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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน
วิสัยทัศน์ของไออีซีจะเป็ นองค์กรชั้นนําในเทคโนโลยี ธุ รกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
และธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการ

พันธกิจ
พันธกิ จสํา คัญของไออี ซี คื อ การดําเนิ นธุ รกิ จและส่ ง เสริ มการทํา งานด้วยหลัก ธรรมาภิ บ าล มี
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พัฒนาระบบบริ หารงาน สิ นค้าและบริ การต่างๆให้เกิด
การต่อยอด เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดศักยภาพให้ธุรกิจเติบโต มุ่งเน้น
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตลอดจนพลังงานทดแทนและรี ไซเคิลพลาสติก
ที่ครบวงจร ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ให้เป็ นองค์กรที่ทนั สมัยในระดับประเทศ
และระดับสากล
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สารบัญ
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สารกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ความเป็ นมาของบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หาร
โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยอื่นๆ
สัดส่ วนรายได้แต่ละกลุ่มธุ รกิจและโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานการณ์ทางธุ รกิจพลังงาน
ปั จจัยความเสี่ ยง
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
• การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
• รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
• หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
สรุ ปตําแหน่งตามแบบ 56-2
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สารกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ในป 2561 ผมเขารับตําแหนง กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทอยูในสถานการณที่ยากลําบากในการ
ดําเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากปญหาการขาดสภาพคลองของกิจการตัง้ แตป 2559 แตไดรับการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากกระทรวงพาณิชยชวงเดือนตุลาคม ป 2561 ทางผมและคณะกรรมการ
บริหารไดทําการวางแผนแกปญหาตางๆ ดังเชน
• ชําระหนี้ทางการคาและหนี้ของสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบีย้ ที่มีภาระสูง
ใหเกิดสภาพคลองที่แทจริง
• ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิตใหอยูในเกณฑที่นาพอใจ อาทิเชน
1. โรงไฟฟาเชื้อเพลิงชีวมวล จ.สระแกว ไดทําการซอมแซมเครื่องจักรและระบบ
Pressure part ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โรงไฟฟาเชื้อเพลิงขยะ (จีเดค) จ.สงขลา ไดทําการซอมเครื่องจักรเมื่อปลายป
ที่ผานมาเชนกันและเมือ่ เดือนมกราคมป 2562 ทางบริษัทไดรับการอนุญาตขาย
ไฟฟาจากกําลังการผลิตเดิม 5.4 เมกะวัตตเปน 6.5 เมกะวัตต
3 .โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนแผงโซลาเซลลที่ชํารุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา
4. ในสวนของธุรกิจ ICT ไดประมูลงานเพิ่มในป2562 เพื่อขยายฐานธุรกิจของบริษัท
และมองหาโอกาสทางธุรกิจตอไป
จากเหตุการณความไมโปรงใสของการบริหารงานที่เกิดขึ้นในอดีต สงผลทําใหเกิดคดีความ
ทําใหการสอบบัญชีเปนไปดวยความยากลําบากและลาชา ซึ่งไดมีการสานตอการตรวจสอบบัญชี
ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน ใหเสร็จสิ้นภายในป 2562 นอกจากนี้ในการบริหารงานภายในองคกร
ไดมีการปรับโครงสรางการทํางานใหกระชับรัดกุม เพื่อควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพ
แผนงานในอนาคต บริษัทกําลังศึกษาธุรกิจใหมที่ใหผลตอบแทนคุมคาในการลงทุนและ
ธุรกิจพลังงานเดิมทีม่ ีอยู อาทิเชน ธุรกิจการแปรรูปพลาสติกเปนน้ํามัน (Pyrolysis) โรงไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย Solar Rooftop ตลอดจนพัฒนาใหองคกรมีการบริหารงานที่เติบโตและ
ยั่งยืนในอนาคตตอไป

ดํารงค์ ภูติภทั ร์
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
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ข้ อมูลทางการเงิน
หน่ วย:พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
สิ นทรัพย์รวม

Q3/2559

2558

2557

2556

4,570.33

4,480.41

3,891.17

2,597.68

113.76

68.66

311.95

162.36

หนี้สินรวม

1,400.26

1,118.65

1,031.47

930.34

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

3,170.07

3,361.76

2,859.69

1,667.35

รายได้รวม

296.59

265.17

459.69

759.91

ค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงาน

363.82

204.69

216.80

174.80

กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ หลังภาษี(งบรวม)

-589.61

-5.9

-16

60.90

-1,525.82

37.14

22.34

100.86

0.00

0.00

0.00

0.00

-199%

-2.23%

3.43%

8.09%

อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (%)

19%

-0.18%

0.55%

3.69%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

-13%

-0.13%

0.41%

2.37%

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

0.44

0.33

0.36

0.56

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย(เท่า)

-15.08

0.61

-0.01

2.41

อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม(เท่า)

6%

6%

0.12

0.29

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ

กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ หลังภาษี(งบเฉพาะกิจการ)
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
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ความเป็ นมาของบริษทั
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “IEC”) ก่ อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2465 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อสร้างทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ-อรัญประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั สัญชาติไทยในปี พ.ศ. 2496 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 บริ ษทั ฯได้รับพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็ น “บริ ษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุ ฑ”
โดยพระบรมราชานุ ญาต หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้เข้ามา
ลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษทั ในเครื อซิ เมนต์ไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.
2533 เครื อซิ เมนต์ไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุน กลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯจึงเสนอตัวเข้าเป็ น
ผูล้ งทุนทั้งหมดรวมถึ งจัดหาผูล้ งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และได้ทาํ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้านบาท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดอยู่
ในกลุ่มสื่ อสารโทรคมนาคม และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนสถานะเป็ น “บริ ษทั มหาชนจํากัด” รวมทั้งได้ทาํ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ล็ ง เห็ นว่า การขยายตัวของชุ ม ชนทํา ให้ ป ริ ม าณของขยะมู ล ฝอยเพิ่ม ขึ้ น อย่า งมาก
ประกอบกับปริ มาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน บริ ษทั ฯ จึงได้เริ่ ม
ดําเนินธุ รกิจพลังงาน (Energy Business) และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการประกอบธุ รกิจใน 4
กลุ่ม คือ (1) กลุ่มธุ รกิจพลังงาน (Energy Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าพลังงาน
จากขยะ โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล (2) กลุ่ มธุ รกิ จผลิ ตเม็ดพลาสติ กจากขยะรี ไซเคิ ล (Waste Plastic
Recycled) (3) กลุ่มธุ รกิ จ Information and Communication Technology (4) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรม
โดยวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์ ปรับย้ายหมวดธุ รกิจของ IEC ซึ่งเดิมถูกจัดอยูใ่ น
กลุ่มอุตสาหกรรม สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information & Communication Technology) ไปยัง หมวด
ธุ รกิจพลังงานและสาธารณู ปโภค (Resources)
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ และการบริ หารงาน
ในช่วงปี 2559 – 2561
25 เมษายน 2559 :

27 เมษายน 2559 :

11 พฤษภาคม 2559 :

ที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจํา ปี 2559 ของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 25 เมษายน
2559 ได้มีมติที่สาํ คัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุ ม ตั ิ ล ดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลื อ
2,033,954,212.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ย งั ไม่ไ ด้ออกจําหน่ า ย
จํานวน 1,429,163,750 หุ น้
(2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน406,790,842.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 2,033,954,212.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํา นวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ ใหม่ จ ํา นวน
10,679,084,250 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท
(3) อนุ มตั ิให้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
ของบริ ษทั ฯ (Warrant) รุ่ นที่ 2 (IEC-W2) จํานวนไม่เกิน 40,679,084,250
หน่ วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญ
เดิ ม ต่ อ 1 หน่ วยใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ฯ (IEC-W2) โดยเป็ นการจัดสรร
IEC-W2 ให้ฟรี ไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ออก IEC-W2
(4) อนุ มตั ิให้ออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่
เกิน 40,679,084,250 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (IEC-W2)
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเข้าซื้ อหุ น้ สามัญบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด ซึ่ งทํา
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู่ ณ ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน500,000หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ100 ของทุนชําระ
แล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (“SK1”) ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 100
ได้ถูกศาลล้มละลายกลางมี คาํ สั่งพิทกั ษ์ทรั พย์เด็ดขาด ในคดี ล้มละลาย คดี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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หมายเลขดําที่ ล. 3152/2557 คดีหมายเลขแดงที่ ล. 1245/2559 ในคดีระหว่าง
บริ ษทั เคเอสดิ ทริ บิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด (“KS”) เจ้าหนี้ ผเู ้ ป็ นโจทก์ กับ
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ลูกหนี้ โดยศาลได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ลูกหนี้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 แต่บริ ษทั ฯ ถูกปกปิ ดข้อเท็จจริ งจากกลุ่มผูถ้ ือ
หุ น้ เดิม บริ ษทั แก้วลําดวน เพาเวอร์ พลาย จํากัด ( ชื่อเดิมของ SK1 ) ภายใต้การ
บริ หารงานของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิมดังกล่าว ได้ถูก KS ฟ้ องร้องเป็ นคดีลม้ ละลาย
ต่อ ศาลล้ม ละลายกลาง เมื่ อ วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 ซึ่ งต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 1
กรกฎาคม 2559 SK1 ภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นต้องร้องขอ
ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคาํ สั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดี
และเพิกถอนคําสั่งพิทกั ษ์ทรั พย์เด็ดขาด ต่อมาศาลล้มละลายกลางจึ งได้มี
คําสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีในคดีลม้ ละลายดังกล่าวข้างต้น และมี
คําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งพิทกั ษ์ทรั พย์เด็ดขาดลู กหนี้ และให้จาํ หน่ ายคดี ออก
จากสารบบความ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ดังนั้น จึงถือได้วา่ SK1 จึงมิได้
ตกเป็ นผูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด
30 พฤษภาคม 2559 :

4 กรกฎาคม 2559 :

15 สิ งหาคม 2559
19 ธันวาคม 2559 :

บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเข้าซื้ อหุ ้นสามัญในส่ วนที่เหลือทั้งหมดของบริ ษทั ไออีซี
สระแก้ว 1 จํากัด ( เดิมชื่อ บริ ษทั แก้วลําดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด) อีก
จํา นวน 1,000,000 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 25 ของทุ นชํา ระแล้วของ
บริ ษทั ดังกล่าว จึงทําให้บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ร้อย
ละ 100
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เห็นควรปรับย้ายหมวดธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
จากเดิม หมวดธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information &
Communication Technology) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources)
หมวดธุ รกิจพลังงานและสาธารณู ปโภค (Energy & Utilities) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่
4 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย SP เนื่ องจาก บริ ษทั ฯไม่
สามารถส่ งงบการเงินในไตรมาส 2/2559 ได้ทนั ตามกําหนด
บริ ษทั ฯ ได้ขายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ไออี ซี แม่ระมาด จํากัด (เดิ มชื่ อ
บริ ษทั ซุ ปเปอร์ ดรี มเพาเวอร์ จํากัด) ที่ถืออยู่จาํ นวน 1,049,898 หุ ้น คิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
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20 ตุลาคม 2560 :

26 กุมภาพันธ์ 2561 :

15 มีนาคม 2561 :

ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 20 ตุ ลาคม
2560 ได้มีมติที่สาํ คัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุ ม ตั ิ ล ดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลื อ
2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ไม่สามารถจําหน่ ายได้
จํานวน 8,380,424 หุ น้
(2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 2,035,915,023.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,440,661,250.76 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จํานวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน
203,591,502,350 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท
(3) อนุมตั ิให้จดั สรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั ฯ จํานวน
203,591,502,350 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและ
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (RO)ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ในราคาเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ หุ ้ น ละ
0.0125 บาท
บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัดที่ถืออยู่
จํานวน 500,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
ดังกล่าว
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (“IECG”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ได้ลงทุนเข้าซื้ อหุ น้ สามัญในส่ วนที่เหลือทั้งหมดของบริ ษทั จีเดค จํากัด
(“GIDEC”) อีกจํานวน 2,000,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว จึงทําให้ IECG ถือหุ น้ ใน GIDEC ร้อยละ 100
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คณะกรรมการบริษทั

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ(1)
กรรมการ
ดํารงตําแหน่ง : (1)ตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน 2561

นายศักดา ศรี นิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
รองประธานกรรมการ

นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายเมธา ธรรมวิหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่(1)
ดํารงตําแหน่ง : (1) ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561
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นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
กรรมการ(1)
ประธานกรรมการ(2)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่(3)
ดํารงตําแหน่ง : (1)สิ้ นสุ ดวันที่ 20 กันยายน 2561
(2) สิ้นสุ ดวันที่ 20 กันยายน 2561
(3) สิ้ นสุ ดวันที่ 29 ตุลาคม 2561

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ

นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
กรรมการ

พลโทเจด็จ ใจมัน่
กรรมการ / กรรมการอิสระ

พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
กรรมการ

นายภูริช นานาวราทร
กรรมการ
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คณะผู้บริหาร

นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561

นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สิ้นสุ ดวันที่ 29 ตุลาคม 2561

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริ ญ

นายวาริ นทร์ มาศชาย

นางสาวดวงใจ นิ ลพันธุ์

นายสมชัย วุฒิศาสตร์

นางสาวดวงพร คําวิชิต

*ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบ้ ริ หาร
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั และบริษทั ย่ อย
นโยบายและการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (IEC) จัดแบ่งธุ รกิ จในปี 2561 เป็ น 4
กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business)
1.1 ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อย(บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด)
1.2 ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั จีเดค จํากัด)
1.3 ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าชี วมวล (Biomass Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด)
(2) กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic)
ธุ รกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิลภายใต้การดําเนิ นการของ IEC
(3) กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)
ธุ รกิจ ICT ภายใต้การดําเนินการของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
บทบาทเป็ น System Integrator ร่ วมกับพันธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน
(4) กลุ่มธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting Business)
ปั จจุบนั งานโครงการของกลุ่มธุ รกิจนี้ได้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยังไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี
2561 จึงอยูร่ ะหว่างปิ ดบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ต่อไป
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บริษทั ย่ อยอื่น ๆ
บริษทั
1. บริษัทย่ อยทีไ่ ด้ จดทะเบียนยกเลิก
บริษัทแล้ ว
- บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จํากัด
(Mae Taeng Solar Co., Ltd.)
2. บริษัทย่ อยทีไ่ ด้ ขายเงินลงทุน
เรียบร้ อยแล้ ว
- บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด
(IEC Mae Ramat Co., Ltd.)
3. บริษัทย่ อยทีไ่ ด้ จดทะเบียนยกเลิก
บริษัทแล้ ว
- บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด
(NFS (2010) Co., Ltd.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

