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีเบิกเงินกู ้และ

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี 
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กูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า อ. แม่ทา จ. ลาํพูน 

โดยมีวงเงินสินเช่ือรวมกนัทุกประเภท 143 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขการกูย้ืมเงินท่ีสําคญั (Covenants) 

ดงัน้ี 

- บริษทัฯ จะไม่จ่ายเงินปันผล และไม่เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาเงินกู ้ยกเวน้แต่

ไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ ้ 

- การก่อหน้ีเพิ่มเกินกว่า 20 ล้านบาท (ยกเวน้หน้ีปกติทางการคา้) จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก

ธนาคาร 

- ใหจ้าํนาํหุน้ของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน ตลอดระยะเวลากู ้

- เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นจากปัจจุบนั เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมจากธนาคาร โดย บจก. ทีม

โซลาร์ ตอ้งถือหุ้น 100% โดย บจก. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ ตอ้งถือหุน้ 100% โดย บมจ อินเตอร์

แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง (IEC)  

- กาํหนดให้เงินกู้ยืมจากกรรมการ และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยู่แล้ว และ/หรือ ท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคต เป็นหน้ีสินลาํดบัรอง (Subbordinated Load) ทั้งน้ี ห้ามบริษทัฯ จ่ายชาํระคินเงินกูย้ืมดงักล่าว 

จนกวา่จะไดจ่้ายชาํระคืนหน้ีสินกูย้มืธนาคารแลว้เสร็จ 

 

• บริษัท ไออซีี สระแก้ว 1 จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท แก้วลาํดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากดั” (“KPS”)) 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2553 และวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 บริษทัทาํสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนั

การเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลคงเหลือจาํนวน 520 ลา้นบาท 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- วงเงินท่ี 1 จาํนวน 173 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าซ้ือเคร่ืองจกัรต่างประเทศ 

- วงเงินท่ี 2 จาํนวน 142 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าซ้ือเคร่ืองจกัรในประเทศ 

- วงเงินท่ี 3 จาํนวน 120 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 4 จาํนวน 60 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคาร

ผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 5 จาํนวน 2ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

- วงเงินท่ี 6 จาํนวน 13 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าคํ้าประกนัผูบ้ริหาร 

- วงเงินท่ี 7 จาํนวน 10 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อชาํระค่าระบบป้องกนัอคัคีภยั 

อตัราดอกเบ้ียเดือนท่ี 1 - 36 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนในอตัราร้อยละ  MLR-1 ต่อปี เดือนท่ี 37 

เป็นตน้ไปอตัราร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี  ยกเวน้วงเงินท่ี 7  ปลอดเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 2 เดือน ตั้งแต่

เดือนท่ี 3 เป็นตน้ไป ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียอตัรา MLR ต่อปี 
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ต่อมาบริษทัได้มีการแก้ไขสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม ซ่ึงคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ได้มีการ

เปล่ียนแปลงการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียใหม่ของทุกวงเงินใหม่ ดงัน้ี 

- ยกเวน้การผอ่นชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่งวดมิถุนายน 2557 ถึงธนัวาคม 2557 จาํนวน 19.05 ลา้นบาท 

(“ดอกเบ้ียตั้งพกั”) โดยใหผ้อ่นชาํระรวม 12 งวด งวดละเท่าๆกนัเร่ิมเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2558 

- กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน โดยตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึงธนัวาคม 2561 ในอตัราร้อยละ MLR - 

0.5 ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2561 เป็นตน้ไปในอตัราร้อยละ MLR + 1 เร่ิมชาํระดอกเบ้ียท่ี

เปล่ียนแปลงงวดแรกมกราคม 2558 

- กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 108 งวด งวดละ 20,000 - 1,600,000 บาท งวดแรกกรกฎาคม 2558 งวด

สุดทา้ยมิถุนายน 2567 

- งวดสุดทา้ยมิถุนายน 2567 ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด 

        ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  2559 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) ไดผ้ิดนดัชาํระ

หน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ียให้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวนรวม 14.59 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย

เงินตน้ จาํนวน 9.64 ล้านบาท และดอกเบ้ียจาํนวน 4.95 ล้านบาท) ซ่ึงบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาการ

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคาร เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 เพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจ่าย

ชาํระหน้ีเฉพาะในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยผดินดั ดงัน้ี 

1) ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระคืนเงินกู ้โดยขอปลอดชาํระหน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 หลงัจากนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้ไป บริษทัย่อยตกลงผ่อน

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียให้แก่ธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาสินเช่ือแต่ละประเภทตามเดิมทุก

ประการ 

2) ชาํระหน้ีเงินตน้ท่ีตั้งพกัไวข้องเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จาํนวน 9.64 ลา้น

บาทเป็นรายเดือน เดือนละ 2.41 ลา้นบาท รวม 4 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 และ

ตกลงชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2559 อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 0.5 ต่อปี คาํนวณจาก

เงินตน้ท่ีคา้งชาํระจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

3) ชาํระหน้ีดอกเบ้ีย จาํนวน 4.95 ลา้นบาทเป็นรายเดือน เดือนละ 1.24 ลา้นบาท รวม 4 งวด เร่ิม    

ชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 และตกลงชาํระให้เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2559 โดย

ไม่มีดอกเบ้ีย 
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ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจํานวน 1,118.65 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบัปี 2557  มีจาํนวน 1,031.47 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 87.18 ลา้นบาท หรือใน

อตัราร้อยละ 8.45  จากการกูย้ืมเงินจากธนาคารเพิ่มข้ึนและรับเงินวางประกนัจากการให้บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง

เขา้มาตรวจสอบสถานะของบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั) ในโครงการโรงผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก่อนท่ีจะตดัสินใจจะขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 1,400,255  ลา้นบาท 

 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 

2559 

31 

ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

31 มีนาคม 

2559 

31 

ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน       

ค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะ

ดว้ยเทคโนโลยพีลาสมา 

 

- - 10 

 

- - - 

ค่าอุปกรณ์ติดตั้งโครงการกิจการ       

โทรทศัน์ระบบดิจิตอลโมบายทีว ี 96 96 96 96 96 96 

ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองจกัรและ       

อุ ป ก ร ณ์ โ ค ร ง ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ท่ี

หาดใหญ่ 11 28 119 - - - 

ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองจกัรและ       

อุปกรณ์โครงการให้เ ช่าระบบส่วน

หนา้ท่ีสระแกว้ 58      

ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองจกัรและ       

อุปกรณ์โครการ โรงกาํจดัขยะและโรง

ผลิตไฟฟ้าจากขยะ - - 23 - - - 

โครงการประยกุตเ์ทคโนโลย ี       

และสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 24 - - - - 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 

2559 

31 

ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

31 มีนาคม 

2559 

31 

ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2557 

 (ล้านบาท) 

จากขยะชุมชนท่ีหาดใหญ่ 

ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองจกัร        

โครงการ Waste Plastic Recycling 

จงัหวดัสงขลา 

83 

81 - 

82 

81 - 

ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองจกัร        

โครงการ Waste  Plastic Recycling 

จงัหวดัระยอง 84 137 - 84 77 - 

รวม 335 366 248 262 254 96 

 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการ

ระยะยาว 

 

  

 

  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 22 17 6 16 17 5 

ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 13 22 10 15 19 8 

ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 20 26 21 10 9 11 

รวม 55 65 37 41 45 24 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        

จากการคํ้าประกนัการออก       

 หนงัสือคํ้าประกนัการประมูลงานและ       

 การปฏิบติัตามสญัญาจากธนาคาร 8.8 48 43 46 48 43 

ค่าบาํรุงรักษาซอฟทแ์วร์ - 1 3 - 1 3 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือ

คํ้ าประกันตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ 

กฟภ. 

 

 

6 6 5 

 

 

- - - 

รวม 14.8 55 51 46 49 46 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี :- 

-   ตั้งแต่ปี 2553 บริษทัไดด้าํเนินการโครงการกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคล่ืน

ความถ่ี UHF ช่อง 58 ทั้งน้ีมีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมด จาํนวน 250 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน

แลว้จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวนทั้งส้ิน 154 ลา้นบาท คงเหลืออีกจาํนวน 96 ลา้น

บาท 

 

- บริษทัยอ่ยทางออ้ม (บริษทั จีเดค จาํกดั) ไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงกาํจดัขยะ และโรงผลิตไฟฟ้า

จากขยะ ท่ีก่อสร้างและติดตั้งบนท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดิน กบัเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ทั้งน้ีมีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมด 979 ลา้นบาท (รวมค่าสิทธิการใชเ้ทคโนโลยี) มีตน้ทุน

ท่ีเกิดข้ึนแลว้ จนถึงวนัท่ี        30 กนัยายน 2559 จาํนวนทั้งส้ิน 937 ลา้นบาท (รวมสิทธิการใช้

เทคโนโลยี 80 ลา้นบาท) ซ่ึงภายใตส้ัญญาก่อสร้างมีเง่ือนไขจาํกดัเก่ียวกบัค่าปรับการก่อสร้าง

ล่าชา้ โดยบริษทัยอ่ยตอ้งเสียค่าปรับจากการก่อสร้างโรงกาํจดัขยะล่าชา้เป็นจาํนวน 32.19 ลา้น

บาท ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จาํนวน 23.18 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกภายใต ้

“ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

- เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 บริษทั (“ผูซ้ื้อ”) ไดท้าํสัญญาซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรีย์

กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง (“ผูข้าย”) โดยตกลงซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียเ์พื่อนาํไปใช้

เป็นวตัถุดิบในการผลิตพลาสติกรีไซเคิล กาํหนดราคาซ้ือขายอตัราคงท่ีเมตริกตนัละ 225 บาท 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา 

 
    ปัจจัยทีม่ีผลต่อการดําเนินงานในอนาคต 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ยกเลิกธุรกิจท่ีไม่สร้างผลกําไร และ

ดาํเนินการลงทุนในธุรกิจพลงังาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ีการดาํเนินธุรกิจใหม่คือธุรกิจพลงังาน เป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงทางรายได้

ระยะยาว และเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นอยา่งดี  
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บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั(มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ 

งบการเงินระหว่างกาลรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
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รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 

  

ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนีย

ริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบ

กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เฉพาะของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิล

เอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการรายงานแบบไม่ให้ขอ้สรุป ขา้พเจา้จึงไม่ได้รับหลกัฐานท่ี

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการรายงานใหข้อ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีได ้ 
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เกณฑ์ในการรายงานแบบไม่ให้ข้อสรุป 

 

ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 อดีตผูบ้ริหารของบริษทัไดถู้กกล่าวโทษ

อย่างเป็นทางการโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการสอบสวนและดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี

เกิดข้ึนในปีก่อนๆ  ปัจจุบนับริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ โครงการระหว่างก่อสร้าง และเงินลงทุนในบริษทัย่อยที่อดีตผูบ้ริหารของบริษทัเป็น

ผูซ้ื้อ ซ่ึงการประเมินยงัไม่แลว้เสร็จ ทาํให้ยงัไม่สามารถทราบมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นดงักล่าว ขา้พเจา้

จึงไม่สามารถรายงานให้ขอ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (บริษทัย่อย) มูลค่า 

445 ลา้นบาท ซ่ึงรวมจาํนวนที่อดีตผูบ้ริหารชุดก่อนจ่ายซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในระหว่างงวดมูลค่า 100 

ลา้นบาท ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบนัไม่สามารถพิจารณามูลค่ายุติธรรมท่ีแทจ้ริง หรือความเหมาะสมของ

การจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหุ้นของบริษทัย่อยเพิ่มเติมจาํนวน 100 ลา้นบาทดงักล่าว ฝ่ายบริหารชุด

ปัจจุบนัจึงไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและค่าความนิยมท่ี

เก่ียวขอ้ง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 14 และ 18) ซ่ึงการประเมินยงัไม่แลว้เสร็จ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปไดว้่าจาํเป็นตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวหรือไม่เพียงใด  

 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ 

จาํกดั และ E – Contech Management Pte. Ltd.) รวมมูลค่า 528 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่มีการตั้งค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า เพราะอยู่ระหว่างการประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระที่บริษทัไดว้่าจา้งเพื่อพิจารณา

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความ

นิยมในงบการเงินรวม ขา้พเจา้จึงไม่สามารถพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน และค่าความนิยม 

ท่ีบริษทับนัทึกไวใ้นบญัชี ณ ปัจจุบนัได ้ 

 

งบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ไดร้วมสินทรัพย  ์ และหน้ีสินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 

จาํนวน 455.46 ลา้นบาท และ 244.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรายไดส้ําหรับงวดสามเดือนและ              

เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 14.95 ลา้นบาท และ 55.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงสินทรัพย ์

หน้ีสิน และรายไดด้งักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินที่จดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงยงั
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ไม่ไดมี้การสอบทานจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่อยู่ในอาํนาจการควบคุมของฝ่ายบริหาร

ของบริษทัแลว้ในปัจจุบนั  เน่ืองจากบริษทัไดข้ายบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ในปี 2559 และไดจ้ดั

ประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายและของการดาํเนินงานท่ียกเลิก ขา้พเจา้ไม่สามารถ

สอบทานไดว้่ามีรายการท่ีตอ้งปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายและของการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิกหรือไม่ 

 

2. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2559 แสดงมูลค่าสุทธิ ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 

2,530.95 ลา้นบาท และ 508.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 295.61 ลา้น

บาท และ 78.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั) อย่างไรก็ตาม บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการ 

ประเมินมูลค่ายุติธรรมข้ึนใหม่ เพื่อพิจารณาการดอ้ยค่าเพิ่มเติม (ถา้มี) เพื่อปรับปรุงงบการเงินให้เป็น

ปัจจุบนั ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่าจาํเป็นตอ้งปรับปรุง

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหรือไม่เพียงใด  

 

3. สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2559 แสดงมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงาน จาํนวน 342.68 ลา้นบาท บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมิน

ราคาอิสระทาํการ ประเมินมูลค่ายุติธรรมข้ึนใหม่ เพื่อพิจารณาการดอ้ยค่า (ถา้มี) เพื่อปรับปรุงงบ

การเงินให้เป็นปัจจุบนั ทั้งน้ีการประเมินดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้ ่า

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหรือไม่เพียงใด  

 

 

4. เทคโนโลยโีรงกาํจดัขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

ผูบ้ริหารปัจจุบนัไม่สามารถหาเอกสารที่เพียงพอและเหมาะสม ประกอบการสั่งซ้ือเทคโนโลยีโรง

กาํจดัขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะของบริษทัย่อยทางออ้มซ่ึงดาํเนินการโดยอดีตผูบ้ริหารชุดก่อนซ่ึงมี

มูลค่าตามบญัชี 74 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเช่ือว่ามูลค่าดงักล่าว

สูงกว่าที่ควรจะเป็น จึงไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อตรวจสอบมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าว 

ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่าจาํเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าวหรือไม่เพียงใด  
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การรายงานไม่ให้ข้อสรุป 

 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์การรายงานแบบไม่ให้ขอ้สรุปมีความสําคญัอย่างมาก และยงัไม่มี

ความชดัเจนสําหรับใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีเพียงพอในการรายงานให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลรวมและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2559 และสําหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2559 ของบริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ยดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจให้ขอ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมและขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลเฉพาะของบริษทัโดยรวม 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีค่วรทราบ 

 

โดยมิไดเ้ปล่ียนแปลงขอ้สรุป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 ซ่ึงอธิบาย     

การแกไ้ขงบการเงินระหว่างกาลปีก่อนท่ีเก่ียวกบับริษทัย่อยทางออ้มท่ีไดป้รับปรุงการรับรู้รายไดผ้ิดงวด

บญัชีในระหวา่งปี 2558 และรายการจดัประเภทของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีถือไวเ้พื่อขาย และการดาํเนินงาน

ท่ียกเลิก ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแลว้  

 

เร่ืองอ่ืน 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ             

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 (ก่อนปรับปรุง) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบลงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 

2559 แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข แต่มีการให้ข้อสังเกตว่า กลุ่มบริษทั/บริษทัมีผลกาํไร (ขาดทุน) 

สําหรับปี จํานวน (50.99) ล้านบาท และ 25.92 ล้านบาท ตามลําดับ และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานติดลบเป็นจาํนวน 45.23 ล้านบาท และ 132.20 ล้านบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และงบ

การเงินเฉพาะของบริษทั และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดผ้ดินดัชาํระหน้ีตามสัญญาเงินกูย้ืมในเดือนมกราคม 2559 

เป็นจาํนวน 7.26 ลา้นบาท (เน่ืองมาจากหยุดการผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมระบบเคร่ืองจกัรให้สามารถรองรับการ

เปล่ียนใชว้ตัถุดิบใหม่)  
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นอกจากน้ี บริษทัมีปัญหาคดีพิพาทฟ้องร้องบางคดีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจาํนวนมาก อีกทั้งประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทั/บริษทั ข้ึนอยูก่บัความสําเร็จของโครงการต่างๆ ท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีสําคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั  

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้า

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ของบริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อย และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2558   งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เฉพาะของบริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (ก่อนปรับปรุง) 

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดเ้สนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2558 โดยมีการใหข้อ้สังเกตวา่ กลุ่มบริษทั/บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบ และมีปัญหา

คดีพิพาทฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการท่ีเร่ิมคล่ีคลายลง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแสดงถึงความไม่

แน่นอนท่ีสําคญั  ซ่ึงอาจทาํให้เกิดข้อสงสัยท่ีมีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั  

 

 

 
นายสมคิด เตียตระกูล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 2785 

 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 ธนัวาคม 2561 
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บริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 
1. ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ 

 

บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย โดยมสีาํนักงานตัง้อยู่

เลขที ่408/37 อาคารพหลโยธนิเพลส ชัน้ 9 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการขายผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริการติดตัง้และพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์จากขยะและเชือ้เพลงิชวีมวล และจาก

การกาํจดัของเสยี 

 

2. ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บรษิทัไม่สามารถนําส่งงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไดต้ามกําหนด ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ของปี 

2559 เน่ืองจากมกีารกล่าวโทษผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัว่ามกีารกระทาํทุจรติ และผูส้อบบญัชเีดมิขอถอน

ตวัจากการเป็นผูส้อบบญัชแีละในเวลาต่อมาได้มกีารสอบสวนอดตีผู้บรหิารโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ซึง่ยงัอยู่ในระหว่างขัน้ตอนของ

กระบวนการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการชุดปัจจุบนัไดร้บัการแต่งตัง้ในเดอืนสงิหาคม 2560 และจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชใีหม่ในเดอืนกนัยายน 2560 เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั  

 

กลุ่มบรษิทั/ บรษิทัมขีาดทุนจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

จาํนวน 589.61 ลา้นบาท และ 1,525.82 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ตามลําดบั 

ดงันัน้เพื่อคลีค่ลายปัญหาต่างๆ ในการดําเนินงานซึง่อาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีของกลุ่ม

บรษิัท คณะกรรมการบรษิัทชุดปัจจุบนัไดจ้ดัโครงสร้างกลุ่มบรษิทัใหม่รวมทัง้ขายบรษิทัย่อยตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34 เพื่อทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถดาํเนินกจิการไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อจดัทาํขึน้สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 และได้

นําเสนอในสกุลเงนิบาท งบการเงนิระหว่างกาลน้ีถูกจดัทําตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” โดยไม่ไดร้วมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจําปีทีไ่ด้จดัทําตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคู่กบังบการเงนิรวมสาํหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทําขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั               

งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

 

เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จํากัด 

(มหาชน) และบรษิทัย่อยขา้งล่างน้ี และไดจ้ดัทําขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิรวมสาํหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ยกเวน้ทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 14 
  สดัส่วนในการถอืหุน้   

(รอ้ยละ) 

 

 

บรษิทัย่อย 

 

ประเทศทีจ่ดัตัง้ 

30 ก.ย. 

2559 

31 ธ.ค. 

2558 

 

ลกัษณะธุรกจิ 

     

บริษทัย่อยทางตรง     

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั ไทย 100 100 ใหค้าํปรกึษาวจิยัและพฒันา จาํหน่าย

ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัเทคโนโลยบีรหิาร

จดัการสิง่แวดลอ้มและการพฒันา

พลงังานทุกชนิดตลอดจนพลงังาน

ทดแทน (ดาํเนินกจิการตามปกต)ิ 

บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอรส์ จาํกดั ไทย 100 100 ลงทุนในกจิการต่างๆ   

บรษิทั เอน็เอฟเอส (2010) จาํกดั ไทย 100 100 จาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

    (หยุดกจิการ) 

บรษิทั ไออซี ีแมร่ะมาด จาํกดั ไทย 100 100 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย ์ 

    (การดาํเนินงานทีย่กเลกิ) 

E – Contech Management Pte. Ltd. สงิคโปร ์ 100 100 ให้คําปรึกษาและงานวิจัยทางด้าน 

วศิวกรรม (ดาํเนินกจิการตามปกต)ิ 

บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จาํกดั ไทย 100 75 โรงงานผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากเชือ้เพลงิชวีมวล (ดาํเนินกจิการ

ตามปกต)ิ 

     

บริษทัย่อยทางอ้อม     

บรษิทั จเีดค จาํกดั ไทย 50 50 ธุรกจิโรงกาํจดัขยะและผลติและจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากขยะ (ดาํเนินกจิการ

ตามปกต)ิ 

บรษิทั ไออซี ีแมท่า แมแ่ตง จาํกดั ไทย 100 100 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย ์(ดาํเนินกจิการ

ตามปกต)ิ 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 
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4. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

บรษิทัจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาลโดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้าํหรบัการจดัทํางบการเงนิสาํหรบัปี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 รวมถงึการเริม่ใชม้าตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

ปรบัปรุงใหม่ และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบัทีอ่อกโดยสภา

วชิาชพีบญัชซีึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2559 บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม่และปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตัใินงบการเงนิแล้ว 

โดยไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

5. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้

และการวดัมลูค่าของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ               

การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร 

 

การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ที่นํามาใช้ในงบการเงนิระหว่างกาล รวมถึงแหล่งขอ้มูล

สําคญัของการประมาณ ถือตามเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ใช้สําหรบัการจัดทํางบการเงินประจําปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 

 

6. การปรบัปรุงงบการเงนิใหม ่

 

ในระหว่างงวด บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิ ดงัน้ี 

 

- ปรบัปรุงรายไดส้าํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มบนัทกึรายไดจ้ากการบรกิารสงู

เกนิไป จาํนวน 17.65 ลา้นบาท สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

- ปรบัปรุงการจดัประเภทในงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เพื่อจดัประเภทรายการเงนิ

ลงทุนในบรษิทั ไออซี ีแมร่ะมาด จาํกดั เป็นสนิทรพัยท์ีม่ไีวเ้พื่อขาย เน่ืองจากคณะกรรมการบรษิทัไดต้ดัสนิใจ