15

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

105

ขายส่ง ขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป

16

รายละเอียด

เมื่ อวันที่ 6 มกราคม 2557 ได้มีการจดทะเบี ยนเลิ ก
บริ ษั ท ต่ อ นายทะเบี ย นกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว และได้จดทะเบียนเสร็ จการ
ชําระบัญชี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 17/2559 มีมติอนุ มตั ิให้ขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด

เมื่ อวันที่ 20 มี นาคม 2561ได้มีการจดทะเบี ยนเลิ ก
บริ ษั ท ต่ อ นายทะเบี ย นกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว และได้จดทะเบียนเสร็ จการ
ชําระบัญชี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี-
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สั ดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้ าง
รายได้ ของบริษทั ย่ อย
%
การถือหุ้น

ไตรมาสที่ 3/2559
ล้าน
บาท

%

ปี 2558
ล้าน
บาท

ปี 2557

ปี 2556

%

ล้าน
บาท

%

ล้าน
บาท

239.12

46.66

%

ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

14.18

2.87

42.56

7.00

ธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่

-

-

-

-

-

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม

-

-

-

-

รายได้ อื่น

33.33

6.76

47.51

9.63

รวมมูลค่าการจําหน่ ายของบริษทั

52.21

6.74

-

1.19

0.15

-

-

0.12

0.02

106.55 17.53

46.76

9.12

11.57

1.49

149.11 24.53

285.88

55.78

65.09

8.40

7.26

0.15

0.02

0.07

0.01

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บจ. ไออีซี กรี นเอนเนอร์ ยี่

100

89.40

18.12

บจ. จีเดค

50

142.05

28.79

130.37 21.45

1.06

0.21

0.26

0.03

บจ. ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง

100

55.41

11.23

77.42 12.74

59.90

11.69

10.10

1.31

บจ. ไออีซี แม่ ระมาด

100

55.43

11.23

85.99 14.15

86.65

16.91

1.27

0.16

บจ. ไออีซี สระแก้ ว 1

100

103.35

20.95

116.63 19.19

35.14

6.86

-

-

100

445.64

90.32

0.07 0.01
454.58 74.80

0.65
183.55

0.13
35.82

316.37 40.86
328.07 42.37

5.91

5.91

1.15
1.15

5.87 0.76
1.87 0.24
16.72 2.16
356.73 46.07
381.19 49.23

37.14
512.48

7.25
100.00

774.35 100.0

บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส
รวมรายได้กลุ่มธุรกิจพลังงาน
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ.ไออีซีเทคโนโลยี
บจ.ไออีซีดีสทริ บิวชั่ น ซิ สเท็ม
บจ. เอ็นเอฟเอส (2010)
บจ. ไอเอสดี(2012)
รวมรายได้กลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเ
ทศ
กลุ่มธุรกิจปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม
E-Contech Management Pte.Ltd
รวมรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย

100
100
100
100

100

-

0.25
493.40

-

0.05
100

44.11

0.01
0.01

-

4.08 0.67
607.79 100.0
0

-
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โครงสร้ างธุรกิจ

หมายเหตุ * อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการปิ ด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการประกอบด้วยกลุ่มธุ รกิจ 4 กลุ่มได้แก่ ธุ รกิจ คือ (1) กลุ่มธุ รกิจพลังงาน (Energy
Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล (2) กลุ่มธุ รกิจ
ผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic) (3) กลุ่มธุ รกิจ (Information
and Communication Technology Business) (4) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting
Business)
1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business)
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ขยะ ชี วมวล ก๊าซ
ชี วภาพ เป็ นต้น เป็ นการผลิ ตไฟฟ้ า โดยใช้พลัง งานทดแทน โดยแหล่ ง เชื้ อเพลิ ง ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตไฟฟ้ า
สามารถหาได้จากท้องถิ่ นต่ างๆ บริ ษทั ได้เล็ง เห็ นความสํา คัญดังกล่า ว จึ งได้เริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จพลัง งาน
ทดแทน ตลอดจนการค้นคว้าและวิจยั เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานทดแทนเหล่านั้นให้เกิ ด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และปั จจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนินธุ รกิจโรงไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานทดแทน
ในหลายรู ปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ
(Waste to Energy Power Plant) โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)
1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นธุ รกิจที่ไม่มีความซับซ้อนในด้านการดําเนิ นงาน อีกทั้งยังมีจุด
แข็งในด้านวัตถุ ดิบเพื่อการผลิ ต เนื่ องจากแสงอาทิ ตย์เป็ นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ไม่จาํ กัด ประกอบกับ
กระบวนการผลิ ตปราศจากการเผาไหม้ใ ดๆ ทํา ให้ไ ม่ส่ งผลต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ นโยบายการ
สนับสนุนด้านราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าโดยภาครัฐทําให้ธุรกิจมีความมัน่ คงเป็ นอย่างยิง่
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯทั้ง 2 แห่ง เป็ นแบบ Grid ซึ่ งมีคุณสมบัติในการแปลง
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ที่ผลิ ตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั มีสัญญารับซื้ อกระแสไฟฟ้ า (PPA) กับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจํานวน 4 ฉบับ กําลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 3.84 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยบริ ษทั ย่อยดังต่อไป
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บริษัทย่ อยทีด่ าํ เนินงาน

ทีต่ ้งั

COD

1

ระยะเวลาการได้
Adder
คงเหลือ
ระยะเวลา จาก ธ.ค.
60

กําลังไฟฟ้ า
ติดตั้งรวม

2

กําลังไฟฟ้ ารับซื้อ
รวม

(เมกะวัตต์)

(เมกะวัตต์)

บริษัท ไออีซี แม่ ทา แม่
แตง จํากัด
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ ลําพูน 1,2