ทีจ่ะขายบรษิทัย่อยแห่งน้ี และจดัประเภทผลการดาํเนินงานของบรษิทัดงักล่าวเป็นการดําเนินงานทีย่กเลกิใน

งบกาํไรขาดทุน สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม

สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ เป็นงบการเงนิที่

จดัทําขึ้นใหม่ โดยมีการจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงนิเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีน

งวดปัจจบุนั 
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การปรบัปรุงรายการบญัชมีผีลกระทบต่อรายการในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั มดีงัน้ี   

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีร่ายงาน     

ไวเ้ดมิ 

รายการปรบัปรงุ/   

จดัประเภทรายการ 

จดัประเภทใหม/่

ปรบัปรงุใหม ่

    

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558    

สนิทรพัย ์    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 80,914 22,533 103,447 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 357,845 (289,186) 68,659 

สนิคา้คงเหลอื 33,586 (21,110) 12,476 

เงนิลงทุนเผื่อขาย 833 (833) - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - 241,479 241,479 

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายและของการดําเนินงานทีย่กเลกิ - 483,225 483,225 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 75,246 (22,613) 52,633 

เงนิลงทุนอื่น 400 833 1,233 

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ซือ้เงนิลงทุน - 40,000 40,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 40,000 (40,000) - 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,158,918 (320,778) 2,838,140 

คา่ความนิยม 348,353 (109,031) 239,322 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ี 48,407 (4,134) 44,273 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 85,498 1,905 87,403 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 45,663 59 45,722 

    

หน้ีสนิ    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 241,973 (98,157) 143,816 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 26,245 26,245 

หน้ีสนิที่ถอืไวเ้พื่อการดาํเนินงานที่ยกเลกิ - 2,342 2,342 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 15,954 (45) 15,909 

ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 8,326 69,615 77,941 

    

สว่นของผูถ้อืหุน้    

   ขาดทุนสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 (98,115) (17,651) (115,766) 
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  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีร่ายงาน     

ไวเ้ดมิ 

รายการปรบัปรงุ/   

จดัประเภทรายการ 

จดัประเภทใหม/่

ปรบัปรงุใหม ่

    

    

 

 

 

 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบั  

งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

 

 

     รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 174,835 (78,992) 95,843 

     ตน้ทุนขาย (84,358) 14,279 (70,079) 

     รายไดอ้ื่น 2,278 (145) 2,133 

     โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์               - 21,400 21,400 

     คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,451) 118 (1,333) 

     คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร (59,807) 7,600 (52,207) 

     คา่ใช้จา่ยอื่น (3,800) 3,800            - 

     กําไรของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ               - 11,216 11,216 

     ขาดทุนสําหรบังวด (4,348) (5,762) (10,110) 

     กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.00001 0.00001 0.00002 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบั     

     งวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

 

 

     รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 309,853 (78,992) 230,861 

     ตน้ทุนขาย (177,789) 14,279 (163,510) 

     รายไดอ้ื่น 28,697 (183) 28,514 

     โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 64,948 (23,548) 41,400 

     คา่ใช้จา่ยในการขาย (6,630) 658 (5,972) 

     คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร (207,948) 9,230 (198,718) 

     คา่ใช้จา่ยอื่น (27,348) 27,348            - 

     กําไรของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ              - 44,844 44,844 

     กําไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 10,562 (16,466) (5,904) 

     กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.00020 (0.00006) 0.00014 
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  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ตามทีร่ายงาน     

ไวเ้ดมิ 

รายการปรบัปรงุ/   

จดัประเภทรายการ 

จดัประเภทใหม/่

ปรบัปรงุใหม ่

    

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558    

สนิทรพัย ์    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 57,658 23,040 80,698 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 211,487 (193,174) 18,313 

สนิคา้คงเหลอื 21,110 (21,110)                - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย 1,273,134 133,549 1,406,683 

เงนิลงทุนเผื่อขาย 833 (833)                - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น                 - 64,730 64,730 

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลกิ                 - 214,000 214,000 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 58,046 (23,119) 34,927 

เงนิลงทุนอื่น 400 833 1,233 

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ซือ้เงนิลงทุน                 - 40,000 40,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 1,128,052 (254,000) 874,052 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 646,102 16,005 662,107 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 8,624 79 8,703 

    

หน้ีสนิ    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 92,797 (41,456) 51,341 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย                 - 6,331 6,331 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น                 - 35,125 35,125 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบั

งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

   

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (45,844) 50 (45,794) 

หน้ีสงสยัจะสูญจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ 

ดอกเบี้ยคา้งรบัแก่บรษิทัย่อย 

    

         - 

 

(3,850) 

 

(3,850) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (3,800) 3,800        - 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบั

งวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

   

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (129,298) 6,300 (122,998) 

หน้ีสงสยัจะสูญจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ 

ดอกเบี้ยคา้งรบัแก่บรษิทัย่อย 

 

         - 

 

(10,100) 

 

(10,100) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (3,800) 3,800        - 
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7. รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 กลุ่มบรษิทัมรีายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการมผีูถ้ือ

หุ้นและ/หรอืกรรมการร่วมกนั งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษัทจึงแสดงรวมถึงผลของรายการ

เหล่าน้ีตาม มูลฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างกลุ่มบรษิทักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มูลฐานทีใ่ชบ้าง

กรณีอาจแตกต่างจากมลูฐานทีใ่ชส้าํหรบัรายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 

 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

กนัยายน 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 

 

    (หน่วย : พนับาท) 

    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  กําหนดราคา  2559  2558  2559  2558 
           

รายไดค้า่บรหิารจดัการ           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา              -             -  3,276  - 

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม  ราคาตามสญัญา           -          -  2,034         - 

       รวม              -          -  5,310         - 

           

ดอกเบีย้รบั           

บรษิทัยอ่ย  อตัรารอ้ยละ  

8.5 ต่อปี 

 
 

                -  

 

               -  

 

25,992  

 

26,888 

บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั  อตัรารอ้ยละ  

8.5 ต่อปี 

 

107           -  107           - 

       รวม    107           -  26,099  26,888 

           

เงนิปันผลรบั           

บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ตามมตทิีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ 

  

18 

  

16 

  

18 

  

16 

คา่เช่าสนิทรพัยแ์ละค่าบรกิารอื่น           

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม  ราคาตามสญัญา          -           -  7  7 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั             

ผลประโยชน์ระยะสัน้    17,520  16,625  17,255  15,276 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    688  1,012  651  966 

รวม    18,208  17,637  17,906  16,242 
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     (หน่วย : พนับาท) 

    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  กําหนดราคา  2559  2558  2559  2558 
           

รายไดค้า่บรหิารจดัการ           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา   -             -  9,829            - 

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม  ราคาตามสญัญา         -           -  6,102        - 

     รวม           -        -  15,931        - 

           

ดอกเบีย้รบั           

บรษิทัยอ่ย  อตัรารอ้ยละ  

8.5 ต่อปี 

 

-  

 

         -  

 

80,155  

 

81,627 

บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั  อตัรารอ้ยละ  

8.5 ต่อปี 

 
136            -  136            - 

      รวม    136  -  80,291  81,627 

           

เงนิปันผลรบั           

บรษิทัยอ่ย  ตามมต ิ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

  

       - 

  

       - 

  

45,145 

  

       - 

บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ตามมต ิ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

  

36 

  

34 

  

36 

  

34 

      รวม    36  34  45,181  34 

           

คา่เช่าสนิทรพัยแ์ละค่าบรกิารอื่น           

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม  ราคาตามสญัญา  -   -   30   7 

           

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั             

ผลประโยชน์ระยะสัน้    54,368  52,067  52,400  47,978 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    2,065  3,037  3,115  2,898 

รวม    56,433  55,104  55,515  50,876 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลและบรษิัทที่เกีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 

2558 ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน 

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 

        

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น        

บรษิทัย่อย -      -  4,847  1 

บรษิทัย่อยทางออ้ม -      -  3,986  10,275 

บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 450,000  450,000  450,000  450,000 

รวม 450,000  450,000  458,833  460,276 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (450,000)  (450,000)   (450,000)  (450,000) 

สทุธ ิ     -       -  8,833  10,276 

        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั        

บรษิทัย่อย -      -  1,579,664  1,620,077 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู     -      -  (1,557,311)  (213,394) 

สทุธ ิ -      -  22,353  1,406,683 

        

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว        

บรษิทัย่อย      -         -  69,850         - 

        

รวมเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบั      -         -  87,203  1,406,683 

  

 

ในระหว่างงวด บรษิทับนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยบางแห่ง และดอกเบี้ย

คา้งรบั เพิม่ขึน้ จาํนวน 1,344 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้รหิารพจิารณาแลว้ว่าบรษิทัย่อยดงักล่าวไม่มคีวามสามารถ

ในการชาํระหน้ีได ้
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       รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและดอกเบีย้คา้งรบั ทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 มดีงัน้ี 

 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างงวด 30 กนัยายน 

 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง 2559 

     

บรษิทัย่อย 1,620,077 245,481 (285,894) 1,579,664 

 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่มีสาระสําคญัสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

กนัยายน 2559 มดีงัน้ี 

 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างงวด 30 กนัยายน 

 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง 2559 

     

บรษิทัย่อย  - 69,850  - 69,850 

 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับที่มี

สาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 มดีงัน้ี 
 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างงวด 30 กนัยายน 

 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง 2559 

     

บรษิทัย่อย 213,394 1,343,917  - 1,557,311 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน 

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 

        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น        

บรษิทัยอ่ย -  -  7          - 

        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน        

ผูบ้รหิารสาํคญั        

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,518  10,453  12,185  9,070 

 

 

 

 สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

       เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2559 บรษิัทได้ทําสญัญารบัจ้างบรหิารจดัการกบับริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 8 

บรษิทั เพื่อบรหิารจดัการงานดา้นต่างๆ (ดา้นวศิวกรรม บญัช ีการเงนิ บุคคล ธุรการ การควบคุม การตรวจสอบ 

กฎหมาย ขอ้มลูสารสนเทศ และงานอื่นๆ) สญัญามกีําหนดระยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมอีตัราค่าจา้งรายปีระหว่าง 228,500 บาทถงึ 5,432,300 บาท ต่อบรษิทัย่อย 

 

       เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558 บรษิทัทําสญัญาเช่าทีด่นิกบับรษิัทย่อยทางอ้อม โดยตกลงเช่าทีด่นิซึง่ตัง้อยู่ที ่

ตําบล        ท่าชา้ง อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน กาํหนดระยะเวลา 3 ปี 

นับตัง้แต่วนัที ่29 กรกฏาคม 2558 ถงึวนัที ่28 กรกฏาคม 2561 อตัราค่าเช่า 40,000 บาทต่อปี ทัง้น้ี เมื่อครบ

กาํหนดคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมสีทิธทืีจ่ะทาํสญัญาเช่ากนัใหม่ต่อไปได ้

 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเครื่องจกัรสว่นหน้ากบับรษิทัย่อยทางออ้ม โดย

มกีาํหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 1.5 ลา้นบาท 
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8. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 
        

ลกูหน้ีการคา้ – ลกูคา้ทัว่ไป 71,958  30,715  17,355  7,451 

ลกูหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    -        -        -  10,276 

รายไดค้า้งรบั 44,930  24,758        -        - 

รวม 116,888  55,473  17,355  17,727 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (3,931)  (3,931)  (3,731)  (3,731) 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั - สทุธ ิ 112,957   51,542  13,624   13,996 

        

ลกูหน้ีอื่น – ลกูคา้ทัว่ไป 103,236  56,995  80,093  43,981 

ลกูหน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  450,000  450,000  458,833  450,000 

รวม 553,236  506,995  538,926  493,981 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (552,432)  (489,878)  (529,678)  (489,664) 

ลกูหน้ีอื่น – สทุธ ิ 804  17,117  9,248  4,317 

        

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ 113,761   68,659  22,872   18,313 

 

 

 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการค้าและรายได้ค้างรบั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

จาํแนกตามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 

        

ลกูหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 106,264   46,620  8,768   13,996 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

น้อยกว่า 3 เดอืน 4,856       -  4,856      - 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 

        

3 – 6 เดอืน 1,837  -  -  - 

มากกว่า 12 เดอืน 3,931  8,853  3,731  3,731 

รวม 116,888  55,473  17,355  17,727 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (3,931)  (3,931)  (3,731)  (3,731) 

สทุธ ิ 112,957  51,542  13,624  13,996 

 

 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 

        

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ         -         -  1,171   10,276 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

น้อยกว่า 3 เดอืน         -        -  2,098          - 

3 – 6 เดอืน         -        -  5,564   - 

มากกว่า 12 เดอืน 450,000  450,000  450,000  450,000 

รวม 450,000  450,000  458,833  460,276 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (450,000)  (450,000)  (450,000)  (450,000) 

สทุธ ิ          -        -  8,833  10,276 
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9. สนิคา้คงเหลอื 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 
        

วตัถุดบิ 7,162  20,405        -          - 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 4,402  4,402  2,073  2,073 

งานระหว่างทาํ 1,706  1,977          -          - 

รวม 13,270  26,784  2,073  2,073 

หกั ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง (12,874)  (14,308)  (2,073)  (2,073) 

สทุธ ิ 396  12,476  -       - 

 

10. สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

 

           (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน  

2559  

31 ธนัวาคม  

2558  

30 กนัยายน  

2559  

31 ธนัวาคม  

2558 

        

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 156,076      138,415         51,405   34,217 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย 16,427          20,532         15,501   20,003 

ตน้ทุนงานบรกิารระหว่างตดิตัง้ 16,984  5,105          16,984   5,105 

เงนิทดรองจ่ายอื่น 984            2,171              668   868 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย ์ 342          -           -           - 

ภาษซีือ้ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 5,384          -           -           - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 6,245  4,303            3,845   2,281 

เงนิทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000            6,000            6,000   6,000 

ดอกเบีย้คา้งรบั 451             196              451   196 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิเชือ้เพลงิ            -          63,618           -           - 

อื่นๆ 2,719           7,387            2,011   2,060 

รวม 211,612  247,727          96,865   70,730 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (17,117)          (6,248)          (6,000)  (6,000) 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 194,495  241,479          90,865   64,730 
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11. สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายและของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

 

เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหจ้ําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด 

จาํกดั เน่ืองจากเหน็ว่าบรษิทัจะไดร้บัเงนิสดมาใชห้มุนเวยีนและเพื่อเป็นเงนิสนบัสนุนในการลงทุนอื่น  

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จํากดั ได้จดัประเภทเป็นการดําเนินงานที่

ยกเลกิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

   

สินทรพัย ์   

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 10,090 35,162 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 6,960          -   

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 325,363 334,878 

ค่าความนิยม 109,031 109,031 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ี 3,998 4,134 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 20 20 

รวมสินทรพัยส์าํหรบัการดาํเนินงานท่ียกเลิก 455,462 483,225 

   

หน้ีสิน   

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3                  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                    - 2,297 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 904                  - 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 339                  - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและดอกเบีย้คา้งจ่าย 243,000                  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 68 45 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 319                  - 

รวมหน้ีสินสาํหรบัการดาํเนินงานท่ียกเลิก 244,633 2,342 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2559 2558 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก  

รายไดร้วม 14,948 17,067 

ตน้ทุนรวม (4,760) (4,579) 

รายไดอ้ื่นรวม                - 155 

ค่าใชจ้่ายรวม (4,943) (1,427) 

กาํไรของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 5,245 11,216 

 

 

  

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2559 2558 

 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

รายไดร้วม 55,344 62,527 

ตน้ทุนรวม (13,825) (14,279) 

รายไดอ้ื่นรวม 86 193 

ค่าใชจ้่ายรวม (11,194) (3,597) 

กาํไรของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 30,411 44,844 
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12. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิฝากทีต่ดิภาระคํ้าประกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

           (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน  

2559  

31 ธนัวาคม  

2558  

30 กนัยายน  

2559  

31 ธนัวาคม  

2558 

        

คํ้าประกนัเงนิกูย้มืธนาคาร 18,961  16,106            -           - 

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา ธุรกจิโทรทศัน์ 12,500  12,500  12,500  12,500 

คํ้าประกนัสญัญาการซือ้ตัว๋เครื่องบนิ           -  100           -     100 

คํ้าประกนัสญัญาจา้งทาํระบบ           -  21,149           -  21,149 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,600  1,600           -           - 

คํ้าประกนัสญัญาจดัซือ้เน็ตเวริค์ 1,178  1,178  1,178  1,178 

รวม 34,239  52,633  13,678  34,927 

 

13. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้เงนิลงทนุ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้เงนิลงทุน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

           (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน  

2559  

31 ธนัวาคม  

2558  

30 กนัยายน  

2559  

31 ธนัวาคม  

2558 

        

เงนิมดัจาํ 40,000  40,000  40,000  40,000 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (40,000)  -  (40,000)  - 

สทุธ ิ -  40,000  -  40,000 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ                                      

บรษิัท ถาวร เอน็เนอร์ยี ่(2013) จํากดั (“TE”) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีอ่อกชาํระแลว้รวมจํานวน 

1,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูค่าหุน้ทีซ่ือ้ขายทัง้สิน้ 125 ลา้นบาท โดยมกีารชาํระค่าหุน้ตาม

สญัญา 2 งวด บรษิทัชําระงวดที ่ 1 จํานวน 40 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2558 ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นเงนิจ่าย

ล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน ปัจจุบนัการซื้อหุ้นดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามสญัญาที่ตกลงไว ้

บรษิทัจงึไดฟ้้องรอ้งดําเนินคดกีบัผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อเรยีกคนืเงนิจ่ายล่วงหน้า ซึง่มกีําหนดการนัดสบืพยานในเดอืน

ธนัวาคม 2561 ในระหว่างงวดบรษิทัไดบ้นัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิจ่ายล่วงหน้าแลว้ทัง้จาํนวน  
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14. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัน้ี 
 

    (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  รอ้ยละการถอืหุน้ ราคาทุน เงนิปันผลรบั 

 

ทุนชาํระแล้ว 

30 กนัยายน

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 กนัยายน

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 กนัยายน

2559 

30 กนัยายน

2558 

        

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั  534,000 100 100 525,135 525,135    -    - 

บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอรส์ จาํกดั 
560,600 

100 

100 

560,600 
560,600 

   -    - 

บรษิทั เอน็เอฟเอส (2010) จาํกดั 16,000 100 100 16,000 16,000    -    - 

E-Contech Management Pte. Ltd. 3,275 100 100 3,275 3,275    -    - 

บรษิทั ไออซี ีสระแก้ว 1 จาํกดั 400,000 100  75 445,000 345,000    -    - 

รวม    1,550,010 1,450,010    -    - 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน    (577,013) (575,958)   

รวม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย – สุทธ ิ    972,997 874,052   

        

จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย        

บรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จาํกดั 105,000  100 214,000 214,000    -    - 

 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  30 กนัยายน

2559 

 31 ธนัวาคม

2558 

     

ยอดยกมาตน้งวด  874,052  1,575,775 

ซือ้เงนิลงทุนเพิม่ระหว่างงวด  100,000  88,235 

จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย             -  (214,000) 

หกั ค่าเผื่อมลูค่าเงนิลงทุนลดลง  (1,055)  (575,958) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด  972,997  874,052 
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ในระหว่างงวด มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงัน้ี 

 

- บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่ 30 พฤษภาคม 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหล้งทุนเพิม่เตมิใน บรษิทัไออซี ี

สระแกว้ 1 จํากดั โดยซือ้หุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจํานวน 1,000,000 หุน้ หรอือกีรอ้ยละ 25 ของทุนที่

ชาํระแลว้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูค่า 100 ลา้นบาท เพื่อเพิม่สดัสว่นในการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 100 

บรษิัทได้ทําสญัญาซื้อขายหุ้นเมื่อวนัที่ 10 มถุินายน 2559 และได้จ่ายชําระค่าหุ้นแลว้ในวนัที่ทําสญัญา 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวอยู่ในการกล่าวโทษของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์ลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ทีม่ต่ีออดตีผูบ้รหิารชุดเดมิผูอ้นุมตัริายการซือ้ว่าเป็นการกระทาํทีไ่ม่ชอบดว้ย

กฏหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ปัจจุบนับริษัทได้ว่าจ้างผู้

ประเมนิราคาอสิระทาํการประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัยอ่ยแหง่น้ี บรษิทัจงึยงัไม่ไดบ้นัทกึผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าว (ถ้าม)ี ในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดบ้นัทกึส่วนตํ่า

จากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัย่อยจาํนวน 46.93 ลา้นบาท ไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

- บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่17/2559 เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหจ้ําหน่ายเงนิลงทุน

ของบรษิทัย่อยภายหลงัวนัสิน้งวด ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34 

 

 เงนิลงทุนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 

- บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2559 ภายใตก้ารบรหิารของอดตีคณะกรรมการชุดเดมิ 

มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจํากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิจํานวน 500,000 

หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว ในราคาที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

รวมเป็นเงนิจาํนวน 50 ลา้นบาท บรษิทัไดท้าํสญัญาซือ้ขายหุน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 และไดจ้่ายชําระ

ค่าหุน้แลว้ในวนัทีท่าํสญัญา จาํนวน 50 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจาํกดั ทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคในปรมิาณการผลติกระแสไฟฟ้า 3 เมกกะวตัต์ และอยู่ระหว่างการเริ่มดําเนินการก่อสร้าง

โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ซึง่มงีบประมาณก่อสรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 286 ลา้นบาท 
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บรษิัทมกีารประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ ของบรษิัท โรงไฟฟ้าหนองร ีจํากดั ตามมูลค่า

ยุติธรรมทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่น โดยเสมอืนว่าการซือ้หุน้ดงักล่าวตามวธิซีือ้สนิทรพัยส์ุทธิ

ของบรษิทัดงักล่าวทีซ่ือ้ ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2559 ขอ้มูลของสิง่ตอบแทนทัง้

ทีโ่อนใหแ้ละมลูค่าทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ่ือ้สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา ประกอบดว้ย 

 

  พนับาท 

   

สินทรพัย ์   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  4 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  46,257 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  2,700 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  1,000 
   

หน้ีสิน   

เจา้หน้ีอื่น  (15) 

สนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบไุด ้  49,946 

ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกจิ  54 

สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้  50,000 

หกั เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัทีซ่ือ้  (4) 

เงนิสดจ่ายสทุธเิพื่อซือ้บรษิทัย่อย  49,996 

 

 

บรษิัทประเมนิมูลค่าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากบัจํานวนค่าใช้จ่ายสําหรบัการได้มาซึง่สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

เน่ืองจากยงัมคีวามไม่แน่นอนทีบ่รษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจํากดั ยงัต้องดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหเ้สรจ็

สมบรูณ์ก่อนทีจ่ะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อขายได ้ผูบ้รหิารชุดปัจจุบนัของบรษิทัไม่ไดป้ระเมนิมลูค่าเพื่อ