ต. ทากาศ
อ.แม่ทา
จ.ลําพูน

23-ก.ย.-56

10ปี

5 ปี
9 เดือน

2.638

1.92

- โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ แม่ มาลัย 1,2

ต.ขี้เหล็ก
อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

30-มิ.ย.-57

10ปี

6 ปี
6 เดือน

2.304

1.92

4.942

3.84

รวมกําลังการผลิตพลัง
ไฟฟ้ า
1

COD : Commercial Operation Date

2

กําลังไฟฟ้าติดตั้งรวมตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 1.152 เมกะวัตต์/โครงการ
โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ อ. แม่ ทา จ.ลําพูน
กําลังไฟฟ้ าติดตั้งรวม 2.638 เมกะวัตต์ (MWp) และใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิ ด ฟิ ล์มบาง เครื่ องหมาย
การค้า Solar Frontier รุ่ น SF 140S ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า ตรง/สลับ เครื่ องหมาย
การค้า SMA รุ่ น STP 17000 TL-EE-10 ชนิ ด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี แปลงแรงดันไฟฟ้ า
ด้วยหม้อแปลงและจําหน่ายเข้าสู่ ระบบสายส่ ง 22 kV ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้ า ที่ผา่ นการทดสอบจาก
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ อ. แม่ มาลัย จ.เชียงใหม่
กําลังไฟฟ้ าติดตั้งรวม 2.304 เมกะวัตต์ (MWp) โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์ชนิ ดผลึกรวม เครื่ องหมาย
การค้า JA Solar รุ่ น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า ตรง/สลับ เครื่ องหมาย
การค้า SMA รุ่ น STP 20000 TL-EE-10 ชนิ ด String Inverter ผลิตในประเทศเยอรมนี แปลงแรงดันไฟฟ้ า
ด้วยหม้อแปลงและจําหน่ายเข้าสู่ ระบบสายส่ ง 22 kV ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้ า ที่ผา่ นการทดสอบจาก
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
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การตลาดและการแข่ งขัน
เนื่ องจากการจํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ดํา เนิ นการภายใต้สั ญญาการรั บ ซื้ อพลัง งานไฟฟ้ า (Power
Purchasing Agreement -PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งสัญญามีอายุ 5 ปี และต่อเนื่ องครั้งละ 5 ปี โดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ มีผลใช้บงั คับจนกว่าผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าจะยื่นหนังสื อถึ งการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค เพื่อแสดงความ
ประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้า
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการประกันรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความมัน่ คง และถือได้วา่ ไม่มี
การแข่งขันในด้านการตลาด
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ระบบการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบด้วยส่ วน
สําคัญ 5 ส่ วน ได้แก่
(1) แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ (PV Module) ทําหน้าที่เปลี่ ย นพลังงานแสงให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC) โดยสามารถนําแผ่น PV Module หลายๆ แผ่นมาต่อกันเป็ นชุ ด เพื่อให้ได้พลังงาน
ไฟฟ้าใช้งานตามต้องการ
(2) เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) ทําหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิต
ได้ให้เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ ารวม (Main Distribution Board) ทําหน้าที่ควบคุ มการจ่ายและตัดตอน
ระบบไฟฟ้าแรงตํ่า 3 เฟส
(4) หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ า (22kV Step up Transformer) ทําหน้าที่ยกแรงดันไฟฟ้ า 3 เฟส ให้
เท่ากับระบบสายส่ งของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
(5) ระบบสวิทช์ตดั ตอนหลัก (22kV Switch Gear) ทําหน้าที่เชื่ อมต่อ/ตัดตอน ระบบไฟฟ้ าของ
โรงไฟฟ้ากับระบบสายส่ งของการไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯ ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้ าหลักซึ่ งมีคุณภาพมาตรฐาน
ได้รับการประกันจากผูผ้ ลิต ผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งส่ วนที่ผลิตใน
ประเทศและนํา เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ นําเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น และสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน, Inverter นําเข้าจากประเทศเยอรมนี หม้อแปลงไฟฟ้ าผลิตในประเทศไทย ทําให้ที่เชื่ อมัน่ ได้
ว่า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกแห่ งของบริ ษทั สามารถผลิตไฟฟ้ าได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการ
ของลูกค้า
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
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1.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การเพิ่มของปริ มาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขยะ แม้วธิ ี การฝังกลบซึ่ งใช้
อยู่ในปั จจุบนั เป็ นวิธีการที่ลงทุนตํ่าที่สุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลภาวะและทัศนี ยภาพ ทํา
ให้ปัจจุ บนั การสร้ างหลุ มฝั งกลบใหม่เป็ นไปได้ยากเนื่ องจากการต่อต้านจากชุ มชน ภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่นเองต้องเผชิญปั ญหาในการวางแผนการบริ หารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงปั ญหาและโอกาสทางธุ รกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการกําจัดขยะ
มู ล ฝอยและแปรรู ป เป็ นพลัง งานไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถพัฒ นาเป็ นธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ที่ ค าดว่า จะให้
ผลตอบแทนที่มนั่ คง และยัง่ ยืนในอนาคต แม้วา่ จะมีปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิ คและปั ญหามลภาวะอยู่
บ้างในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
บริ ษทั ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) หรื อ EGCOในการดําเนิ นงานโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานขยะ ชื่ อ บริ ษทั จีเดค จํากัดโดยสร้ างโรงงานกําจัดขยะชุ มชนและแปรรู ปเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า ขนาดกําลังการผลิตสู งสุ ด 7.0 เมกะวัตต์ และมีขนาดกําลังการผลิตขายกระแสไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคได้สูงสุ ด 6.5 เมกะวัตต์ (Adder ณ ราคา 3.50 บาท/หน่วย เป็ นระยะเวลา 7 ปี ) ภายใต้สัญญาขาย
ไฟกับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยสัญญามี ผลใช้บงั คับตั้ง แต่ วนั ที่ ท้ งั สองฝ่ ายลงนามในสั ญญาโดยมี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่ องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัตินบั ตั้งแต่เปิ ดขายกระแสไฟฟ้าเชิ งพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2557
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IECG) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2561 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) ภายใต้ความ
เห็ นชอบของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุ มตั ิให้
IECG เข้าลงทุนซื้ อหุ น
้ สามัญของบริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ IECG คืนจาก EGCO มีผลทําให้
IECG เป็ นผูถ
้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จีเดค จํากัด ในสัดส่ วน 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริ ษทั ฯตั้งอยูท่ ี่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นโรงกําจัด
ขยะและแปรรู ปเป็ นพลั ง งานไฟฟ้ าแห่ งแรกของประเทศไทยที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี Ash-Melting
Gasification และใช้เทคโนโลยีช้ นั สู งที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาในภาคพื้นยุโรป โดยใช้เทคโนโลยีใน
การก่อสร้างจากประเทศฟิ นแลนด์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน กับ
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็ นระยะเวลา 25 ปี และยังสามารถลงนามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน
ร่ วมกับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาจํานวน 12 องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อนําส่ งขยะ
มูลฝอยชุ มชนรายวันนํามาเป็ นเชื้ อเพลิงให้กบั บริ ษทั ฯได้วนั ละไม่ต่าํ กว่า 250 ตันต่อวัน ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่
มากพอสําหรับการนํามาเตรี ยมเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
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การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนมีความแตกต่างกับการดําเนิ นการธุ รกิ จอื่ นๆ
เนื่ องจากเป็ นโครงการที่มีผลกระทบต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริ ษทั เป็ นองค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งมีหน้าที่ในการบํารุ งรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและพื้นที่ของตนเอง การเข้า
ดําเนิ นการโครงการจะเป็ นการประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว จะ
สามารถดําเนินการตามข้อตกลงกับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่นตามกรอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาํ หนด
ไว้ตลอดอายุสัญญา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯยังมุ่งมัน่ ให้การดําเนินการเป็ นไปด้วยความราบรื่ น โดยจัดเตรี ยมงบประมาณ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนในท้องถิ่ น มุ่งเน้นการ
ทํางานที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น มุ่งสร้างการสื่ อสารที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯ และชุ มชนเพื่อ
สันติสุขในการประกอบการ (Industrial Peace)
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การบริ หารจัดการเริ่ มจากการรับขยะชุ มชนที่ก่อเกิ ดรายวันเข้าสู่ ระบบการคัดแยกและบดให้ได้
ขนาดตามที่ ต้อ งการพร้ อ มกับ การลด/ควบคุ ม ความชื้ น จากนั้นป้ อ นเข้า สู่ เ ตาเผาแบบแก๊ ส ซิ ไ ฟเออร์
(Gasifier) เพื่อกําจัดขยะและแปรรู ปเป็ นพลังงานความร้อนป้ อนให้แก่ระบบกําเนิ ดไอนํ้า (Boiler) เพื่อเป็ น
แหล่งพลังงานขับเคลื่อนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โครงการนี้ ได้รับการออกแบบที่ คาํ นึ งถึ งการรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีระบบควบคุ มและบําบัด
มลภาวะครบถ้วน ทั้งด้านอากาศ นํ้า และกากของเสี ย โดยด้านอากาศมีระบบบําบัดอากาศและกากของเสี ย
เที ยบเท่ามาตรฐานยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบําบัดนํ้าเสี ยของขยะด้วยบ่อบําบัดนํ้าเสี ยที่ ได้
มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนํานํ้าที่บาํ บัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในกิจกรรมดําเนินการ
โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้ จะเป็ นโครงการต้นแบบสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและการบริ หารจัดการที่
เหมาะสม เป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และส่ งเสริ มการบริ หารจัดการขยะชุ มชนอย่างถู กสุ ขลักษณะ การ
ดําเนิ นการโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุ นเป็ นอย่างดี จากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้การตอบรับและสนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยอย่างยัง่ ยืน การ
ดําเนินการโครงการนี้มีปัจจัยเกื้อหนุ นอย่างมาก โดยสถานที่ต้ งั ของโรงงานอยูใ่ นพื้นที่หลุมฝังกลบขยะมูล
ฝอยของคู่สัญญา ซึ่ งหมายถึ งการมี เสถี ยรภาพของวัตถุ ดิบที่ จาํ เป็ นต้องใช้ในระยะเวลายาว สนับสนุ น
ความมัน่ คงในการดําเนินการของโครงการเป็ นอย่างดี
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
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1.3 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าชี วมวล
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การผลิตไฟฟ้าด้วยชี วมวล เป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยระบบเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) โดย
การนําเชื้ อเพลิ งชี วมวล เช่น แกลบหรื อเศษไม้มาใช้เป็ นเชื้ อเพลิง เพื่อเผาไหม้ และถ่ายเทความร้ อนให้
หม้อไอนํ้าจนกลายเป็ นไอนํ้าที่ร้อนจัด และมีความดันสู ง ซึ่ งไอนํ้าจะไปขับเคลื่อนกังหันหรื อเครื่ องจักร
ไอนํ้าที่ต่ออยูก่ บั เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา
สําหรับโรงไฟฟ้ าชี วมวล ซึ่ งดําเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด: SK 1
(เดิมชื่ อ บริ ษทั แก้วลําดวนเพาเวอร์ ซพั พลาย จํากัด: KPS) เป็ นโรงไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิตรวม 9.9 เมกะ
วัตต์ โดยใช้ ไม้สับ เปลื อกไม้ ทะลายปาล์ม และชานอ้อย เป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิ ต (Feed Stock) ซึ่ ง
สามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอภายในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว
SK 1 ได้ทาํ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ที่ 8 เมกะวัตต์ ประเภท Non- firm
โดย PPA ฉบับนี้ SK 1 จะได้รับส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า (adder) สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กที่ 0.30
บาท ต่ อกิ โลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 7 ปี โดย SK 1ได้เปิ ดดําเนิ นการเชิ งพาณิ ช ย์ต้ งั แต่วนั ที่ 10
เมษายน 2556 ดังนั้น รายได้ของ SK 1 จะเป็ นไปตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าฉบับมาตรฐาน โดยคิดตาม
หน่วยไฟฟ้ าที่สามารถส่ งจําหน่ายได้ สําหรับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) ปั จจุบนั SK 1 ได้รับการอนุ มตั ิ
ให้เปลี่ยนราคารับซื้อไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็ น FiT (Feed -in Tariff) เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ มีนาคม 2559
มีอายุสัญญา 17 ปี
การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวนั้นเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างไปจากการดําเนิ นธุ รกิ จในแบบอื่ น
เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่มีลูกค้าเพียงรายเดี ยวคือ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภาครัฐที่มีความ
น่ า เชื่ อถื อ ทั้ง นี้ เมื่ อ โครงการได้เริ่ ม เปิ ดดํา เนิ นการเชิ ง พาณิ ช ย์เ รี ย บร้ อยแล้วก็ ส ามารถที่ จะจํา หน่ า ย
กระแสไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ได้ตามสัญญาที่ได้รับ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
วัตถุ ดิบหลักในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าของ SK 1 ได้แก่ เศษวัสดุ เหลื อใช้ทางเกษตร เช่ น ทะลาย
ปาล์ม ชิ้ นไม้สับ เปลื อกไม้ และชานอ้อย โดย ชิ้ นไม้สับ และเปลื อกไม้ สามารถหาได้ตลอดทั้งปี ใน
บริ เวณพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งมีโรงไม้สับที่สามารถส่ งวัตถุดิบให้ SK 1ได้ และทะลายปาล์มสามารถ
หาได้ตลอดทั้งปี เช่ นเดี ยวกัน แต่ราคาเปลี่ ยนแปลงตามตลาด และฤดู กาล ขณะที่ทะลายปาล์มจะ
ขึ้นอยู่กบั ฤดู กาลเก็บเกี่ยวปาล์มทั้งนี้ผูข้ ายมีหน้าที่ตอ้ งจัดหาเชื้ อเพลิ งตามประเภทที่กาํ หนดเพื่อส่ งมอบ
ให้แก่ SK1
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ปริมาณทีใ่ ช้ วตั ถุดิบในแต่ ละวัน
ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิ งในแต่ละวันขึ้นอยู่กบั สู ตรการเดิ นเครื่ องเพื่อให้ได้กาํ ลังการผลิ ตที่ขาย
ออกวันละ 8 เมกะวัตต์ โดยกําหนดค่าความร้ อนของชนิ ดเชื้ อเพลิ งสามารถกําหนดให้ใช้เชื้ อเพลิ ง
ต้นทุนตํ่า เช่นเปลื อกไม้ ,ทะลายปาล์ม และชิ้นไม้สับโดยมีปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงต่อวันตั้งแต่ 300350 ตันต่อวัน ขึ้นอยูก่ บั ความชื้นของเชื้อเพลิง
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.4 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าก๊ าซชี วภาพ ( Biogas Power Plant)
เนื่องจากบริ ษทั ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนยังไม่แล้วเสร็ จเหตุดว้ ยมีผคู ้ ดั ค้าน
การเพิ่มทุน ดังนั้น ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
ครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ขายหุ ้นสามัญทั้งหมดจํานวน
500,000 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนอง
รี จํากัด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทให้แก่ บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด คิดเป็ น
มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้ น 50,000,000 บาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริ ษทั
2. กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic)
จากประสบการณ์การดําเนิ นงานโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ของบริ ษทั จีเดค จํากัด ทําให้พบว่า
ขยะมี ส่วนประกอบที่ เป็ นพลาสติ กซึ่ งสามารถนํามาทําเป็ นเม็ดพลาสติกรี ไซเคิลและกลับมาใช้ใน
อุตสาหกรรมใหม่ได้บริ ษทั จึงได้พฒั นาธุ กิจผลิดเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิลขึ้นมา
แต่ในการดําเนินการทดสอบและหาวิธีการแก้ปัญหาการคัดแยกขยะพลาสติกมาระยะหนึ่ ง ทํา
ให้พบว่าขยะปนเปื้ อนจากบ่อขยะชุ มชน ไม่คุม้ ค่าทั้งในด้านการได้มาของพลาสติก และในด้านการ
ลงทุน ทําให้บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเปลี่ยนวัตถุดิบพลาสติกจากขยะชุ มชน มาเป็ นการผลิตเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิลจากพลาสติกอุตสาหกรรมและเศษพลาสติกใช้แล้วแทน โดยพบว่ามีตน้ ทุนในการผลิตที่น้อย
กว่าและได้ผลผลิตมากขึ้น
บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้ท าํ การขอใบอนุ ญาตนํา เข้า เศษพลาสติ ก บดจากต่ า งประเทศ เพื่อนํา มาเป็ น
วัตถุดิบ จํานวน 36,000 ตัน เพื่อผลิตเป็ นเม็ดพลาสติกเพื่อจําหน่าย โดยมีเป้ าหมายหลักที่จะส่ งออกเม็ด
พลาสติกไปยังประเทศที่มีความต้องการสู ง เช่น ประเทศจีน เป็ นต้น
แต่จากมาตรการห้ามนําเข้าขยะอีเล็กทรอนิ กส์ และขยะพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักรของ
ภาครัฐ ตลอดจนมีการชะลอตัวการนําเข้าสิ นค้าทางทะเล จากความกังวลของผูป้ ระกอบขนส่ งสิ นค้า
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ทางเรื อ ทําให้ประสบปั ญหาการนําเข้าพลาสติกดังกล่าว โครงการฯ จึงได้มาปรับแผนธุ รกิจมาเป็ นการ
รับจ้างหลอมเม็ดพลาสติกจากผูป้ ระกอบการคัดแยกวัตถุดิบภายในประเทศแทน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เม็ ด พลาสติ ก ในตลาดปั จ จุ บ ัน มี รู ป แบบหลากหลาย แบ่ ง ได้จ ากที่ ม าของวัต ถุ ดิ บ เช่ น เม็ ด
พลาสติกที่ผลิ ตขึ้นใหม่ เม็ดพลาสติกรี ไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม หรื อเม็ดพลาสติกรี ไซเคิลจากขยะ
ชุมชน เป็ นต้น หรื อหากแบ่งตามประเภทคุ ณสมบัติของพลาสติกที่ผลิตโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั แบ่งออกได้
เป็ น 7 ประเภท ดังนี้
ประเภทพลาสติก
PETE (Polyethylene
Terephthalate ethylene
HDPE (High Density
Polyethylene)
PVC (Polyvinyl Chloride)

LDPE (Low Density
Polyethylene)

PP (Polypropylene)

Polystyrene

ตัวอย่างการนําไปใช้

คุณสมบัติ

ทําภาชนะบรรจุน้ าํ ดื่ม นํ้าอัดลม
นํ้ายาซักผ้า
ทําภาชนะบรรจุนมสด นํ้าดื่ม
นํ้ายาซักผ้า ถุงพลาสติก ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่ วนรถยนต์
ทําภาชนะสําหรับห่ อหุ ม้ ขวด
บรรจุชนิดบีบ ถุงพลาสติกตาม
ร้านค้า
ทําถุงหิ้ว ขวดพลาสติกบาง
ประเภท นิยมทําถุงใส่ อาหาร ชา
กาแฟ

มีน้ าํ หนักเบา ไม่แตกเมื่อถูกแรง
กด
มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัน
ติทนทานต่อสารเคมีและตัวทํา
ละลายหลายชนิด
มีความยืดหยุน่ สู ง แข็งแต่เปราะ
และสลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับ
ความร้อน
มีความเหนียวและยืดหยุน่ ได้ดี
ทนต่อการกรอบแตก แต่แข็งแรง
และทนความร้อนน้อย
กว่า HDPE
ใช้เป็ นยางลบ หลอด ขวดนม ถุง เป็ นพลาสติกที่มีความเบาที่สุด
ร้อนบรรจุอาหารชนิดใช้แล้วทิ้ง ในกลุ่ม เปราะและแตกง่ายน้อย
กว่า HDPE ไอนํ้าและออกซิ เจน
ซึ มผ่านได้นอ้ ย
ใช้ทาํ โฟม
นํ้าหนักเบา คงรู ปดีแต่เปราะ ใช้
ผลิตเป็ นแก้วโฟมที่ใช้แล้วทิง้
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การตลาด การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับจ้างหลอมทําการผลิตเม็ดพลาสติก ที่มาจากขยะพลาสติกที่ผา่ นการคัดแยก
และ ผ่านการ บด ตัด เป็ นชิ้นเล็กๆ เรี ยบร้อยแล้ว (Scrap) ซึ่ งจากการทดสอบพบว่าพลาสติกดังกล่าว
สามารถนํามาหลอมเป็ น เม็ดพลาสติกเพื่อในอุตสาหกรรมรี ไซเคิลหลายประเภทตามแต่ความต้องการและ
วัตถุดิบที่ทางลูกค้านํามาให้ทางบริ ษทั .
การตลาด การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมคัดแยกพลาสติกภายในประเทศที่มีความ
มัน่ คงทางด้านวัตถุดิบ และมีปริ มาณมาเพียงพอที่จะป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิต
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ได้เปรี ยบคู่แข่งขันในด้านของเครื่ องที่มีปริ มาณมาก ทําให้สามารถรองรับคําสั่งผลิตจาก
ลู กค้าได้หลากหลายและสามารถผลิตได้ในปริ มาณมากเพียงพอต่อความต้องการของลู กค้า แตกต่างจาก
คู่แข่งที่ไม่สามารถผลิตได้ปริ มาณมากพอต่อคําสั่งผลิ ตในแต่ละครั้ง ตลอดจนประสบการณ์ในการทดลอง
ผลิ ตเม็ดพลาสติ กที่ หลากหลายทั้งแบบเม็ดพลาสติ กเชิ งเดี่ ยวและเม็ดพลาสติ กชนิ ดคอมปาวด์ และมีการ
ปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรเพื่อให้สามารถรองรับการผลิตเม็ดพลาสติกได้ทุกประเภทในปั จจุบนั
สภาพการแข่ งขัน
การหลอมเม็ดพลาสติกสามารถกระทําได้โดยรายย่อยที่มีเครื่ องจักรและมีพ้นื ที่หรื อโรงงานเป็ นของ
ตนเอง ทําให้ตน้ ทุนในการบริ หารจัดการตํ่ากว่าบริ ษทั ซึ่ งอดีตผูบ้ ริ หารได้ลงทุนค่อนข้างสู งและโรงงานอยู่
ในรู ปของการเช่า มีความเสี่ ยงในด้านสถานที่และต้นทุนเครื่ องจักรกอปรกับการจ้างหลอมได้ค่าหลอมต่อ
หน่วย(margin) ค่อนข้างตํ่า และหากบริ ษทั ต้องซื้อวัตถุดิบเองเพื่อใช้ในการหลอมยังต้องพบกับภาระภาษีซ่ ึ ง
ทําให้ตน้ ทุนของบริ ษทั สู งกว่ารายย่อยทัว่ ไป
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เนื่องจากมาตราการห้ามนําเข้าขยะอีเล็กทรอนิคกส์ และพลาสติกประเภทถุง PE ของภาครัฐ ทําให้
การนําเข้าเศษพลาสติกทําได้ยากขึ้น และความกังวลใจต่อมาตรการดังกล่าวของผูป้ ระกอบการขนส่ งทางเรื อ
มีผลต่อเนื่องทําให้วตั ถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคาสู ง บริ ษทั ฯ จึงมองหาพันธมิตรในประเทศที่มี
ความมัน่ คงทางด้านวัตถุดิบ และปรับเปลี่ยนจากการนําเข้าเศษพลาสติกมาหลอมและส่ งออกเองมาเป็ นการ
รับจ้างหลอมแทนการนําเข้าจากมาตรการของรัฐบาลและมองหาคู่คา้ ทางธุ รกิจที่สามารถจัดหาวัตถุดิบป้ อน
โรงงานทั้งในแง่ของปริ มาณและราคาที่เหมาะสมสําหรับการรับจ้างหลอมต่อไป
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งานทีไ่ ด้ ดําเนินการไปแล้ วในปี 2561
ในปี 2561 โครงการฯ ได้ติดตั้งเครื่ องจักรผลิ ตเม็ดพลาสติกไปแล้ว 6 สายการผลิ ต และทําการ
ปรับปรุ งเครื่ องจักรจํานวน 2 สายการผลิตให้สามารถรองรับการผลิตเม็ดพลาสติกได้ทุกประเภทจากเดิมซึ่ ง
รองรับการผลิตเฉพาะพลาสติกประเภท Polyethylene
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการผลิตพลาสติกรี ไซเคิลได้ใช้งบประมาณในการลงทุนที่สูงมากในอดีตก่อน
การทดสอบจริ งทําให้ผบู ้ ริ หารชุดปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทบทวนโครงการในแง่ความคุม้ ค่า
ของโครงการดังกล่าว
3. กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งและพัฒนากลุ่มธุ รกิจ Information and Communication Technology หรื อ ICT ขึ้น
ด้วยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ และเอกชน
และมีความสําคัญต่อการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ของภาครัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการด้าน IT ที่สําคัญๆ มาตลอดกว่า 10 ปี และ การมี
พันธมิตรทางธุ รกิจที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมตลอดถึงการให้บริ การที่ดีเยี่ยมของบริ ษทั ฯ นับเป็ น
จุดแข็งในการดําเนิ นธุ รกิ จ ICT ในแต่ละโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการนั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาคัดเลือก
อุปกรณ์และระบบที่ มีมาตรฐานสู ง โดยพิจารณากําหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์ แต่ละส่ วนให้
เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการลงทุน
อย่างคุม้ ค่าที่สุด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สายงาน ICT ของบริ ษทั ฯ ครอบคลุ มการบริ การวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ออกแบบและประยุกต์ท้ งั ระบบ ฮาร์ ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , โครงสร้ าง
ระบบเครื อข่าย และการให้บริ การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาระบบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทีมงานนักพัฒนาระบบ และวิศวกรระบบ ที่สามารถให้การสนับสนุ นด้าน
งานออกแบบและพัฒนาระบบ รวมไปถึงงานด้านฝึ กอบรมให้แก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
โดยสื บเนื่ องจากความสําเร็ จของการดําเนิ นงานโครงการ Integrated Billing & Customer Services
System and Billing Mediation (IBACSS) มูลค่า 953 ล้านบาท ของ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (กสท) ในปี 2551 - 2555 เป็ นต้นมา ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก กสท ให้เป็ น
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ผูด้ าํ เนิ นการโครงการจ้างจัดทําระบบบริ หารจัดการข้อมูลลูกค้า (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48
ล้า นบาท และโครงการจ้า งจัด ทํา ระบบบู ร ณาการการรั บ ชํา ระค่ า ใช้บ ริ ก าร (Enterprise Payment
Integration System) จํานวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 19.35 ล้านบาท ในปี 2558 โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เป็ น
ต้นมา บริ ษทั ฯ ยังได้รับความไว้วางใจ จาก กสท ให้เป็ นผูด้ ูแลบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบ IBACSS และ Unified Database มูลค่ารวมกว่า 270 ล้านบาท อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั อีกด้วย
การตลาด การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุ่มลู กค้าหลักของบริ ษทั ฯ คือ องค์กรภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ บริ ษทั เอกชน โดย มุ่งเน้นรับงาน
โครงการต่ า งๆ ด้วยการเข้า ร่ วมประกวดราคา ทั้ง นี้ สิ นค้า และบริ ก ารของบริ ษ ทั ฯ เป็ นสิ นค้า ที่ มี ระบบ
เทคโนโลยีข้ นั สู ง ดังนั้นในขั้นตอนการขายหรื อการนําเสนองานจึงจําเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจากหลายสาขา
และอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่ งนอกเหนื อจาการนําเสนอคุณสมบัติโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ยังมีการนําผลิตภัณฑ์มาทําการ Demo ให้ลูกค้าทดลองใช้จริ งอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจใน
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งเป็ นลู กค้ารายใหญ่และมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปี ที่ผ่านมา
บริ ษ ัท ฯ ได้มี โ อกาสนํา เสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ และโซลู ชั่นต่ า งๆ เพื่ อตอบสนองแผนธุ ร กิ จ ของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ได้แก่ ระบบ RDBMS ระบบ Customer Front End Application ระบบ CRM และ ระบบ
Order Management เป็ นต้น
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
กลยุทธ์ที่สําคัญคือ การมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการด้าน IT และการมี
พันธมิตรทางธุ รกิจที่หลากหลายในสิ นค้าประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ โดยเน้นพันธมิตรที่มี
ผลิ ต ภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ ท นั สมัย เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล มี ราคาที่ เ หมาะสม มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริ การหลังการขายที่ดี อาทิ มีศูนย์บริ การที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้
งาน และมีความรวดเร็ วในการให้บริ การในด้านการผลิ ตและการจัดจําหน่าย มีความพร้ อมในการเตรี ยม
ปริ มาณสิ นค้าที่สามารถรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ท้ งั ของภาครัฐและเอกชนได้ และสามารถส่ งสิ นค้า
ได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ วทันต่อการดําเนิ นงานในแต่ละโครงการ นอกจากการมีสินค้าและบริ การที่ ดี
แล้ว สิ่ งสําคัญที่เป็ นหัวใจสําคัญในการแข่งขันอีกประการหนึ่ง คือการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ดีกบั ลู กค้า
กล่ า วคื อ บริ ษ ัท ฯ จะต้องเป็ นคู่ คิ ด ทางธุ รกิ จให้ก ับ ลู ก ค้า ได้ สามารถให้ ค าํ ปรึ ก ษา แนะนํา ให้ ค วาม
ช่วยเหลือและดูแลลูกค้าให้ได้สินค้าและบริ การที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
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สภาพการแข่ งขัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงธุ รกิจและองค์กรต่างๆการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปและรู ้เท่าทันคู่แข่งในสภาพการแข่งขันที่มีผปู ้ ระกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี
แนวโน้มเทคโนโลยีสาํ หรับปี 2562 ซึ่ งคนทัว่ โลกเฝ้ารอคอยจากบริ ษทั วิจยั การตลาดไอทีระดับโลก
“การ์ ทเนอร์ ” กับรายงาน 10 แนวโน้มเทคโนโลยีมาแรงสําหรับปี 2562 หรื อ Top 10 Strategic Technology
Trends For 2019 จากเวทีงานประชุ มใหญ่ประจําปี ของการ์ ทเนอร์ ที่จดั เป็ นประจําในช่วงเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
ทุกเทคโนโลยีที่ถูกนํามาระบุ ถึงต้องสามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือ “เชิ งกลยุทธ์” เพิ่มศักยภาพ
ให้กบั การทําธุ รกิจได้อย่างยาวนานต่อไปอีกไม่ต่าํ กว่า 5 ปี สําหรับแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีเชิ งกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้นในปี หน้า มีดงั นี้
1. อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ งทํางานร่ วมกัน (Autonomous Things)
แนวโน้มที่เริ่ มเป็ นจริ งแล้วจากความสามารถและความแพร่ หลายของเทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์
หรื อเอไอ (Artificial Intelligence : AI) ช่วยให้อุปกรณ์อจั ฉริ ยะต่างๆ ที่เป็ น Internet of Things
(IOT) สามารถเชื่อมโยงถึงกันและทํางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายในวงกว้างได้ นอกจากนี้ เอไอ ยังเพิ่ม
มัน สมองให้ ก ับ สิ่ ง ของอัจ ฉริ ย ะต่ า งๆ อย่ า งเช่ น หุ่ น ยนต์ เครื่ อ งบิ น ไร้ ค นขับ (โดรน) และ
ยานพาหนะไร้ คนขับ ให้สามารถสื่ อสารและมีปฏิ กิริยาโต้ตอบกับคน รวมถึ งสภาพแวดล้อมรอบ
ข้างได้อย่างเป็ นธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์ (Augmented Analytics)
การใช้ปัญญาประดิ ษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นที่นิยมมากขึ้น ใช้เครื่ องจักรในการเรี ยนรู ้ และ
แปลงข้อมูลที่มีการสร้างขึ้นในที่ต่างๆ หรื อมีการแชร์ กนั โดยอัตโนมัติ มาสู่ เครื่ องมือเพื่อช่วยในการ
ตัดสิ นใจขององค์กร และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ด
โดยข้อ มู ล เหล่ า นั้น ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งให้ผู เ้ ชี่ ย วชาญด้า นข้อมู ล อย่า งนัก วิท ยาศาสตร์ ข ้อ มู ล และ
นักวิเคราะห์ ทาํ ให้ หรื อพู ดได้ว่าต่ อไปนี้ ทุ กคนสามารถเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ได้ โดยการ์ ทเนอร์
ทํานายเอาไว้วา่ ภายในปี 2020 จะมีคนกลุ่มนี้ ที่เรี ยกว่า Citizen Data Scientist จํานวนเพิ่มขึ้นถึง 5
เท่า
3. การพัฒนาทีข่ ับเคลื่อนด้ วยปั ญญาประดิษฐ์ (AI-Driven Development)
องค์กรมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่ องมือทางธุ รกิจและเทคโนโลยีที่ขบั เคลื่ อนด้วยเอไอ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งรวมถึงเทคโนโลยีที่ยงั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้งานง่าย และ
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ทําให้นกั พัฒนาแอพพลิเคชัน่ สามารถนําเอไอ ไปเสริ มในแอพพลิเคชัน่ ของตนได้ ซี่ งความต้องการ
ในส่ วนนี้ จะมากกว่าส่ วนที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ ขอ้ มู ลเสี ยอีก ทั้งนี้ การ์ ทเนอร์ คาดการณ์ไว้ว่า
ภายในปี 2020 จะมีโครงการพัฒนาแอพพิลเคชัน่ ใหม่ๆ ราว 40% จะต้องมีนกั พัฒนาร่ วมด้านเอไอ
(AI co-developers) ร่ วมทีมอยูด่ ว้ ย
4. ดิจิทลั ทวิน (Digital Twins)
เว็บไซต์ www.techtalkthai.com ให้คาํ นิยามภาษาไทยของ Digital Twin ไว้อย่างเข้าใจง่ายว่า คือการ
นําข้อมูลจากวัถตุหรื อระบบในโลกจริ งไปนําเสนอแบบครบถ้วนทุกมิติในโลกดิ จิทลั แนวโน้มนี้
เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่ งแล้ว และยังมีแนวโน้มได้รับความนิ ยมมากขึ้นตามความเฟื่ องฟูของ IoT
โดยเฉพาะการนําไปใช้ประโยชน์สําหรับองค์กรธุ รกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถส่ งมอบ “คุ ณค่า” ที่
ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็ ว โดยมีผลสํารวจจากการ์ ทเนอร์ ระบุวา่ เกือบครึ่ งขององค์กรที่มีการนํา
IoT เข้ามาใช้ในปี นี้ มีแผนจะติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทลั ทวินเข้าไปด้วย และมีประมาณการณ์วา่ ตัวเลข
นี้จะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ภายในปี 2020
5. เอดจ์ คอมพิวติง้ จะเก่ งขึน้ (Empowered Edge)
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า Edge computing ซึ่ งช่วยให้การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
และการส่ งคอนเทนท์ เข้าไปใกล้จุดต้นทาง หรื อพื้นที่จดั เก็บข้อมูลทําได้รวดเร็ วขึ้นได้มากยิ่งขึ้น
การ์ ทเนอร์ มองว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้า เอดจ์ คอมพิวติ้ง จะถูกขับเคลื่อนการทํางานด้วย IoT และมี
ความสามารถลํ้า หน้า ยิ่ง ขึ้ น ด้ว ยการติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ อจั ฉริ ย ะเข้า ไป ได้แ ก่ ชิ ป เอไอที่ ไ ด้รับ การ
ออกแบบเฉพาะ อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลรุ่ นใหม่ และการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี 5จี เป็ นต้น
6. ประสบการณ์ จากโลกดิจิทลั (Immersive Experience)
แนวโน้ม ความแรงของเทคโนโลยี น้ ี จะหนุ น เสริ ม กับ ทิ ศ ทางการตลาดยุค ใหม่ ที่ พ ร้ อ มสร้ า ง
ประสบการณ์ ใ ห้ ก ับ ลู ก ค้า ได้ ค รบทุ ก มิ ติ ไม่ ว่ า จะในโลกจริ ง หรื อ บนโลกดิ จิ ท ัล การสร้ า ง
ประสบการณ์ที่เรี ยกว่า immersive experience ก็คือ การขนเอาทุกวิธีการและกลยุทธ์ที่จะลบหรื อ
เบลอภาพเทคโนโลยี ไม่ ใ ห้ ม ากั้น ขวางโลกจริ ง กับ โลกดิ จิ ท ัล ออกจากกัน เทคโนโลยี ข อง
แพลตฟอร์ มการสนทนา อย่างเช่ น แชทบอท จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการที่มนุ ษย์โต้ตอบกับโลกดิ จิทลั
ไปสู่ รูปแบบใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Virtual Reality) การรวมสภาพแวดล้อมจริ งกับ
ภาพเสมือน 3 เข้าด้วยกันให้ผใู ้ ช้มองผ่านกล้อง (Augmented Reality) หรื อการแสดงภาพ 3 มิติได้
ในพื้นที่จริ ง (Mixed Reality) เหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู ้ต่อโลกดิจิทลั ของคน ทําให้
เกิดวิธีการสื่ อสารและโต้ตอบรู ปแบบใหม่ระหว่างผูใ้ ช้งานกับเทคโนโลยี
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7. บล็อกเชน (Blockchain)
บล็อกเชน ได้รับความเชื่ อมัน่ ใน “คํามัน่ ” ที่วา่ จะเข้ามาเปลี่ ยนโฉมอุตสาหกรรม ด้วยจุดแข็งเรื่ อง
ความน่าเชื่อถือของการรวมศูนย์ ทําให้เกิดความโปร่ งใส และลดอุปสรรคในระบบนิ เวศน์ทางธุ รกิจ
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ด้า นข้อมู ล สารสนเทศ (CIO) หลายคน เริ่ ม มองบล็ อกเชน และประเมิ นถึ ง
ศักยภาพ ปั จจุบนั มีบริ ษทั ขนาดใหญ่บางราย เดินหน้าโครงการนําร่ องเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้ว ไม่วา่
จะเป็ นยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกอย่างวอล์มาท หรื อบริ ษทั เดินเรื อขนส่ งสิ นค้าระดับโลกอย่าง Maersk
8. พืน้ ทีอ่ จั ฉริยะ (Smart Spaces)
การ์ ทเนอร์ ให้คาํ จํากัดความของ พื้นที่อจั ฉริ ยะ ไว้วา่ คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรื อดิจิทลั ซึ่ ง
มนุ ษย์และเทคโนโลยี สามารถมีปฏิ สัมพันธ์กนั ได้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีแบบเปิ ด การเชื่ อมต่อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต การทํา งานร่ ว มกัน และระบบนิ เ วศน์ อ ัจ ฉริ ย ะ แนวโน้ม การเติ บ โตของ “พื้ น ที่
อัจฉริ ยะ” เห็ นได้ชดั เจนขึ้นเรื่ อยๆ ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ ทซิ ต้ ี ห้องทํางานดิจิทลั สมาร์ ทโฮม และ