จดัสรรมูลค่ายุติธรรมให้กบัสนิทรพัย์ของบรษิัทดงักล่าว เน่ืองจากประเมนิได้ว่าบรษิัทไม่สามารถให้การ

สนบัสนุนดา้นการเงนิเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปได ้และตัง้ใจทีจ่ะขายเงนิลงทุนทีด่งักล่าวใหก้บั

บุคคลทีส่าม บรษิทัจงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้กบับรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจํากดั จํานวน 5 ลา้น

บาท โดยบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเตม็จาํนวนแลว้ในระหว่างงวด 
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15. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 รายการเปลีย่นแปลงอย่างย่อในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุนมดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 2559  207,615  143,702 

ซือ้สนิทรพัย ์  848                        - 

โอนเขา้  25,906  25,906 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  13,268  13,268 

หกั ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีข่าย-สทุธ ิ  (23,100)  (23,100) 

หกั ค่าเสือ่มราคาสาํหรบังวด  (1,482)  (30) 

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2559  223,055  159,746 

 

 

 

ทีด่นิทีถ่อืไวเ้พื่อขายจํานวน 10 ไร่ ของบรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จาํกดั) มรีาคาทุน 28.29 ลา้นบาท ซึง่

จากการประเมนิราคาโดยบรษิัท เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จํากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคาอสิระ โดยวธิี

เปรยีบเทยีบราคาตลาด มมีูลค่า 44.55 ล้านบาท ตามรายงาน ลงวนัที ่12 กรกฏาคม 2559 ทัง้น้ีทีป่ระชุมของ

คณะกรรมการบรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จํากดั) เมื่อวนัที ่ 23 มถุินายน 2559 มมีตใิหโ้อนทีด่นิดงักล่าว 

ใหก้บับรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยอกีบรษิทัหน่ึง โดยไม่มค่ีาตอบแทน เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาร่วมทุนเมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2555 และมค่ีาใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิจ์ํานวน 848,196 

บาท อน่ึงบริษัท ไออีซ ีกรนี เอนเนอร์ยี่ จํากดั ยงัไม่ได้ระบุวตัถุประสงค์ที่แน่นอนของการใช้ที่ดินดงักล่าวใน

อนาคต 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 รายการเปลีย่นแปลงอย่างย่อในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์     

มดีงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 2559  2,838,140  662,107 

ซือ้สนิทรพัย ์  328,855  174,785 

โอนเขา้                          1,000  1,000 

หกั จาํหน่ายสนิทรพัย ์  (7,391)                           - 

หกั ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์  (227,728)  (218,163) 

หกั โอนออก  (25,906)  (25,906) 

หกั ค่าเสือ่มราคาสาํหรบังวด  (80,406)  (6,789) 

หกั ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์  (295,610)  (78,348) 

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2559  2,530,954  508,686 

 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้างที่มอียู่ในปัจจุบนัหรอืจะมขีึน้ในอนาคตของบรษิทัย่อยสอง

แห่ง พร้อมการโอนสทิธิเรยีกร้องตามสญัญาฯ ได้จดทะเบยีนจํานองไว้เป็นหลกัประกนั เงนิกู้ยมืจากธนาคาร 

รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัโดย สรุปมดีงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 163 

อาคาร 128 

โรงผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชผ้ลติ 679 

โรงผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลพรอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชผ้ลติ 523 

รวม 1,493 
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 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสรา้ง 

 กลุ่มบรษิทัมรีายละเอยีดโครงการระหว่างก่อสรา้ง ดงัน้ี 

- โครงการ กจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล โมบายทวี ี 

 

บรษิทัไดร้บัสมัปทานโครงการกจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอลแบบพกพา บนคลื่นความถี ่UHF ช่อง 58 โดยมี

ต้นทุนงบประมาณทัง้หมดจํานวน 250 ลา้นบาท ทัง้น้ี บรษิทัมตี้นทุนทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 

2559 จํานวนทัง้สิน้ 154 ลา้นบาท (บนัทกึรวมไวใ้นบญัชงีานระหว่างก่อสรา้งจํานวน 82 ลา้นบาท เงนิจ่าย

ล่วงหน้าค่าสนิทรพัยจ์าํนวน 31 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจาํนวน 35 ลา้นบาท และเป็นค่าใชจ้่ายอื่น

จาํนวน 6 ลา้นบาท) ณ ปัจจุบนั บรษิทัยงัรอการดาํเนินการของบรษิทั อสมท จํากดั (มหาชน) (“อสมท.”) ใน

เรื่องใบอนุญาตนําเขา้อุปกรณ์วทิยุคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(“กสทช.”) ซึง่ทําใหโ้ครงการมคีวามล่าชา้ และการจดัสรรคลื่นความถี่ของ อส

มท.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวงั บริษัทได้ตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สนิทรพัยด์งักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ในระหว่างปี 2555 - 2556 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่12 

พฤศจกิายน 2557             มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทับอกเลกิสญัญาและดาํเนินการฟ้องรอ้ง อสมท. ซึง่เมื่อวนัที ่

7 กนัยายน 2558 บรษิทัไดส้ง่หนงัสอืบอกเลกิสญัญาใหก้บั อสมท. และให ้อสมท. ชดเชยค่าเสยีหาย โดยมี

กาํหนดใหช้าํระภายใน 30 วนั           นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื ต่อมาวนัที ่22 เมษายน 2559 บรษิทัไดย้ื่น

ฟ้อง อสมท.ต่อศาลแพ่ง (คดหีมายเลขดาํที ่พ.1830/2559) ให ้อสมท. ชดใชค่้าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ ซึง่มี

ทุนทรพัย์ ณ วนัฟ้อง จํานวน 244.77 ลา้นบาท และศาลมกีําหนดนัดชี้สองสถานและกําหนดแนวทางการ

ดาํเนินคด ีหรอืนดัสบืพยานโจทกใ์นวนัที ่4 กรกฏาคม 2559 ซึง่ทาง อสมท. ไดย้ื่นคาํใหก้ารและคาํรอ้งขอให้

ศาลแพ่งจาํหน่ายคดแีละโอนดคไีปยงัศาลปกครองกลางเมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2560 ศาลปกครองกลางจงึมี

คาํสัง่รบัโอนคดมีาเป็นของศาลปกครองกลาง ซึง่บรษิทัไดย้ื่นคดัคา้นคาํใหก้ารต่อศาลปกครองกลางเมื่อวนัที ่

21 มถุินายน 2560 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการออกหมายนดัไปยงัคู่ความในคดเีพื่อแจง้กาํหนดวนันดัของศาล 

 

- โครงการ Waste Plastic Recycling ทีร่ะยอง 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมตัิการก่อสร้างโรงงานผลติเม็ด

พลาสตกิจากพลาสตกิปนเป้ือนเพื่อการส่งออกในวงเงนิ 663 ลา้นบาท ต่อมาทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตังิบประมาณเพิม่เตมิจากเดมิ จํานวน 663 ลา้นบาท เป็น จํานวน 

751 ลา้นบาท เพื่อเพิม่สายการผลดิเมด็พลาสตกิ 
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โดยบรษิทัมกีารลงทุนภายใตโ้ครงการดงักล่าว ดงัน้ี 
 

1. ลงทุนบนทีด่นิ 24 ไร่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง  

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2558 มมีตใิหย้า้ยทีต่ัง้โรงงานผลติเมด็พลาสตกิ

ปนเป้ือนจาก อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทราเป็นสถานทีใ่หม่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง และอนุมตัใิห้

บรษิทัจดัซือ้ทีด่นิที ่ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง มลูค่า 24.75 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดท้าํสญัญาซือ้

ทีด่นิกบัหา้งหุน้สว่นจาํกดัแห่งหน่ึงเมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2558 จํานวน 1 โฉนด เน้ือที ่24 ไร่ 3 งาน 

1.6 ตารางวา และได้จ่ายชําระค่าที่ดนิจํานวนดงักล่าวพร้อมกบัได้จดทะเบียนรบัโอนกรรมสทิธิท์ี่ดิน

เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2558 และบรษิทัไดด้ําเนินการก่อสร้างโรงงานผลติพลาสตกิรี

ไซเคลิบนทีด่นิดงักล่าวมตี้นทุนเกดิขึน้จํานวน 66 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่ 1 มถุินายน 2559 ไดท้ําบนัทกึ

ขอ้ตกลงการยกเลกิสญัญาว่าจา้งก่อสรา้งในงานส่วนทีเ่หลอื และไดบ้นัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าในต้นทุนงาน

ระหว่างก่อสรา้ง จํานวน 40 ลา้นบาท ส่วนทีด่นิจํานวน 25.9 ลา้นบาท ถูกโอนไปเป็นอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน (สทุธจิากรายการทีต่ดัเป็นค่าใชจ้่าย) 

 

2. ทีด่นิและอาคารตามสญัญาเช่า ฉบบัลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2558 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 

 

บรษิทัไดด้าํเนินการตดิตัง้เครื่องจกัรการผลติเมด็พลาสตกิบนทีด่นิ และอาคารเช่า ภายใต้สญัญาเช่ากบั

บรษิทัอื่นแห่งหน่ึงมรีะยะเวลาเช่า 2 ปีซึง่ต่อสญัญาเช่าไดเ้ป็นคราวๆ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทั

ยงัไม่ได้ทําการติดตัง้เครื่องจกัร และมแีผนที่จะย้ายโรงงานในอนาคต ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบ         งบการเงนิขอ้ 17 

 

- โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

บรษิทัได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง             

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดว้ยงบประมาณโครงการจํานวน 157 ลา้นบาท แต่ยงัไม่แลว้เสรจ็ โครงการดงักล่าว

ไดร้บัการรบัรองโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดพ้จิารณาประเมนิความเสีย่งของโครงการเรยีบรอ้ย

แลว้เมื่อวนัที ่4 กรกฏาคม 2558 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมตี้นทุนที่

เกดิขึน้แลว้จํานวน 74 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ผูบ้รหิารปัจจุบนัไดท้ําการตรวจสอบแลว้

พบว่างานระหว่างก่อสร้างดงักล่าวไม่ได้มกีารดําเนินการก่อสร้างให้สาํเรจ็ลุล่วงจนสามารถใชง้านได้ ฝ่าย

บรหิารจงึไดต้ัง้ค่าเผื่อขาดทุนสาํหรบัต้นทุนงานระหว่างก่อสรา้งดงักล่าวสําหรบัส่วนทีไ่ม่สามารถใชง้านได้

เป็นจํานวนเงนิ 20 ล้านบาท และเครื่องจกัรส่วนที่เหลอืมูลค่าจํานวน 50 ล้านบาท ถูกจดัประเภทเป็น

สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชด้ําเนินงานใน             งบการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ประเมนิมลูค่าโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
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- โครงการผลติเอทานอล ทีร่ะยอง 

 

บรษิัทย่อย (บรษิัท ไออซีี บซิิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากดั) มทีี่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2559           มรีาคาทุน จํานวน 469 ลา้นบาท (ทีด่นิ จํานวน 20 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสรา้ง จํานวน 

449 ลา้นบาท) หกั          ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิทัง้จํานวน 469 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2551 – 

2553 เพราะทรพัยส์นิดงักล่าวยงัมปัีญหาคดพีพิาทเกีย่วกบัธุรกรรมการซือ้ทรพัยส์นิจาก IGA ทัง้น้ีระบวน

การพจิารณาของศาลฎกีาไดส้ิน้สดุลงในเดอืน ตุลาคม 2561 ซึง่บรษิทัเป็นฝ่ายชนะคด ีโดยศาลไดม้คีาํตดัสนิ

ว่าบรษิทัไดซ้ือ้ทรพัยส์นิดงักล่าวโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัไม่ไดพ้จิารณาโอนกลบัค่า

เผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิดงักล่าว เน่ืองจากยงัไม่สามารถทราบมลูค่าของสนิทรพัยท์ีจ่ะไดค้นืมา 

 

- โครงการประยุกตเ์ทคโนโลยแีละสรา้งตวัแบบโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จากขยะชุมชน ทีห่าดใหญ่ 

 

บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั) ไดด้ําเนินการก่อสรา้งและตดิตัง้ตวัแบบโรงไฟฟ้าบนทีด่นิ

เช่าตามสญัญา ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2553 มตีน้ทุนงบประมาณทัง้หมด 125 ลา้นบาท โครงการดงักล่าวไดร้บั

การรบัรองโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดพ้จิารณาประเมนิความเสีย่งของโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2558 บรษิทัย่อยมตี้นทุนงานระหว่างก่อสรา้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และวนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 122 ลา้นบาท และ 142 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ผูบ้รหิารปัจจุบนัพจิารณาแลว้ว่า

กาํลงัการผลติของเครื่องจกัรดงักล่าวไม่คุม้กบัต้นทุนทีใ่ชใ้นการผลติทีเ่สยีไป ฝ่ายบรหิารจงึรบัรู้ผลขาดทุน

จากการบนัทกึตัง้ดอ้ยค่าตน้ทุนงานระหว่างก่อสรา้งดงักล่าวทัง้จาํนวนในงบการเงนิรวม  

  

- โครงการใหเ้ช่าเครือ่งจกัรระบบสว่นหน้า (Front-end System) สาํหรบัแปรรปูวตัถุดบิใหเ้ป็นเชื้อเพลงิ 

 

บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จํากดั) ไดด้ําเนินการตดิตัง้เครื่องจกัรระบบส่วนหน้า (Front-end 

System) สําหรบัแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งระบบส่วนหน้าจะถูกนํามาติดตัง้ที่โรงไฟฟ้า ไออีซ ี

สระแกว้1 ดว้ยงบประมาณโครงการจํานวน 74 ลา้นบาท ยงัไม่แลว้เสรจ็ โครงการดงักล่าวไดร้บัการรบัรอง

โดย     คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดพ้จิารณาประเมนิความเสีย่งของโครงการเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่

6 มนีาคม 2559 บรษิทัมตี้นทุนทีเ่กดิขึน้แลว้จํานวน 26 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ซึง่ผูบ้รหิาร

ปัจจุบนัพบว่าเครื่องจกัรดงักล่าวมสีภาพไม่สมบรูณ์ ไม่สามารถนํามาใชง้านได ้ฝ่ายบรหิารจงึรบัรูผ้ลขาดทุน

จากการบนัทกึตัง้ดอ้ยค่าตน้ทุนงานระหว่างก่อสรา้งดงักล่าวทัง้จาํนวนในงบการเงนิรวม 

 

17. สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

 

ณ 30 กนัยายน 2559 บรษิทัมเีครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีเ่กดิจากการลงทุนในโครงการระหว่างก่อสรา้งโรงงานผลติ

เมด็พลาสตกิทีจ่งัหวดัระยอง มลูค่า 342.67 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว ยงัไม่ไดท้ําการ

ตดิตัง้สายการผลติใหเ้สรจ็สมบรูณ์เน่ืองจากโรงงานอยูบ่นทีด่นิเช่าและมพีืน้ทีจ่าํกดั ซึง่ผูบ้รหิารปัจจุบนัมแีผนทีจ่ะ

ยา้ยโรงงานในอนาคต ปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิราคาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
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เพื่อหามลูค่าปัจจุบนัของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ บรษิทัจงึยงัไม่ไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครื่องจกัร

และอุปกรณ์ดงักล่าว (ถา้ม)ี ในงบการเงนิ 

 

18. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมในงบการเงนิรวมเกดิจากการซือ้ธุรกจิในอดตี ซึง่ไม่มรีายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวด บรษิทัยงั

ไม่ไดพ้จิารณาปรบัมลูค่าของค่าความนิยมเน่ืองจากการประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยผู้

ประเมนิราคาอสิระยงัไม่ไดข้อ้สรุป  

 

19. สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ี

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 รายการเปลีย่นแปลงอย่างย่อในสทิธกิารใชร้ะบบสายส่ง

กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีมดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 2559 44,273 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด (1,391)  

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 42,882  

 

20. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 รายการเปลีย่นแปลงอย่างย่อในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน มี

ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 2559    

ค่าสทิธกิารใชเ้ทคโนโลย ีAsh Melting 

Gasitification   

 

76,616 

  

- 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 10,787  7,915 

ซือ้สนิทรพัยเ์พิม่ระหว่างงวด 5,262  4,565 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด (3,903)  (678) 

หกั ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบังวด (6,910)  (6,910) 

มลูค่าตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 81,852  4,892 

 

ในระหว่างงวด บรษิทัเริม่ใชโ้ปรแกรมทางบญัชใีหม ่จงึบนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโปรแกรมเดมิทัง้จาํนวน  
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21. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 
     (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 30 กนัยายน 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

        

เงนิมดัจาํเพือ่ซือ้สทิธโิปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 60,500  60,500       60,500  60,500 

เงินประกันตามสญัญาก่อสร้างและบริหารจดัการ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนคร

หาดใหญ่ 

 

 

32,500  32,500        -        - 

เงนิมดัจาํอื่นๆ 13,586  9,926  4,329  4,213 

เงนิประกนัการชําระเงนิค่าซื้อขายกากที่เหลอืจาก

การคดัแยกปุ๋ยอนิทรยี ์

 

5,000  5,000  

 

5,000  5,000 

ภาษอีากรขาเขา้รอขอคนื 4,813        -        -        - 

เงินประกันการเช่าที่ดินภายใต้ส ัญญาเช่ากับ

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 

1,526  

 

      - 

 

      - 

  

      - 

อื่นๆ 79  79        79  79 

รวม 118,004  108,005  69,908  69,792 

หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ (62,283)       (62,283)  (61,089)       (61,089) 

สทุธ ิ 55,721  45,722  8,819  8,703 

 

22. เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

     (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 30 กนัยายน 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

        

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 9,552  19,693         -  10,164 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 20,000  20,000        -        - 

รวม 29,552  39,693        -  10,164 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารในประเทศ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MOR และ MOR + 0.75 

ต่อปี บรษิทัย่อยมตีัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัธนาคารแห่งหน่ึง อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี มอีายุ 3 เดอืน คํ้าประกนั

โดยทีด่นิและโรงงานผลติไฟฟ้าของบรษิทัย่อย ตามหมายเหตุขอ้ 16 
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23. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558  

30 กนัยายน

2559  

31 ธนัวาคม 

2558 

        

เจา้หน้ีการคา้ 39,114  12,143  9,105  5,719 

เจา้หน้ีอื่น 63,044  131,673  34,724  45,622 

รวม 102,158  143,816  43,829  51,341 

 

24. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจํานวน 95 ลา้นบาท เป็นตัว๋แลกเงนิ             

ครบกําหนดชําระคนืภายในเดอืนธนัวาคม 2559 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.88 ต่อปี นอกจากน้ี บรษิทัย่อยมเีงนิ

กูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจาํนวน 1.5 ลา้นบาท ทีจ่ะครบกาํหนดจ่ายชาํระคนืในเดอืนธนัวาคม 2559 

 

25. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 

    

เงนิกูย้มืระยะยาว 662,835  714,464 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (85,062)  (98,400) 

สทุธ ิ 577,773  616,064 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและดอกเบีย้คา้งจ่ายทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงนิรวม 

   30 กนัยายน 2559 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559   714,464 

บวก กูเ้พิม่ระหว่างงวด   4,952 

หกั จ่ายชาํระคนื   (56,581) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559   662,835 
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ในเดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ ์2559 บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 (บรษิทัย่อย) ไดม้กีารผดินดัชาํระคนืหน้ีเงนิตน้และ

ดอกเบีย้ใหก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวนรวม 14.59 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัย่อยไดท้ําการปรบัปรุงโครงสรา้ง

หน้ีกบัธนาคาร เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2559 เพื่อขอเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในการจ่ายชําระหน้ีเฉพาะส่วนทีบ่รษิทั

ย่อย           ผดินดั โดยมเีงื่อนไขในการเริม่ชาํระหน้ีงวดแรกในเดอืนมถุินายน 2559  

 

เงนิกู้ยืมของบรษิัทย่อย มีขอ้จํากดัต่างๆเป็นการทัว่ไป ซึ่งรวมถึงข้อจํากดัในการดํารงอตัราส่วนทางการเงิน           

เช่น อตัราความสามารถในการชาํระหน้ี และอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัมภีาระคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิจากธนาคารในประเทศใหแ้ก่บรษิทัย่อย 2 แห่ง 

(บรษิทั ไออซี ีแม่ทา แม่แตง จาํกดั และ บรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จาํกดั) ในวงเงนิรวม 412 ลา้นบาท 

 

26. ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน :    

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสนิของบรษิทัย่อย          77,941   77,941 

 

ประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้งเป็นประมาณการหน้ีสนิของบรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารทเ์นอร ์

จาํกดั) 

 

27. เงนิมดัจาํรบัจากผูจ้ะซือ้บรษิทัย่อย 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2558 มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัอื่นแห่งหน่ึงเขา้มา

ตรวจสอบสถานะของบรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จาํกดั) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขายเงนิลงทุนในบรษิทั

ย่อย และเมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2558 บรษิทัไดร้บัเงนิประกนั จาํนวน 50 ลา้นบาท โดยใหถ้อืเงนิประกนัดงักล่าว

เป็นสว่นหน่ึงของการชาํระราคาซือ้ขายหุน้หากมกีารตกลงซือ้ขายภายใน 90 วนั นับจากวนัทีท่ําบนัทกึขอ้ตกลง 

ต่อมาเมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2558 บรษิทัไดเ้ปลีย่นระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะใหแ้ลว้เสรจ็เป็นวนัที ่16 

พฤษภาคม 2559 อย่างไรกต็าม รายการซือ้ยงัไม่สําเรจ็ บรษิัทได้คนืเงนิมดัจําให้แก่บรษิัทดงักล่าวในเดอืน

ธนัวาคม 2559 จาํนวน 40 ลา้นบาท  
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28. ทุนเรอืนหุน้ 

 

รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วสําหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที ่                 

30 กนัยายน 2559 มดีงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  (พนัหุน้ / พนับาท) 

 (หน่วย : บาท)  30 กนัยายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 

 มลูค่าหุน้ละ  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงนิ  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงนิ 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัตน้งวด          

- หุน้สามญั 0.01  204,824,585   2,048,246   123,618,439  1,236,184 

ณ วนัสิน้งวด          

    ลดทุน 0.01  (1,429,164)  (14,292)            -            - 

    เพิม่ทุน 0.01  40,679,084  406,791  81,206,146  812,062 

รวมหุน้สามญั 0.01  244,074,505  2,440,745  204,824,585  2,048,246 

          

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้          

ณ วนัตน้งวด          

- หุน้สามญั 0.01  180,795,930  1,807,959   164,824,585  1,648,246 

ณ วนัสิน้งวด          

เพิม่ทุน 0.01  22,618,786  226,188  15,971,345  159,713 

รวมหุน้สามญั 0.01  203,414,716  2,034,147  180,795,930  1,807,959 

 