โรงงาน โรงงานที่ เ ป็ นการเชื่ อ มโยงระหว่ า งเครื่ องจัก ร เซ็ น เซอร์ และซอฟต์ แ วร์ เป็ นต้น
(Connected Factory)
ยิ่งโลกเคลื่ อนเข้าไปสู่ ความเป็ นดิจิทลั มากเท่าไร ประเด็นความกังวลเกี่ ยวกับจริ ยธรรมและความ
เป็ นส่ วนตัว ก็ย่ิง เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้ง ในระดับ ตัวบุ คคล องค์ก ร และรั ฐบาล ทั้งนี้ การ์ ทเนอร์
คาดการณ์ ว่า ในอี กไม่กี่ปีข้างหน้าจะเห็ นความสําคัญเพิ่มขึ้นในเรื่ องของ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
การบรรเทาความเสี่ ยงและค่านิยม
9. ควอนตัม คอมพิวติง้ (Quantum Computing)
การทํางานของควอนตัม คอมพิวติ้ง คือการนําคุณสมบัติของ ‘”อะตอม” มาใช้ในการประมวลผล
เพิ่มความรวดเร็ วกว่าคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปมหาศาล และอีกมุมหนึ่ งก็คือ เท่ากับการมีสมองที่ทาํ งาน
ได้เร็ วขึ้น ทําให้คอมพิวเตอร์ เรี ยนรู ้ ไ ด้ไวขึ้น หรื อพูดได้ว่าปั ญญาประดิ ษฐ์จะฉลาดลํ้า อย่างก้า ว
กระโดด
นักพัฒนาสามารถสร้างและทําให้แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ของควอดตัมผ่านคลาวด์ ผูบ้ ริ หารระดับ CIO
ของหลายองค์กร จึงกําลังเกาะติดเทคโนโลยีน้ ีอย่างใกล้ชิด จึงเชื่ อว่าน่าจะเห็ นการใช้ประโยชน์ท่ี
เป็ นรู ปธรรมได้ในราวปี 2022 หรื อ 2023
10. โลกยุคใหม่ หมุนรอบ“เอไอ”
ข้อสังเกตที่เห็นชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีมาแรงสําหรับปี หน้า ก็คือ หลายเทคโนโลยี
“มาแรงขึ้น” และ “มีความสามารถสู งขึ้น”ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ (เอไอ)
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนมันสมองที่แฝงตัวอยูอ่ ย่างเงียบๆ และมีคุณค่า
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การ์ ทเนอร์ จัดทํารายงานขนาดของตลาดเอไอในภาพรวมทัว่ โลก ระบุวา่ จะมีมูลค่าทางธุ รกิจจะ
เติบโตจาก 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐปี นี้ ไปแตะหลัก 3.9 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2022
จอห์น-เดวิด เลิฟล็อค รองประธานฝ่ ายวิจยั ของการ์ทเนอร์ บอกว่า เอไอ จะยังคงครองตําแหน่งเป็ น
เทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ (disruptive technology) ต่อเนื่ องไปอีกไม่ต่าํ กว่า
10 ปี เพราะอานิ สงค์จากพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บิ๊กดาต้าที่ขยายตัวไม่หยุดทั้งในแง่
ปริ มาณข้อมูล (volume), ข้อมูลที่มีความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (velocity) และข้อมูลมีความ
หลากหลาย อีกทั้งยังได้แรงหนุ นจากความก้าวหน้าของโครงข่ายประสาทสําหรับการเรี ยนรู ้เชิงลึก
(Deep Neural Networks : DNNs)
ในช่ ว ง 2-3 ปี ข้า งหน้ า บทบาทสํ า คัญ ในเบื้ อ งต้น ของเอไอ จะเป็ นงานเกี่ ย วกับ การสร้ า ง
ประสบการณ์ลูกค้า โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า รวมถึงการช่ วยลดต้นทุน
ผ่านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม หลังปี 2021 บทบาทของเอไอ จะเปลี่ยนมาสู่ การเป็ น
เครื่ องมือสร้ างรายได้ใหม่ จากการเพิ่มยอดขายของบริ การที่ มีอยู่เดิ ม และสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์
ใหม่ๆ ซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/817586
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ งานร่ วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีท้ งั ในและต่างประเทศเพื่อนําเสนอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ พันธมิตรที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
ได้แก่ บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด Oracle Corporation (Thailand) Co.,Ltd. Subex (Asia Pacific) Pte
Ltd. Infor Global Solutions (Thailand) Ltd. และพันธมิตรรายใหม่ในปี 2561 ได้แก่ SourceCode Asia
Pacific Pte Ltd และ Tmax Singapore Pte. Ltd. เป็ นต้น
โครงการทีส่ ํ าคัญ
โครงการที่สําคัญของ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่ถือเป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของ
กลุ่มธุ รกิจ ICT คือ โครงการ Integrated Billing & Customer Services System and Billing Mediation
(IBACSS) มูลค่า 953 ล้านบาท ในปี 2551 - 2555 และโครงการจ้างจัดทําระบบบริ หารจัดการข้อมูลลูกค้า
(Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ล้านบาท ในปี 2556 จากการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการทั้ง 2 โครงการ
ดังกล่าว ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับการว่าจ้างให้เป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาและซ่ อมแซมระบบทั้ง 2 มาโดยตลอดจนถึง
ปั จจุบนั ทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอดเป็ นโครงการใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารอง
สําหรับ OM Unified และโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM เป็ นต้น
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งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
งานโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม (Maintenance Project) : บริ ษทั ฯ จะทําการส่ งมอบ
งานบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมและเก็บเงินค่าจ้างเป็ นรายเดื อน ระยะเวลา ดําเนิ นการ 12 เดื อน
ไม่มีระยะรับประกัน (Warranty) ได้แก่ โครงการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS และ
โครงการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database
2. โครงการจ้างเหมาดําเนิ นการ (Turnkey Project) : บริ ษทั ฯ จะพัฒนาระบบที่ได้รับการว่าจ้าง
จนแล้วเสร็ จในสภาพพร้อมใช้งาน แล้วจึงส่ งมอบระบบงานโครงการนั้นให้กบั ผูว้ า่ จ้าง ภายใต้
ระยะเวลาโครงการ โดยมีระยะเวลารับประกัน (Warranty) ได้แก่
2.1 โครงการจ้างจัดทําระบบบูรณาการการรับชําระค่าใช้บริ การ (Enterprise Payment
Integration System) คาดว่าจะส่ งมอบงานได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2562
2.2 โครงการจ้างพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลค่าใช้บริ การ Domestic Roaming คาดว่า
จะส่ งมอบงานได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2562
2.3 โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified คาดว่าจะส่ งมอบงาน
ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของ ปี พ.ศ. 2562
4. กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting)
เนื่องจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมได้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และ
ยังไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี 2561 จึงอยูใ่ นระหว่างปิ ดบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ต่อไป
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สถานการณ์ ทางธุรกิจพลังงาน
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)
สถานภาพปัจจุบัน
กําลังการผลิตไฟฟ้า ณ สิ้ นเดือน ธันวาคม 2557 กําลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย เท่ากับ
37,612 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ นกําลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท Firm (ในระบบ กฟผ.) เท่ากับ 34,668
เมกะวัตต์รับซื้ อไฟฟ้าจาก SPP ประเภท Non-firm เท่ากับ 915 เมกะวัตต์และรับซื้ อไฟฟ้าจาก VSPP เท่ากับ
2,029 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กําลังผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า
• พลังความร้อนร่ วม 21,145 เมกะวัตต์ ร้อยละ 56.2
• พลังความร้อน 7,538 เมกะวัตต์ ร้อยละ 20.0
• พลังงานหมุนเวียน 8,476 เมกะวัตต์ ร้อยละ 22.5
• กังหันแก๊ส เครื่ องยนต์ดีเซล 153 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0.5
• สายส่ งเชื่ อมโยงไทย-มาเลเซี ย 300 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0.8 รวม 37,612 เมกะวัตต์
กําลังผลิตไฟฟ้ าแบ่งตามผูผ้ ลิตไฟฟ้ า - กฟผ. 15,482 เมกะวัตต์ ร้อยละ 41.2 เอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,167 เมกะวัตต์ ร้อยละ 35.0 - เอกชนรายเล็ก (SPP) 4,530
เมกะวัตต์ ร้อยละ 12.0 - เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 2,029 เมกะวัตต์ ร้อยละ 5.4 ซื้ อไฟฟ้าต่างประเทศ 2,404 เมกะวัตต์ ร้อยละ 6.4 รวม 37,612 เมกะวัตต์
กรอบการจัดทําแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557 ได้เห็นชอบแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan:
PDP2015) โดยให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ ของสํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency
Development Plan: EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558 - 2579 สอดคล้องกับ PDP2015
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบกรอบการจัดทํา แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) การจัดทําแผน PDP2015 ดังกล่าว จะให้ความสําคัญใน 3
ประเด็น ดังนี้
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1. ด้านความมัน่ คงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริ มาณความต้องการไฟฟ้าเพือ่ รองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติรวมถึงการกระจายสัดส่ วนเชื้อเพลิง (Fuel diversification) ที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และไม่เป็ น อุปสรรค
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) การ
วางแผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ า จะต้องคํานึ งถึงการใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในภาค เศรษฐกิจต่างๆ
เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและการลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
3. ด้านสิ่ งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะมีเป้ าหมายในการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้
แนวทางการจัดทําแผน PDP2015
ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557 ได้ให้ความเห็ นชอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) ไว้ดงั นี้
1. ให้ความสําคัญกับความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้มีความมัน่ คงครอบคลุมทั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่
2. นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
• ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงหลัก
• เพิ่มสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิ นโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
• จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ20 ของกําลังผลิตไฟฟ้าในระบบ
• ส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไว้ปลายแผนตามเดิม
3. กําลังผลิ ตไฟฟ้ าสํารอง(Reserve margin) ไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ15 ของความต้องการพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ด
4. นโยบายผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะดําเนิน
การตามสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีขอ้ ผูกพัน (Commit) แล้ว
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แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
"พลังงานทางเลือก" "พลังงานทดแทน" "พลังงานหมุนเวียน" ศัพท์ต่างๆ เหล่านี้เริ่ มเข้ามามี
บทบาทในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าของพลังงานทางเลือก
บางชนิดยังมีราคาสู งกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าหลักประเภทอื่นๆ อาทิเช่น โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น
เทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ งที่ส่งผลให้
ประเทศไทยจําเป็ นต้องหันมาพิจารณาการใช้พลังงานทางเลื อกคื อ ปั ญหาภาวะโลกร้ อนที่มีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ซึ่ งส่ วนใหญ่คือ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2) อันเกิ ดจากกระบวนการสันดาปของเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมประเภทใด ไม่เว้น
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า ที่ตอ้ งอาศัยเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล เป็ นเชื้ อเพลิ งหลักในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ดังนั้น
รัฐบาลแต่ละสมัยมีความพยายามในการผลักดันแผน AEDP ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นเพื่อการก้าวไปสู่ สังคม
คาร์ บอนตํ่า (Low Carbon Society) และเป็ นแบบอย่างของสังคมโลกที่กล่าวถึง
ประเทศไทยว่าเป็ นประเทศที่มีความมุ่งมัน่ ให้มีการใช้พลังงานทดแทน โดยให้มีการใช้พลังงาน
ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น ซึ่ งอาศัยมาตรการจูงใจให้มีการรับซื้ อไฟฟ้ าจากภาคเอกชน ระยะแรก มี
การกําหนดส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า (Adder) สําหรับการรับซื้ อไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลื อก ทําให้มีนกั
ลงทุนสนใจเป็ นจํานวนมากเข้าร่ วมโครงการผลิ ตไฟฟ้ าได้ทาํ การยื่นคําร้ องเสนอขายไฟฟ้ าแก่การไฟฟ้ า
ต่างๆ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างเปลี่ ยนแปลงมาตรการจู งใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ดา้ นราคารับซื้ อไฟฟ้ าเป็ น Feed-in Tariff (FiT) ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าของพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละชนิดมากขึ้น และกําหนดกรอบระยะเวลาการรับซื้ อไฟฟ้าที่ชดั เจน
ในอดีต แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุ ง
ครั้งที่ 3) ได้พิจารณาตามนโยบายส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ ตามแผน AEDP
ซึ่ งมีกรอบการดําเนิ นงานระหว่างปี 2555-2564 เพื่อทดแทนพลังงานที่ได้จากเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล ร้ อยละ 25
ใน 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ผลกระทบค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ าของแผน AEDP ให้อยู่ใน
เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) ได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบไว้ แต่ เ ท่ า ที่ ผ่า นมานั้น
เนื่องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้นจึงมีผสู ้ นใจลงทุนเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนในบาง
พื้นที่ บางช่วงเวลามากกว่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ทําให้มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนิ นงาน ส่ งผลกระทบทั้ง
ในการดําเนินการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าและความพร้อมของระบบไฟฟ้า
สําหรับนโยบายส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในปั จจุบนั (2558) มุ่งเน้น
ไปที่การแก้ไขปั ญหาสังคมส่ วนรวม ได้แก่ ปั ญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นเหตุ
ให้มีการส่ งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ าจากขยะชุ มชน ชี วมวล และก๊าซชีวภาพ เป็ นหลัก โดยมียุทธศาสตร์ ในการ
ส่ ง เสริ ม พลัง งานชี วภาพ ได้แก่ พลัง งานจากขยะ ชี วมวล และก๊ า ซชี วภาพ เป็ นอันดับ แรก ซึ่ ง ศักยภาพ
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คงเหลือในปั จจุบนั สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะได้อีกประมาณ 500 เมกะวัตต์ และจากชี วมวลได้อีกประมาณ
2,500 เมกะวัตต์ และมี การประสานงานร่ วมกับนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะ
ต้องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและปาล์ม และเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังจาก 3.5 ตันต่อไร่ ต่อปี เป็ น 7 ตันต่อ
ไร่ ต่อปี ซึ่ งสามารถเพิ่มศักยภาพเชื้ อเพลิ งเพื่อผลิ ตไฟฟ้ าได้อีก 1,500 เมกะวัตต์ แต่ขอ้ สําคัญต้องมีผลผลิ ต
(Productivity) ที่ ดี มิ เช่ นนั้นจะเป็ นภาระกับผูใ้ ช้ สําหรั บแนวคิดการจัดสรรปริ มาณการผลิ ตไฟฟ้ าด้วย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เป็ นเชิ งพื้นที่รายภูมิภาคและรายจังหวัด (Rezoning รายจังหวัด)
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอนาคตที่อาจจะสามารถแข่งขันได้กบั การผลิตไฟฟ้ า
จาก LNG ตลอดจนการส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าที่เกิดการสร้างชุ มชนที่เข้มแข็งและการลดการนําเข้าพลังงาน
จากฟอสซิ ล ทั้งนี้ จะทําการเพิ่มสัดส่ วนการการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปั จจุบนั ที่ร้อยละ 8 เป็ น
ร้อยละ 20 ของปริ มาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579
แผน AEDP ได้ประมาณการกําลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนทั้งประเทศ รวมถึง
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ขายไฟฟ้ าโดยตรงให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่าย เพื่อนํามาพิจารณาหักลบความ
ต้องการไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่ าย เพื่อนําไปพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าในระบบ กฟผ. และความต้องการไฟฟ้ า
ของประเทศ โดยแผน AEDP ได้ประมาณการกําลังผลิ ตไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP)
ประเภทพลังงานหมุนเวียน ดังตารางข้างล่าง
กําลังผลิตติดตั้งสะสมโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน ของ VSPP และ PEA
หน่วย : เมกะวัตต์
ปี

แสงอาทิตย์

พลังลม

2559
2564
2569
2574
2579

3,390
3,816
4,237
4,741
5,262

66
118
224
401
1,069

พลังนํ้า

70
80
115
137
168

ขยะ

ชี วมวล

ก๊าซชี วภาพ

พืชพลังงาน

รวม

100
141
264
311
321

337
411
491
552
600

1,842
2,956
3,687
4,347
5,050

24
259
363
630

5,805
7,547
9,279
10,852
13,100

ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
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ปัจจัยความเสี่ ยง
1) ความเสี่ ยงต่ อการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ ยงด้ านความต้ องการของตลาด
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯประกอบด้วย 3 กลุ่มธุ รกิจที่สาํ คัญ คือ ธุ รกิจพลังงาน ธุ รกิจผลิตเม็ดพลาสติก
จากขยะรี ไซเคิล และธุ รกิจ ICT
ธุ รกิ จด้า นพลัง งานถื อได้ว่า มี ค วามเสี่ ยงด้า นความต้องการของตลาดตํ่า เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ เป็ น
คู่สัญญากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯ
ธุ รกิจผลิ ตเม็ดพลาสติกรี ไซเคิล ยังมีความต้องการของตลาดเพราะราคาตํ่ากว่าเม็ดพลาสติกใหม่
ค่อนข้า งมาแต่ ก ารแข่ ง ขันค่ อนข้า งสู ง และมาตราการของรั ฐ บาลในการจํา กัดการนํา เข้า วัตถุ ดิ บ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ระกอบการทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นแม้ตลาดยังมีความต้องการแต่การแข่งขัน
ด้านราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน
ธุ รกิจ ICT มีสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาด
ใหญ่ในองค์กรของรัฐ เนื่ องจากปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาด ในขณะที่จาํ นวนหรื อปริ มาณงานโครงการขนาดใหญ่ๆจากองค์กรของรัฐ
มีจาํ นวนที่ เพิ่มขึ้นไม่มาก บริ ษทั ฯ จึ งต้องให้ความสําคัญกับเรื่ องคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การและ
รั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ลู ก ค้า คู่ ค ้า และพัน ธมิ ต รไว้เ ป็ นหัวใจสํา คัญในตลาดการแข่ ง ขัน ที่ สู ง นี้
นอกจากนี้ ปัญหาภาวะเศรษฐกิ จซบเซาและปั ญหาด้านการเมื องในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา รวมทั้งการ
เปลี่ ยนโครงสร้ างผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรของรัฐต่างๆ ล้วนส่ งผลกระทบโดยตรงกับ การดําเนิ น
ธุ รกิจ ICT ทําให้เกิ ดความไม่ต่อเนื่ องในการดําเนิ นการและเกิดการชะลอตัวในการจ้างงานโครงการ
ต่างๆ ซึ่ งหากเกิดสู ญญากาศในการจ้างงานโครงการเป็ นระยะเวลานานย่อมส่ งผลกระทบกับการจ่าย
ค่าจ้างบุคลากรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ บริ ษทั ฯ จึงใช้นโยบายการว่าจ้าง Outsource เมื่อ
ได้รับการว่าจ้างงานโครงการแล้ว โดยคงไว้ซ่ ึงพนักงานประจําให้นอ้ ยที่สุด
1.2 แนวโน้ มความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบประกอบธุ รกิจ อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้ท้ งั ในทางที่เป็ นประโยชน์หรื อในทางที่เป็ นโทษแก่ทางบริ ษทั ฯ โดยที่
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็ นปั จจัยภายนอกที่บริ ษทั ฯ ไม่อาจควบคุ มได้ แต่อย่างไร
ตาม บริ ษทั ฯ มี การติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของกฏระเบี ยบรวมถึ ง นโยบายของภาครั ฐอย่างต่ อเนื่ อง
ตลอดจนในการวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ในกิ จ การบริ ษัท ฯ จะให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ ความเสี่ ย งของการ
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เปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้องเพื่อให้ส ามารถปรั บเปลี่ ย นรู ป แบบการทํางานให้สอดคล้องและ
เป็ นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได้
1.3 ความเสี่ ยงจากข้ อพิพาททางกฎหมาย
1.3.1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (จําเลยที่ 5) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดีต่อศาลแพ่ง เกี่ยวกับธุ รกรรมการซื้ อทรัพย์สินจาก
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊ซโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (จําเลยที่ 1) โดยเป็ นคดีแพ่งหมายเลขดําที่
842/2550 โดยมีจาํ นวนทุนทรัพย์ตามคําฟ้ อง 181.52 ล้านบาท โดยโจทก์ขอให้มีคาํ พิพากษาให้ถือว่านิ ติ
กรรมการจดทะเบียนการซื้อขายทรัพย์สินข้างต้นเป็ นโมฆะและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท่ีโอน
กลับให้แก่ ผูข้ ายหรื อหากไม่ได้ ให้บริ ษทั ย่อยดังกล่ าวร่ วมกับจําเลยที่ เกี่ ยวข้องร่ วมกันชําระเงิ นตาม
จํานวนทุ นทรัพย์ตามฟ้ องข้างต้นพร้ อมอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ นแก่โจทก์ โดย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีคาํ พิพากษายกฟ้ องโจทก์
โดยโจทก์ได้อุทธรณ์คาํ พิพากษาดังกล่าว จําเลยได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์ คดีจึงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์โดยศาลได้กาํ หนดนัดฟั งคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งศาล
อุทธรณ์ ได้มีคาํ พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้เพิกถอนนิ ติกรรมสัญญาซื้ อขายทรัพย์สินระหว่างจําเลยที่ 1 กับ
จําเลยที่ 5 และให้จดทะเบียนโอนคืนทรัพย์สินตามฟ้องคืนกลับเป็ นชื่ อของจําเลยที่ 1 และเมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด จําเลยที่ 5 ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ ต่อศาลแล้ว โดยต่อมาศาลได้กาํ หนดนัดฟั งคําพิพากษาของศาลฎี กา ในวันที่ 24 ตุลาคม
2561 ซึ่ งศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยมีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ (พิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น) คําพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวจึงมีผลทําให้ธุรกรรมการซื้ อขายทรัพย์สินระหว่างจําเลยที่ 1
กับ จําเลยที่ 5 เป็ นนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ และไม่ตกเป็ นโมฆะแต่อย่างใด
1.3.2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ ได้ถูกบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ฟ้องในข้อหาผิดสัญญาซื้ อ
ขายทรัพย์สิน เป็ นคดี หมายเลขดําที่ 219/2552 โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง จํานวน 82.54 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยต่อมา โจทก์ในคดีน้ ีได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งพิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาด ศาลในคดีน้ ี จึงมีหมายเรี ยกให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เข้ามาเป็ นโจทก์แทนตามกฎหมาย
และศาลได้พิจารณาเห็นว่าการพิจารณาคดีตอ้ งฟังข้อเท็จจริ งในคดีหลักที่เกี่ยวกับเรื่ องการฟ้ องขอให้เพิก
ถอนนิติกรรมสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่ งเป็ นคดีที่เกี่ยวข้องกันก่อน ( คดีหลัก หมายถึงคดีของศาลแพ่งคดี
หมายเลขดําที่ 842/2550 คดี ตามข้อ 1.3.1 ข้างต้น ) ในเบื้องต้นศาลจึงมีคาํ สั่งให้จาํ หน่ ายคดี น้ ี เป็ นการ
ชัว่ คราวเพื่อรอฟังผลคดีหลักให้ยตุ ิเสี ยก่อน
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ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาในคดีหลัก (คดีหมายเลขดําที่ 842/2550)
โดยมี คาํ พิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ในคดี ดงั กล่าว จึ งมี ผลทําให้ธุรกรรมการซื้ อขายทรัพย์สินระหว่าง
บริ ษทั อิ นเตอร์ เนชั่นแนลแก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (โจทก์ในคดี น้ ี ) กับ บริ ษทั ไออี ซีบิซิเนส
พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (จําเลยในคดีน้ ี ) เป็ นนิ ติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ และไม่ตกเป็ นโมฆะ
แต่อย่างใด เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ในฐานะที่ เข้า มาทํา หน้า ที่ แทนโจทก์ตามกฎหมายจึ ง ได้ยื่นคํา ร้ องต่อศาลขอให้ศ าลนําคดี น้ ี ที่ เคยถู ก
จําหน่ายคดี ไว้ชวั่ คราวกลับขึ้นมาดําเนิ นคดี ต่อไป ดังนั้นศาลแพ่งจึงได้มีคาํ สั่งให้นาํ คดี หมายเลขดําที่
219/2552 ขึ้ นมาพิจารณาคดี ต่อไป โดยศาลจึงได้กาํ หนดให้นัดพร้ อมคดี ในวันที่ 28 มกราคม 2562
เวลา 13.30 น.
1.3.3 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด (จําเลยที่ 1) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ ได้ถูกอดีตผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ฟ้องเป็ นคดีแพ่งในข้อหาละเมิด ต่อศาลแพ่ง เป็ น
คดีหมายเลขดําที่ พ.4271/2561 เพื่อดําเนินคดีละเมิดและขอเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเอากับบริ ษทั ย่อย (จําเลย
ที่ 1) กับจําเลยอื่ นอี ก 3 ราย รวมเป็ น 4 คน ในกรณี ที่บ ริ ษทั ย่อย กับพวกได้ดาํ เนิ นคดี ยื่นฟ้ องอดี ต
ผูบ้ ริ หารคนดังกล่าวกับพวกเป็ นจําเลยในคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงบริ ษทั ย่อยต่อศาลแขวงดุสิต เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 เป็ นคดี หมายเลขดําที่ อ.1671/2560 โดยอดี ตผูบ้ ริ หารคนดังกล่าวจึงได้ยื่นฟ้ องเป็ นคดี
แพ่ง ข้อหาละเมิ ดและเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หาย คิ ดเป็ นเงิ นจํา นวน 50 ล้า นบาท โดยศาลได้ก าํ หนดนัด
สื บพยานโจทก์ / จําเลย ในวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562
1.4 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ สําหรับธุรกิจพลังงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ดาํ เนินธุ รกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเป็ นลูกค้าเพียงรายเดียว
ซึ่ งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมัน่ คง จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีความเสี่ ยงตํ่าจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
1.5 ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการผลิตในธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ผูด้ าํ เนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้
สับ,เปลือกไม้,ทะลายปาล์มและชานอ้อย โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็ นวัตถุ ดิบสําคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า และเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนด้านผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปั ญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบในบางฤดูกาล อีกทั้งยังส่ งผลให้ราคามีแนวโน้มสู งขึ้น
บริ ษ ทั ไออี ซี แม่ ท า แม่ แตง จํา กัด มี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ (Climate
Change) แสงแดด ซึ่ ง เป็ นวัตถุ ดิบ หลัก ในการผลิ ตเปลี่ ย นแปลงตามสภาพภู มิ อากาศ โดย 2 ปี ที่ ผ่า นมา
ประสบปั ญหาท้องฟ้ามืดครึ้ มจากปริ มาณเมฆฝน และปริ มาณหมอกควันที่ปกคลุมจากไฟป่ า