ในเดอืนมกราคม 2558 ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรบัลดยอดจองซือ้หุน้ลงจากเดมิ 32,000,000,000 หุน้ 

เป็น 7,971,345,000 หุน้ และยนิยอมใหบ้รษิทัพจิารณารบิเงนิมดัจาํของจาํนวนหุน้ส่วนทีเ่กนิกว่าจํานวนหุน้ทีข่อ

ปรบัลดดงักล่าว ต่อมามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหบ้รษิทัรบิเงนิมดัจําไวเ้ป็นจํานวนรวม 43 ลา้น

บาท โดยแสดงเป็นรายไดใ้นกาํไรหรอืขาดทุนทัง้จาํนวน 

 

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัไดร้บัเงนิจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิม่ทุน จํานวน 22,599,491,250 หุน้ 

จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาหุน้ละ 0.022 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 497,188,808 บาท และบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่

ทุนที่ชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นทุนที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 

225,994,913 บาท และสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั จาํนวน 271,193,895 บาท 
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ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัดิงัน้ี 

 

- ให้บรษิัทลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากจํานวน 2,048,245,580 บาท เหลอื 2,033,954,212.50 บาท                    

แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายจาํนวน 1,429,163,750 หุน้ 

- ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาํนวน 406,790,842.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จํานวน 40,679,084,250 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธแิปลงสภาพของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั รุ่นที ่2 (IEC–W2) 

 

เมื่อวนัที่ 14 มถุินายน 2559 บรษิัทไดจ้ดทะเบยีนออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 2                     

(IEC – W2) จํานวน 40,670,703,826 หน่วย โดยจดัสรรและปิดสมุดทะเบยีนแก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิในวนัที ่10 

พฤษภาคม 2559 ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดมิ ต่อใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มอีายุ 3 ปีจากวนัที่ 23 

พฤษภาคม 2559  

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัมกีาร

เปลีย่นแปลง มดีงัน้ี  

 

   (หน่วย : พนับาท) 

   จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้

หุน้สามญั (หน่วย) 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่14 มถุินายน 2559   40,670,703,826 

หกั ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   (19,295,541) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559   40,651,408,285 
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29. สว่นงานดาํเนินงาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารจดักลุ่มส่วนงานที่รายงานเป็น 3 ส่วนงานหลกัคอื (1) ธุรกจิสื่อสารและโทรคมนาคม

และบรกิารตดิตัง้และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) โครงการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน (3) โครงการผลติและจําหน่ายเมด็พลาสตกิ โดยดาํเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตรห์ลกัในประเทศ

ไทย บริษัทประเมนิผลการปฏบิตัิงานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายได้และกําไรขัน้ต้นของแต่ละส่วนงาน 

ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวม สาํหรบังวดสาม

เดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 2558 มดีงัต่อไปน้ี  
         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 ธุรกจิสือ่สารและ

โทรคมนาคมและ

บรกิารตดิตัง้และ

พฒันาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

โครงการผลติและ 

จาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน  

โครงการผลติ

และจาํหน่าย

เมด็พลาสตกิ  

การตดัรายการ

ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

รายได้จากการขายและ

บริการ :         

           

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 

– สุทธ ิ

 

18,389 

 

11,578 

 

91,050 

 

95,842 

 

-  -  (4,205)      -  105,234 

 

107,420 

กาํไร (ขาดทุน) ข ัน้ตน้ตาม

ส่วนงาน 

7,049 

 

3,965 

 

(4,575) 

 

25,296 

 

-  -  (4,010)  467  (1,536) 

 

29,728 

                    

รายไดอ้ื่น                 2,794  2,133 

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า                 

ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

       

 

 

 

 

 

 

 

     -  21,400 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สนิทรพัย ์

          

 

 

 

 

 

 

 

(15,360)       - 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 

          

 

 

 

 

 

 

 

(34,019)  

 

(31,009) 

ตน้ทุนทางการเงนิ                 (11,950)  (11,325) 

                    

 

        

    

 

 

 

 

  

 

 

                 (หน่วย : พนับาท) 
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 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 ธุรกจิสือ่สารและ

โทรคมนาคมและ

บรกิารตดิตัง้และ

พฒันาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

โครงการผลติและ 

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน  

โครงการผลติ

และจาํหน่าย

เมด็พลาสตกิ  

การตดัรายการ

ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

รายได้จากการขาย

และบริการ :         

           

รายไดจ้ากลกูคา้

ภายนอก – สุทธ ิ

30,093 

 

34,309  274,909  230,861  -  -  (8,411)  -  296,591  265,170 

 

กาํไร (ขาดทุน) ข ัน้ตน้

ตามส่วนงาน 

6,715 

 

11,130  39,350  66,502      (7,690)  849  38,375  78,481 

                    

รายไดอ้ื่น                 43,430  28,514 

 

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า         

 

 

 

 

 

 

 

   

ของอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทุน          

 

 

 

 

 

 

 

13,268  41,400 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สนิทรพัย ์          

 

 

 

 

 

 

 

(302,520)          - 

 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดั

จาํหน่าย          

 

 

 

 

 

 

 

(100,084)  (91,101) 

 

ตน้ทุนทางการเงนิ          

 

 

 

 

 

 

 

(38,600)  (31,996) 

                    

ทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์         

    

 

 

 

 

2,530,954  3,273,668 

 

สนิทรพัยอ์ืน่         

    

 

 

 

 

2,039,375  1,287,819 

 

รวมสินทรพัย ์         

    

 

 

 

 

4,570,329  4,561,487 

                    

รวมหน้ีสิน                 1,400,255  1,119,419 
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30. รายไดอ้ืน่ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2559  2558  2559  2558 
        

รายไดค่้าทีป่รกึษา         -  -  5,310          - 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 587  -        -         - 

ดอกเบีย้รบั 443  368  26,406  27,311 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 495  -  495  (176) 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารสาธารณูปโภค 1,083  -  1,084  932 

รายไดเ้งนิปันผล 18  16  18  16 

รายไดอ้ื่น 168  1,749         13  184 

รวม 2,794  2,133  33,326  28,267 

 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2559  2558  2559  2558 

        

รายไดค่้าทีป่รกึษา 20,000  -  15,931   - 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 14,435  3,797  11,238  3,797 

ดอกเบีย้รบั 2,168  5,107  82,245  86,519 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 871  -  632  - 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารสาธารณูปโภค 3,484  -  3,484  4,208 

รายไดเ้งนิปันผล 36  34  45,181  34 

รายไดอ้ื่น 2,436  19,576  1,809  624 

รวม 43,430  28,514  160,520  95,182 
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31. กาํไรต่อหุน้ 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 และ 2558 

คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดทีเ่ป็นของสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัและจํานวนหุน้สามญั

ที ่                  ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 

  (หน่วย : ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2559  2558  2559  2558 

        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดท่ีเป็นส่วน 

ของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขัน้พืน้ฐาน) 

 

(104) 

  

4 

  

(83) 

  

(5) 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อก ณ วนัที ่1 มกราคม 180,796  164,825  180,796  164,825 

ผลกระทบจากหุน้ทีอ่อกจาํหน่าย 22,599  15,971  22,599  15,971 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

(ขัน้พืน้ฐาน) 

 

203,395 

  

180,796 

  

203,395 

  

180,796 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) (0.00051)  0.00002  (0.00041)  0.00003 
 

 

 

 

  (หน่วย : ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2559  2558  2559  2558 

        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดท่ีเป็นส่วน 

ของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขัน้พืน้ฐาน) 

 

(534) 

  

25 

  

(1,526) 

  

37 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อก ณ วนัที ่1 มกราคม 180,796  164,825  180,796  164,825 

ผลกระทบจากหุน้ทีอ่อกจาํหน่าย 18,888  14,801  18,888  14,801 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

(ขัน้พืน้ฐาน) 

 

199,684 

  

179,031 

  

199,684 

  

179,031 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) (0.00267)  0.00014  (0.00764)  0.00021 
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32. ภาระผกูพนั 

 

32.1 รายละเอยีดภาระผกูพนัของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ทีม่สีาระสาํคญั มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2559 

 งบการเงนิรวมและ           

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

ภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าและบริการระยะยาว  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 22 

ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีถงึหา้ปี 13 

ระยะเวลามากกว่าหา้ปี 20 

รวม 55 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัดงัน้ี 

- บรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จาํกดั) ไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงกาํจดัขยะ และโรงผลติไฟฟ้าจาก

ขยะ ทีก่่อสรา้งและตดิตัง้บนทีด่นิตามสญัญาเช่าทีด่นิ กบัเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทัง้น้ี

มตี้นทุนงบประมาณทัง้หมด 979 ล้านบาท (รวมค่าสทิธกิารใช้เทคโนโลย)ี มตี้นทุนที่เกดิขึน้แล้ว 

จนถงึวนัที ่         30 กนัยายน 2559 จํานวนทัง้สิน้ 937 ลา้นบาท (รวมสทิธกิารใชเ้ทคโนโลย ี80 

ลา้นบาท) ซึง่ภายใตส้ญัญาก่อสรา้งมเีงื่อนไขจาํกดัเกีย่วกบัค่าปรบัการก่อสรา้งล่าชา้ โดยบรษิทัย่อย

ตอ้งเสยีค่าปรบัจากการก่อสรา้งโรงกาํจดัขยะล่าชา้เป็นจาํนวน 32.19 ลา้นบาท ซึง่มยีอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่30 กนัยายน 2559 จํานวน 23.18 ลา้นบาท ซึง่บนัทกึภายใต้ “ประมาณการค่าปรบังานล่าชา้

ตามสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

- เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2558 บรษิทั (“ผูซ้ือ้”) ไดท้าํสญัญาซือ้กากทีเ่หลอืจากการคดัแยกปุ๋ ยอนิทรยีก์บั

บรษิทัอื่นแห่งหน่ึง (“ผูข้าย”) โดยตกลงซื้อกากทีเ่หลอืจากการคดัแยกปุ๋ ยอนิทรยีเ์พื่อนําไปใชเ้ป็น

วตัถุดบิในการผลิตพลาสติกรไีซเคิล กําหนดราคาซื้อขายอตัราคงที่เมตริกตันละ 225 บาท เป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัทีท่าํสญัญา 

 

32.2 บรษิทัมภีาระผูกพนัทีเ่กดิจากการให้ธนาคารแห่งหน่ึงออกหนังสอืคํ้าประกนัจํานวนเงนิ 14.8 ล้านบาท 

สาํหรบัการคํ้าประกนัสญัญาบาํรุงรกัษาซ่อมแซมแกไ้ขระบบขอ้มลูฐานลกูคา้ คํ้าประกนัสญัญาจา้งทาํระบบ 

และคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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33. หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ในขณะน้ีบรษิทัไม่มคีดคีวามทีม่สีาระสาํคญัทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

นอกจากบรษิัทและบรษิัทย่อยถูกฟ้องร้องดําเนินคดโีดยมมีูลหน้ีจากการฟ้องร้องคดิเป็นจํานวนรวมประมาณ 

361.80 ลา้นบาท ซึง่คดฟ้ีองรอ้งดงักล่าว สว่นใหญ่เกีย่วเน่ืองกบัการทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยถูกกล่าวหาว่าบรษิทั

และบรษิทัย่อยผดิสญัญาจา้ง สญัญาซื้อขายและคดแีรงงาน ในขณะน้ีคดยีงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาล 

ฝ่ายบรหิารและทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาแลว้เหน็ว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิ

ผลเสยีหายอย่างมสีาระสาํคญัต่อบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันัน้จงึไม่มกีารตัง้สาํรองสาํหรบัหน้ีสนิไวใ้นบญัช ี

 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 

34.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

คอื  บรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จํากดั (“IEC MR”) ซึง่บรษิทัถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99 ใหก้บับรษิทัแห่งหน่ึง 

ราคาจาํหน่ายหุน้ละ 289.08 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 303.31 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 

บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิจาํนวน 291.53 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืบรษิทัจะไดร้บัเงนิเมื่อผูซ้ือ้ไดร้บัชําระรายไดค่้า

ไฟฟ้าของเดอืน พฤศจกิายน และ ธนัวาคม 2559 จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 

34.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัิให้บรษิทักู้ยมืเงนิจากบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกนัรายหน่ึงเป็นจํานวนเงนิ 20 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี โดยมกีําหนดระยะเวลา

ชาํระคนืเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี และสามารถขยายระยะเวลาการคนืเงนิต้นพร้อม

ดอกเบีย้ไปอกี 1 ปี  หากเมื่อครบกําหนดบรษิทัไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้ด ้

บรษิทัไดนํ้าทีด่นิซึง่มรีาคาทุนจํานวนเงนิ 156 ลา้นบาท ไปจดจํานองเพื่อเป็นหลกัประกนัการกูย้มื โดย

บรษิทัไดร้บัเงนิกูย้มืดงักล่าวเมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2560 

 

34.3 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 มมีตดิงัน้ี 

 

- อนุมตัิเหน็ชอบให้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จาก 2,440,745,055 บาท เหลอื 2,440,661,250 

บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีย่งัไม่สามารถจําหน่ายได้จํานวน 8,380,424 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.01 บาท เน่ืองจากม ีIEC – Warrant 2 ทีไ่ม่สามารถจาํหน่ายได ้จากวนัที ่25 เมษายน 2559  

 

- อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจํานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ

จาํนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 4,476,576,274.26 บาท โดยออก

หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จาํนวน 203,591,502,350 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท และไดจ้ดัสรร

และขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัในระหว่างวนัที ่23 – 29 พฤศจกิายน 2560 แต่มผีูถ้อืหุน้

ของบรษิทับางรายคดัคา้นการจดทะเบยีน ขอใหเ้พกิถอนมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 
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เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 บรษิทัไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากนายทะเบยีน ของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์แจง้ว่าไม่รบัจดทะเบยีนคาํขอจดทะเบยีนต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ของบรษิทั 

 

อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่3 สงิหาคม 2561 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เพกิถอน

คําสัง่ไม่รบัจดทะเบยีนแลว้ และบรษิทัไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้

เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2561 

 

34.4 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตดิงัน้ี 

 

- อนุมัติให้บริษัท ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่ จํากัด เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จีเดค จํากัด 

(“GIDEC”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไออซี ีกรนีเอนเนอรย์ี ่จํากดั จํานวน 2,000,000 หุน้ หรอื

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ของบรษิทัดงักล่าวคนืจากบรษิทั ผลติ

ไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“EGCO”) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนกบับรษิัท ไออซี ีกรนีเอนเนอร์ยี่ จํากดั ใน

ราคาเท่ากบั 24,583,971.18 บาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ละ 12.29 บาท ผ่อนชาํระรวม 9 งวด ทัง้น้ีให้

ชาํระใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2561 

 

- อนุมตัใิห้บรษิัทขายหุ้นสามญัทัง้หมด จํานวน 500,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบยีนและทุนชําระแลว้ของบรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจํากดั  (“NR”) ใหแ้ก่บรษิทั เอส ท ีอาร ์อาร ์

เอน็จเินียริง่ จํากดั (“STRR”) ในราคาขายหุน้ละ 100 บาท คดิเป็นมูลค่าซือ้ขายทัง้สิน้ 50,000,000 

บาท 

 

- ในระหว่างปี 2560 บรษิทัมเีงนิให ้NR กูย้มืเพิม่ เป็นจํานวนเงนิ 60 ลา้นบาท และมลีูกหน้ีอื่น เป็น

จาํนวนเงนิ 6.94 ลา้นบาท ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัขายสทิธเิรยีกรอ้ง

ในมลูหน้ีเงนิให ้NR กูย้มืและดอกเบีย้อนัเกดิจากเงนิกูย้มื ในราคา 20,000,000 บาท ภายใต้สญัญา

ขายสทิธเิรยีกรอ้งใหแ้ก่บรษิทั เอส ท ีอาร ์อาร ์จาํกดั โดยจะผ่อนชาํระค่าซือ้สทิธเิรยีกรอ้งใหเ้สรจ็สิน้

ภายในไม่เกนิ 3 ปี นับแต่เดอืนที ่ NR สามารถผลติไฟฟ้าได้ 3 เมกะวตัต์และขายไฟฟ้า (COD) 

ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ได้ โดยจะผ่อนชําระเป็นงวด จํานวน 36 เดือน เดือนละ 

555,555.55 บาท โดยเริม่ชาํระงวดแรกภายในสิน้เดอืนทีผ่ลติไฟฟ้าได ้3 เมกกะวตัต์ และ COD ได้

เป็นต้นไป ทัง้น้ีต้องไม่เกินเดือนมกราคม 2562 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน การโอนสทิธิเรียกร้อง

ดงักล่าวจะสมบูรณ์กต่็อเมื่อ STRR ไดผ้่อนชําระเงนิค่าซือ้สทิธเิรยีกรอ้งใหแ้ก่บรษิทั ครบถ้วนตาม

จาํนวน 20,000,000 บาทเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

34.5   ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2561 มมีตใิหเ้ลกิบรษิทั เอน็เอฟเอส (2010) จํากดั  

เน่ืองจากปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินธุรกจิใดๆ 
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34.6 การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย 

 

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 600,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 

6,000,000 บาท บรษิัทไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้าเมื่อวนัที่ 11 เมษายน 

2561 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจํานวน

เงิน 500,000,000 บาท บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้าเมื่อวนัที่ 14 

พฤศจกิายน 2561 

 

บรษิทั จเีดค จาํกดั 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทั โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงนิ 500,000,000 บาท บรษิทัไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อวนัที ่15 

พฤศจกิายน 2561  

 

บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอร ์จาํกดั 

   

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทั โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงนิ 200,000,000 บาท บรษิทัไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อวนัที ่22 

พฤศจกิายน 2561 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

ประวตัิบริษัทฯ 

พ.ศ. 2465  ก่อตั้งบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จาํกดั (มหาชน)(“บริษทัฯ” หรือ “IEC”) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ถือเป็นคร้ังแรกของการ

เช่ือมโยงประเทศไทยเขา้กบัชายแดนกมัพูชา 

พ.ศ. 2496 บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชาติไทย ในปี พ.ศ. 2496 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

10 ลา้นบาท  

พ.ศ. 2508  บริษทัฯ ไดรั้บพระราชโองการแต่งตั้งให้เป็น “บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่” รับ

พระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” โดยพระบรมราชานุญาต 

พ.ศ. 2526  บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพในการเจริญเติบโตของบริษทัฯ 

จึงเขา้มาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัในเครือซิ

เมนตไ์ทย  

พ.ศ. 2533  เครือซิเมนตไ์ทยไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการลงทุนบริษทัฯ จดัหาผูล้งทุนรายใหม่

และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  120 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2536 เปล่ียนสถานะเป็น “บริษทัมหาชนจาํกดั” 

พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนธุรกิจจากการขายปลีกโทรคมนาคมเป็นธุรกิจพลงังานทดแทน 

พ.ศ. 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้เห็นควรปรับยา้ยหมวดธุรกิจของบริษทัฯ จากเดิม 

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปยงักลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

(Resources) หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 

4 กรกฏาคม 2559 เป็นตน้ไป โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีกลุ่มธุรกิจ  4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มธุรกิจ

พลงังาน (Energy Business)  ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟ้าพลงังานจาก

ขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (2)กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี

ไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic) (3) กลุ่มธุรกิจ Information and  

Communication Technology (ICT)  และ(4) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิกรรม (Engineering 

Consulting) 
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ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษทั :      บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

     The International Engineering Public Company Limited 

ช่ือยอ่      IEC 

เลขทะเบียนบริษทั   เลขท่ี 0107536000323 (เดิมเลขท่ี บมจ. 106) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   การบริการวางระบบโซลูชัน่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

    ส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรรวมถึงการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 

   พลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล 

   และผลิตเมด็พลาสติกจากขยะรีไซเคิล 

ทุนจดทะเบียน    : 4,476,576,274.26 บาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

ทุนชาํระแลว้    : 2,493,357,781.22 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด : 249,335,778,122 หุน้  

จาํนวนหุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี -     

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน  

     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

     โทรศพัท ์(0) 2619 0199  โทรสาร (0) 2619 0019  

     Website: http://www.iec.co.th  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iec.co.th/
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ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. (0) 2009 9999 โทรสาร (0) 2009 9991 

 

ข้อมูลผู้สอบบัญชี  ผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

1. นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 

2. นส. กญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 

3. นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 

4.  นส. ศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 

5.  นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 

เลขท่ี  87/1 ชั้น 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส  

ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร.(0) 2205 8222 โทรสาร (0)2654 3339  

 

ข้อมูลนักลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวอภินนัท ์ศิววฒัน ์

เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์(0) 2619 0199 ต่อ 109 โทรสาร (0) 2619 0019 

Website: http://www.iec.co.th/index.php/investor   

 

บริษัทประเมินราคา บริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั 

ชั้น 9 แอล.พี.เอน็. ทาวเวอร์ 

เลขท่ี 216/26 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(0) 2285 4508 

โทรสาร (0) 2285 2408 
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สรุปตาํแหน่งตามแบบ 56-2  

  หวัขอ้ตามท่ีระบุในแบบ 56-2 หวัขอ้รายงานประจาํปี 2561 หนา้ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ     

1.1 ภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ, สารกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่ 1-3 

  วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเป็นมาของบริษทั 5 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 6-8 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  12-14 

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ     

2.1 โครงสร้างรายได ้ สดัส่วนรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างรายไดข้องบริษทัยอ่ย 15 

2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ (ลกัษณะธุรกิจในปีท่ีผา่นมา) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 16-32 

2.3 การตลาดและการแข่งขนั การตลาดและการแข่งขนั 16-32 

    สถานการณ์ทางธุรกิจพลงังาน 33-36 

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ, การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 16-32 

3 ปัจจัยความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง 37-41 

4 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 187-188 

    ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 189 

5 ผู้ถือหุ้น ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 71 

    การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 71-72 

6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 73 

7 โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจดัการ 42-63 

7.1 คณะกรรมการบริษทั ขอ้มูลคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 42-46,64-70 

7.2 ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร 46-47 

7.3 เลขานุการบริษทั เลขานุการบริษทั 46 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 48 

7.5 บุคลากร บุคลากร 49-50 

8 การกาํกบัดูแลกจิการ การกาํกบัดูแลกิจการ 50-63 

8.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 50 

8.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการชุดยอ่ย 50-55 

8.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 55-56 

8.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 57 

8.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 57-58 

8.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  58 

8.7 การนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  58-63 

9 ความรับผดิชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสงัคม 74-78 

10 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 79 

11 รายการระหว่างกนั รายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 80-81 

12 ข้อมูลสําคญัทางการเงนิ (เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา) ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 4 

13 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 83-121 

  (Management Discussion and Analysis : MD&A)     

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th และเว็บไซด์ของบริษัท http://www.iec.co.th 
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