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 39

ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
1. ปั ญหาเรื่ องการเพิ่มทุนไม่เข้าตามแผน จะมีผลทําให้เกิดความเสี่ ยงด้านธุ รกิจที่จะไม่สามารถ
เปิ ดเชิงพาณิ ชย์ได้ทนั ตามกําหนด
2. ปั ญหาต้นทุนเชื้ อเพลิงของโรงไฟฟ้ าชี วมวลสู งขึ้น เนื่ องจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้ าทําให้มี
การแข่งขันกันซื้ อจนทําให้ราคาเชื้ อเพลิงชี วมวลสู งขึ้น บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ได้เตรี ยมการสับไม้
เชื้อเพลิงเอง เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
3. บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด ไม่สามารถจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ได้เนื่ องจากติด
เงื่อนไขสัญญา
1.6 ปัจจัยเสี่ ยง ในธุรกิจเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
1.6.1 คุณภาพของวัตถุดิบ
เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อถื อกับลูกค้าในธุ รกิ จการรับจ้างผลิ ตเม็ดพลาสติ กรี ไซเคิ ล เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิ ตรายใหม่ ทําให้การควบคุมคุณภาพของเม็ดพลาสติกรี ไซเคิลเป็ นเรื่ องสําคัญ โครงการฯ
จําเป็ นจะต้องมีหอ้ งทดสอบคุณภาพ (Laboratory) เพื่อทําให้สามารถควบคุณคุณภาพให้คงที่ได้ และยังเป็ น
การสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพของเม็ดพลาสติกอีกด้วย
1.6.2 ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ
โครงการฯ รับจ้างผลิตเม็ดพลาสติกจากวัตถุดิบ พลาสติกอุตสาหกรรมและ ขยะพลาสติกที่
คัดแยก บด ตัด แล้ว ซึ่ งมีที่มาจากหลากหลายแหล่งผลิตในประเทศ เป็ นผลให้ยากต่อการควบคุ มปริ มาณ
และคุ ณภาพของวัตถุ ดิบ และเป็ นการยากในส่ วนของการคัดแยกเชื้ อพลาสติ กชนิ ดต่า งๆ ซึ่ งทําการบด
รวมกันมาแล้ว
1.6.3 ราคาขาย
ในการรับจ้างผลิตเม็ดพลาสติกนั้น จะมีตวั แปรหลายอย่างในเรื่ องของการกําหนดราคารับ
ข้าง อาทิเช่ น ชนิ ดของพลาสติก ความละเอียดของตะแกรงที่ใช้กรอง และยังแปรผันตรงกับราคานํ้ามัน จึง
เป็ นผลให้กาํ ไรจากการรับจ้างผลิตเม็ดพลาสติกของโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
1.7 ปัจจัยเสี่ ยงในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
1.7.1 คุณภาพของวัตถุดิบ
ไม่สามารถควบคุมปริ มาณความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ได้
1.7.2 ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ
ไม่สามารถควบคุมหรื อระบุจาํ นวนชัว่ โมงการรับแสงแดดที่แน่นอนได้ เนื่ องจากความ
สมํ่าเสมอของวัตถุดิบแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 40

1.7.3 ราคาขาย

ราคารับซื้ อไฟฟ้าปั จจุบนั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคให้ส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
10 ปี ซึ่ งหลังจากนั้น ราคารับซื้อจะแปรผันตามนโยบายภาครัฐในอนาคต
1.8 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้
กูย้ มื เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงิน
ฝากส่ วนใหญ่ได้รับเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในขณะที่ หนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
ฝ่ ายบริ หารการเงินของบริ ษทั จึงได้มีการติดตามอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบทางการเงินของ
กิจการ โดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยเป็ นแนวโน้มคงที่หรื อลดลง จะ
พิจารณาชําระอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็ นขาขึ้น จะพิจารณาชําระอัตราดอกเบี้ย
คงที่ โดยแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในปี ต่อไป บริ ษทั จะควบคุ มสัดส่ วนอัตรา
ดอกเบี้ยสิ นทรัพย์และหนี้ สินของทั้งกลุ่มบริ ษทั ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2561 ฝ่ ายบริ หารการเงินของบริ ษทั คาดว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็ นขาขึ้น
บริ ษทั จึงเจรจากับเจ้าหนี้ สถาบันการเงินเพื่อขอชําระเงินกูค้ ืนก่อนกําหนด โดยเฉพาะเงินกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ย
สู ง ทําให้กิจการมีสภาพคล่องในการดําเนินงานมากขึ้น เนื่องจากมีตน้ ทุนทางการเงินลดลง
2) ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.1 ความเสี่ ยงทีม่ ีผลกระทบต่ อสิ ทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผูถ้ ื อหุ ้นกระจัดกระจาย โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มี จาํ นวนผูถ้ ื อหุ ้น
25,918 ราย จากจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวทําให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องใช้เสี ยงในการเปิ ดประชุ มแบบครบ
องค์ตอ้ งได้รับเสี ยงในที่ประชุมอย่างน้อยหนึ่ งในสาม (1 ใน 3) หรื อร้อยละ 33.33 ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงต่อผู ้
ถือหุ น้ ที่บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถจัดประชุมสามัญแบบครบองค์ประชุมได้ในครั้งแรก
บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ถือหุ ้นตั้งแต่ 15% ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯจึงไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่รายใดมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ฯและมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ
ความเสี่ ยงจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากมีกิจการ
ที่แข่งขันกับบริ ษทั (ไม่มี)
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการมีอาํ นาจออกระเบียบข้อบังคับ เพื่อดําเนิ นตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ
6. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
7. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ แต่ ล ะท่ า นมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ ในธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ฯดําเนิ น
กิจการอยู่ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบายในการกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจํานวน
ปี ในการดํารงตําแหน่ งของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจําปี และบน เว็บไซต์ (Website) ของ
บริ ษทั ฯ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด
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2. มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นอยูใ่ นราชอาณาจักร
3. มี กรรมการอิสระตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นอิสระ
ควรเป็ นไปตาม สัดส่ วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่ม
4. กรรมการบริ ษทั ฯต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม
ด้านบัญชี การเงิน ด้านธุ รกิจ ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ด้านกฎหมาย และ
ด้านการกํากับดูแลกิจการ โดย ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ในธุ รกิจของบริ ษทั ฯอย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมาย
อย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน
5. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใสชัดเจน และ
ต้องมีประวัติของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุ น้ และต้องเปิ ดเผยประวัติของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบทัว่ กัน
6. มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯเพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ใ ห้ ค ํา แนะนํ า ด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามมติ ข องคณะกรรมการ รวมทั้ง หน้า ที่และความรั บผิดชอบอื่ นๆตามหลัก เกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯได้ ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้
ของเลขานุการบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชีหรื อ การปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2561 ประกอบด้วย
ชื่ อ

1. นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
2. นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ

3. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
4. นายเมธา ธรรมวิหาร
5. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 20 กันยายน 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 20 กันยายน 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561
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ชื่ อ

6. นายศักดา ศรี นิเวศน์
7. นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
8. พลโทเจด็จ ใจมัน่
9. นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
10. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

11. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
12. นายภูริช นานาวราทร

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ

ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561 และ
สิ้ นสุ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561

วิธีการลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั ฯโดยมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ( 25 สิ งหาคม 2560 - ปั จจุบนั )
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมอย่างตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการ
กําหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ มล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 17 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
สรุ ปได้ดงั นี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่ อ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/การประชุ มทั้งหมด
ในช่ วงทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการ (ครั้ง)

นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
นายภูริช นานาวราทร
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
นายศักดา ศรี นิเวศน์
พลโทเจด็จ ใจมัน่

15/15
16/17
16/17
0/17
0/17
7/14
13/14
14/14
7/14
14/14
10/14
2/2

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั ฯ มี การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง ทั้งเป็ นรายคณะและรายบุ คคล
เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมพิ จารณาผลการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ผ่านมาอันจะนํา ไปสู่ การพัฒนาและปรั บปรุ งการ
ดํา เนิ นงานให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพดี ย่ิง ขึ้ น โดยบริ ษ ทั ฯ มี นโยบายให้ค วามสํา คัญกับการประเมิ นตนเองของ
คณะกรรมการ การปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่ และสนับสนุ นให้กรรมการเข้ารับการฝึ กอบรมกับสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง นี้ ก ารประเมิ นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยบริ ษ ทั ฯมุ่ ง เน้นการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข อง
กรรมการให้มีความโปร่ งใส และยุติธรรมอันนําไปสู่ กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ
เจริ ญเติบโต และก้าวหน้าด้วยความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมูลอย่าง
ละเอี ย ด รวดเร็ ว ถู ก ต้องและตรงไปตรงมา ในการประเมิ น บริ ษ ทั ฯ ได้ใ ช้แบบการประเมิ นตนเองของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การประเมินคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี โดยผลการประเมินจะนํามาใช้เป็ นกรอบในการ
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พิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาการดําเนิ นงานต่อไป
ดังนั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2561 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยแบบฟอร์ มการประเมินครอบคลุมในหัวข้อสําคัญ ดังนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การทําหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนําคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2561 มีผลการประเมิน
โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่ วนใหญ่เห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ข้อคิดเห็ นต่างๆ เพื่อร่ วมสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ดียง่ิ ขึ้นต่อไป
ผู้บริหาร

ผูบ้ ริ หารในปี 2561 ประกอบด้วย

ชื่ อ
1. นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
2. นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
3. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริ ญ
5. นายวาริ นทร์ มาศชาย
6. นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์
7. นางสาวดวงพร คําวิชิต
8. นายสมชัย วุฒิศาสตร์

เลขานุการบริษัท

ชื่ อ
นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูด้ ูแลสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO)
รักษาการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงาน
ปฏิบตั ิการ และผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รักษาการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงาน
ICT และผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย

หมายเหตุ
สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เลขานุ การบริ ษทั ในปี 2561 ประกอบด้วย
ตําแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั

หมายเหตุ
ตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2560
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อ
นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
นายศักดา ศรี นิเวศน์
พลโทเจด็จ ใจมัน่
รวม

กรรมการ
บริษัท
45,000.00
45,000.00
45,000.00
21,000.00
36,000.00
39,000.00
18,000.00
39,000.00
27,000.00
3,000.00
318,000.00

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

-

-

กรรมการ
ความเสี่ยง

กรรมการ
สรรหาฯ

-

รวม

-

45,000.00
45,000.00
45,000.00
21,000.00
36,000.00
39,000.00
18,000.00
39,000.00
27,000.00
3,000.00
318,000.00

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หาร,
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท
(1.2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ า ยค่ า ตอบแทนเป็ นเงิ น ได้ใ ห้แ ก่ ผูบ้ ริ หาร จํา นวน 8 ราย รวม
ทั้งสิ้ น 6,790,000 บาท (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ)
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ผูบ้ ริ หารงานที่ เริ่ ม งานใหม่ นับ ตั้งแต่เดื อนกันยายน 2560 เป็ นต้นไป จะไม่ไ ด้รับเงิ นสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พให้แก่ผูบ้ ริ หาร ที่เริ่ ม
งานก่อนเดือนกันยายน 2560 ในอัตราส่ วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 3 ราย รวมทั้งสิ้ น 151,200 บาท
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บุคลากร

- จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนทั้งหมด 75 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท มี ข ้อพิ พ าททางคดี ด้า นแรงงาน โดยเป็ นคดี แ รงงานที่
พนักงานเป็ นโจทก์ฟ้องเรี ยกค่าชดเชยจากการเลิ กจ้าง จํานวน 7 คดี โดยเป็ นคดี ที่ ศาลชั้นต้นได้มี
คําสัง่ ให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่ องจากโจทก์ถอนฟ้ องคดีจาํ นวน 4 คดี เป็ นคดีที่ศาลได้
พิพากษายกฟ้ องโจทก์จาํ นวน 1 คดี และเป็ นคดีศาลได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จํานวน 2 คดี โดย
ทั้ง 2 คดีดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ
- การบริ หารค่าตอบแทน บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกําหนด และบริ หารค่าตอบแทนตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ค่าจ้าง บริ ษทั ฯ มีการกําหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
เงินเดือนของบริ ษทั ฯ
2. สวัสดิการต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1 สวัสดิการประกันสังคม บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิการประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด โดย
คุม้ ครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณี เจ็บป่ วย , กรณี คลอดบุตร , กรณี ทุพพลภาพ , กรณี ตาย , กรณี
สงเคราะห์บุตร , กรณี ชราภาพ และกรณี ว่างงาน นอกจากนี้ ยงั มีกองทุ นเงิ นทดแทน ซึ่ งจะ
คุม้ ครองพนักงานในกรณี เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทํางาน
2.2 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นสวัสดิการส่ งเสริ มการออมให้แก่พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จะหัก
เงินเดือนพนักงานเพื่อสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พในอัตรา 3% และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนฯ ให้แก่พนักงานในอัตรา 3% เช่นกัน
2.3 ค่ารักษาพยาบาล บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันสุ ขภาพ เพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ในยามเจ็บป่ วยให้แก่พนักงาน โดยมี การกําหนดอัตราเงิ นช่ วยเหลื อตามระดับตําแหน่ งของ
พนักงาน
2.4 การประกันอุ บตั ิ เหตุหมู่ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันอุบ ตั ิ เหตุ หมู่ ให้กบั พนัก งาน โดยพิ จารณา
วงเงินประกันตามระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.5 เงิ นสงเคราะห์ ฌาปนกิ จ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิ การเงิ นช่ วยเหลื อค่าฌาปนกิ จศพ ในกรณี ที่
พนักงาน หรื อครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
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3. เงินรางวัลประจําปี (Bonus) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี ตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน ทั้ง นี้ การพิ จ ารณาการจ่า ยเงิ นรางวัล ประจํา ปี นั้น ขึ้ นอยู่ก ับ ผลประกอบการ
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- การพัฒ นาพนัก งาน บริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่า พนัก งานเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ สุ ด ขององค์ก ร จึ ง ให้
ความสําคัญ กับการพัฒนาบุ คลากรมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั โดยผ่านทาง
วิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การจัดปฐมนิ เทศ, การจัดฝึ กอบรม (Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study),
การหมุ นเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ การงาน (Job Study) รวมถึ งการให้โอกาสพนักงานแต่ละคนสามารถ
เจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Promotion) เป็ นต้น
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็ นการพัฒนาความรู ้ตามทักษะวิชาชีพต่างๆ
เช่น การเงิน บัญชี กฎหมาย การบริ หารบุคคล นักลงทุนสัมพันธ์ IT และ วิศวกรรม ทั้งนี้พนักงานได้รับ
การฝึ กอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง / คน / ปี (ทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ) และ 3 ชัว่ โมง /คน /ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ)

การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมายเหตุ : เพื่อให้การบริ หารงานภายในองค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้นและเพื่อให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้รับข้อมูลอย่างละเอียด รวดเร็ ว ถูกต้องและตรงไปตรงมา ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ระงับการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวของ
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คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบที่ยงั คงต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ หากคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเป็ น
จะต้องพิ จ ารณาโครงการใดๆ เป็ นการเร่ ง ด่ วน ให้นํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
โดยตรง
1. คณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดย
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
1.1 อํา นาจในการอนุ ม ตั ิ ตามวงเงิ นของคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ตาม
อํานาจดํา เนิ นการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับการอนุ ม ตั ิจากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ ง ที่
2/2561วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
• การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่: เกินกว่า 5,000,000 บาท
• วงเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท
• การอนุมตั ิให้เปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และแจ้งคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000
บาท
• การอนุ มตั ิการจัดซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่ งของอื่ นๆ วัสดุ สิ้นเปลื อง วัตถุ ดิบใน
กระบวนการผลิต วัตถุดิบสิ้ นเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกว่าแผนธุ รกิจประจําปี )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั : เกินกว่า 50,000,000 บาท
• การอนุ มตั ิการจัดซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่ งของอื่ นๆ วัสดุ สิ้นเปลื อง วัตถุ ดิบใน
กระบวนการผลิ ต วัตถุ ดิบสิ้ นเปลืองในกระบวนการผลิ ต (นอกแผนธุ รกิจประจําปี แต่
สอดคล้องกับแผนธุ รกิจฯ)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่: ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั : เกินกว่า 50,000,000 บาท
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• การฟ้ อง/ไม่ฟ้อง หรื อการไม่อุทธรณ์ /ไม่ฎีกาหรื อการถอนฟ้ อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎี กา
ในเรื่ องภาษีอากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรื อการยอมชําระภาษีอากร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ดา้ นบัญชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เรื่ อง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่: ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เรื่ อง
คณะกรรมการบริ ษทั : เกินกว่า 10,000,000 บาท/เรื่ อง
• การอนุมตั ิการจ่ายการลงทุนและค่าใช้จ่ายในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
หรื อวงเงินในการทําธุ รกรรมทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ภายในงบประมาณ
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท

- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท
เกินกว่ า หรื อนอกงบประมาณ
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

- วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส / ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ หรื อ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป/ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ย่อย
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (เฉพาะสาย)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ย่อย / รองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (เฉพาะสาย)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ฯ มี ข อบเขต หน้า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทน หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ประกอบด้วย
ชื่ อ
1. นายเมธา ธรรมวิหาร
2. นายศักดา ศรี นิเวศน์
3. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
4. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตั้งแต่วนั ทื่ 30 มีนาคม 2561 และ
สิ้นสุดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1. ทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
2. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อเป็ นระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหา
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3. พิจารณาบุคคลที่ถือหุ ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรื อไม่
4. ตรวจสอบ กลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ หรื อคัดเลือกนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฏหมายและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการหรื อไม่ อย่างไร
5. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งจะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
6. หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
7. ทําหน้าที่พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ฯ
9. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
11. พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุ มความเสี่ ยงของธุ รกิ จ เพื่อการดําเนิ นการลงทุ นและการ
ดําเนินกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. รายงานผลการจัดการความเสี่ ยงของธุ รกิจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ ในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อ
เหตุการณ์สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ

ต้องรายงานให้คณะกรรมการ

บริ ษทั ฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
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3. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบตั ิการดําเนินธุ รกิจและการ
ประกอบกิจการที่ดี
2. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแก้ไขตามความ
เหมาะสม
3. ติดตามผลการดําเนิ นงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้
ระงับการปฏิบตั ิหน้าที่ชว่ั คราวของคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบที่ยงั คง
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ หากคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความจําเป็ นจะต้องพิจารณาโครงการใดๆ เป็ นการเร่ งด่วน ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
โดยตรง
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อประโยชน์อื่นใดจากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม
3. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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4. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
5. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อบริ ษทั อื่นซึ่ งมีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
6. สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถ่ วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
ท่าน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
5
ท่าน
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งให้สิทธิ แก่ ผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการผ่านที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบั ว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนน
เสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง โดยใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน
(Cumulative Voting) และบุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี บุคคลที่ ได้รับการเลื อกตั้งมี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลื อกบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบัติ ตามที่ ก ฎหมายกํา หนดเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ส่ วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มิได้มีตาํ แหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั การคัดเลือก
บุคคลดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
1. กลไกในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560ได้มติให้ปรับปรุ งอํานาจดําเนิ นการซึ่ งเป็ นระเบียบและข้อ
ปฎิบตั ิอาํ นาจในการอนุ มตั ิต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560โดย
อํานาจที่ ผูกพันบริ ษทั ตามกฎหมายเป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะมี การมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ให้กระทําการแทนได้ และอํานาจการบริ หารทัว่ ไปเป็ นอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ
อํานาจดําเนิ นการแบ่งประเภทการอนุ มตั ิตามขั้นตอนออกเป็ น 8 ประเภท คือ การเงิ น, การบัญชี , ธุ รการ,
การขอซื้ อ, การบุคคล, ทัว่ ไป ต่อมาได้มีการปรับปรุ งอํานาจดําเนิ นการตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย จะต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับ
ในเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์หรื อการทํารายการสําคัญอื่นใดของ
บริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล และการทํารายการ
ข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
2. ข้อมูลข้อตกลงระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
-ไม่มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อป้ องกันการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ น้ อื่นและส่ งเสริ มให้เกิดการ
ปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียม โดยไม่นาํ ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผดิ รวมถึงการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
เพือ่ ประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรา
การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลโดยมิชอบ ( Insider Trading ) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งหมายถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบดังกล่าว
- ในกรณี ที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯต้อง
ไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะชนทั้งหมดแล้ว
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- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป รวมถึงผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายในสายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นครั้ง
แรกและหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้ อ ขาย โอนหลักทรัพย์) ทุกครั้งภายใน 3 วันทําการต่อ
ก.ล.ต. หรื อรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบถึงข้อมูลการ
ถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทาํ งานเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.
จากการสอบบัญชี (Audit fee) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่า ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิ นรวม 8,217,500 บาท
และ ACEVISION & ASSOCIATES PAC (ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ย่อยในสิ งคโปร์ ) เป็ นจํานวน
เงิน 3,850 S$
2.
ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
ค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิงานตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน (การตรวจสอบโครงการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน) จํานวนเงิน 75,000 บาท
การปฎิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจโดยคํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยนํา หลักเกณฑ์การกํากับดู แลกิ จการที่ดีสํา หรั บ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางหลักในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งคลอบ
คลุมหลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ด้านดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มี นโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มอํานวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก
รายได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตราฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถือได้ โดยให้สิทธิ ในการซื้ อ
ขาย โอน หลักทรั พ ย์ที่ ตนถื ออยู่อย่า งเป็ นอิ สระ การเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นเข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น การแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุ มอย่างอิสระ การใช้สิทธิ ลงคะแนนในเรื่ องที่สําคัญของบริ ษทั ที่คณะกรรมการต้องนําเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิ เช่น การเลือกตั้งกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นการในเรื่ อง
อื่นๆให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และความถูกต้องตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การให้
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ข้อมูลต่างๆที่มีความสําคัญหรื อมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ น้ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
การใช้สิทธิ ของวอแรนท์ รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดเป็ นสาระสําคัญตามที่กาํ หนด
ไว้ในกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเวปไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม
กันอย่างแท้จริ ง จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. การประชุมผูถ้ ือหุ น้
การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุม
1.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ ือหุ น้
ประเภท สถาบัน ให้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นโดยระบุวนั
เวลา และสถานที่ ประชุมอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุ ม โดยมีรายละเอียดคําชี้แจง
และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ใน หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญและ
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้
1.2 ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ทั ฯจัดให้มี ส ถานที่ จดั การประชุ ม ที่ มี ข นาดเพี ย งพอรองรั บ
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นจัดสรร เวลาให้เหมาะสม และส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้น ตั้งคําถามต่อที่ประชุ มในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
บริ ษทั ฯได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ ง คําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุ มโดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ ง
คํา ถามล่ วงหน้า อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบพร้ อมกับ การ นําส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ (Website)ของ
บริ ษทั ฯ ด้วย
1.3 ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย เสนอรายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ
1.4 บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ และละเว้นการ กระทําใดๆที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเข้าประชุ มเพื่อ
ออกเสี ยงลงมติ ไม่มีวิธีการยุ่งยากหรื อ มี ค่าใช้จ่ายมากเกิ นไป สถานที่ จดั ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสะดวกต่อการ
เดินทางเป็ นต้น
1.5 บริ ษทั ฯ รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายมี
สิ ทธิ รับข้อมูล หรื อเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
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1.6 บริ ษ ทั ฯได้จ ัดส่ ง หนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยมี ระเบี ย บวาระการประชุ ม พร้ อ ม
รายละเอี ยดคําชี้ แจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนวันนัด
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อย 14 วัน
1.7 การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้ผถู ้ ื อหุ ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือ
หุ น้ หรื อเสนอชื่อ บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 45 วัน ทั้งนี้การขอ
เพิ่มวาระการประชุ มหรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
1.8 การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องใด
ของวาระการประชุม งด เว้นการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
2.1 บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
การนับคะแนนและการ แสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้การดําเนิ นการประชุ มสามารถกระทําได้รวดเร็ ว
ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 กรรมการบริ ษ ทั ฯทุ กคนรวมทั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยและเลขานุ ก ารบริ ษ ทั ฯได้เข้า ร่ วม
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง รวมทั้งที่ปรึ กษากฏหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฏหมาย หากไม่ติดภารกิจสําคัญ ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกคน
เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้
2.3 ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาการประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ
ซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ ม ประธานที่ประชุ มต้องจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม ส่ งเสริ มให้มีการ แสดงความเห็น และซักถามในที่ประชุม
3. การดําเนินการหลังประชุม
3.1 การจัดทํารายงานประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในรายงานประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีบนั ทึกการชี้ แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลการลงคะแนนให้ท่ีประชุ มทราบก่อนดําเนิ นการประชุ ม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นตั้ง
ประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ จัดให้มีบนั ทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ การประชุ มว่า มีผูถ้ ือหุ ้นเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง เป็ นอย่างไร รวมถึ งการบันทึกรายชื่ อ
กรรมการบริ ษทั ฯ ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม และกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ลาการประชุมด้วย
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3.2 เลขานุ การบริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อนํา
ส่ ง ผ่า นระบบข่ า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละ
วาระการประชุ มสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทราบผ่านเว็บไซด์บริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันหลังจาก
การประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและมาตรการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นหลักในกลุ่ม
ต่างๆ โดยคํานึ งถึ งสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฏหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานทุ ก
ระดับยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญของทุกคน ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.1 บริ ษทั ฯ แบ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยออกเป็ นกลุ่มได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ ริ โภค พนักงาน
ผูร้ ่ วมงาน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนชุ มชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริ ษทั ฯได้จดั
ให้มีช่องทางในการสื่ อสารและการ ตอบสนองความต้องการจากบริ ษทั ฯอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
1.2 บริ ษ ทั ฯ มี พนั ธสัญญาต่อลู ก ค้า ในการดู แลลู กค้าอย่า งเป็ นระบบในด้านสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัย และการชดเชย จากการใช้สินค้าหรื อบริ การในช่วงอายุสินค้าหรื อบริ การนั้น
1.3 บริ ษทั ฯ มีหน่ วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้ างปฏิ สัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ มี แผนงานในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนิ นงานของ บริ ษทั ฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบตั ิเหตุและมีการวางแผนแก้ไข
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้ใช้มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้างโรงงาน ทําให้มนั่ ใจได้วา่ ห่ วงโซ่ อุปทาน
ของบริ ษทั ฯเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 การปฏิ บ ตั ิ ที่ เป็ นธรรมและรั บ ผิดชอบต่อเจ้า หนี้ โดยจัดให้มี ก ารค้า ประกันเจ้า หนี้ ตาม
ข้อตกลงทางธุ รกิจที่ เหมาะสมและเป็ นหลักพึงปฏิบตั ิทางการค้าทัว่ ไป
1.5 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามเข้าเป็ นภาคีต่อต้านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ ได้ดาํ เนิ นการประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานของ บริ ษทั ฯตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและ
ปลูกฝังให้พนักงานของบริ ษทั ฯปฏิบตั ิตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.6 บริ ษทั ฯ คํานึ งถึ งสวัสดิ ภาพของพนัก งาน โดยไม่เอาเปรี ยบในการทําสัญญาจ้าง มี การ
กํา หนดค่า ตอบแทนที่ เหมาะสมกับ ศัก ยภาพ เพื่ อกระตุ ้นให้พนัก งานมี แรงจู ง ใจในการทํางาน มี ก าร
ฝึ กอบรมและให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของพนักงาน มี สิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดีมีการ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้ างวินยั ในการทํางาน ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลอย่างทัว่ ถึง บริ ษทั ฯได้
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กําหนดแผนการแก้ไขปั ญหาต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทํางาน ด้วย
สาเหตุใดก็ตาม
1.7 เพื่อให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ยได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มจากการ ดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯหรื อจากการปฏิบตั ิ
ของพนักงานของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการ
ทุจริ ต การปฏิ บตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดย
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 ที่
CGCommittee.iec@gmail.com ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวน
ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ น
ความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
2. การคัดเลือกคู่คา้
2.1 การรับตัวอย่างสิ นค้าไว้ทดลองใช้ตอ้ งมีระยะเวลาจํากัด และส่ งมอบตัวอย่างคืนให้กบั ผูค้ า้ /
ผูข้ าย ทันที เมื่ อครบกํา หนด ควรทดลองใช้สินค้า ตัวอย่า งนั้นอย่างระมัดระวัง ด้วยวัตถุ ป ระสงค์ท่ี จะ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้าน คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแท้จริ ง โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ น
หลักฐาน เพื่อใช้อา้ งอิงในการพิจารณาตัดสิ นใจเมื่อถึงเวลา
2.2 ไม่เชิ ญผูค้ า้ /ผูข้ ายเข้าร่ วมยื่นข้อเสนอ หรื อประกวดราคาโดยไม่มีความต้องการจัดหาอย่าง
แท้จริ ง หรื อตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจากผูค้ า้ /ผูข้ ายรายนั้น ควรเลือกเชิ ญเฉพาะผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความ ตั้งใจ และความสามารถที่จะเข้าร่ วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุด
เท่านั้น
2.3 ปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เข้าร่ วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน
2.4 รักษาข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ น
ความลับ
2.5 ดําเนิ นการจัดหาอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม และซื่ อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิ พลใดๆที่ไม่ชอบ
ธรรม แทรกแซงได้
3. การดําเนินธุ รกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ควบคุมคุณภาพการปล่อยของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอกภายใต้ขอ้ กําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั
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ไออี ซี มี การมีการตรวจวัดมลพิษ การควบคุ มนํ้าเสี ย และมี การส่ งรายงานตามข้อกําหนดของหน่ วยงาน
ราชการอย่างเคร่ งครัด
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิ น
และข้อมู ล ที่ มิ ใ ช่ ข้อมู ล ทางการเงิ นอย่า งถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ ง ใส ผ่า นช่ องทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (56-2)และผ่านช่องทางอื่น ๆ
เช่น เว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ โดยเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้มีการปรับปรุ ง
อยูเ่ สมอ เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
ในรอบปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมี
การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ผา่ นทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่ งถือเป็ นการ
เพิ่มช่องทางในการเปิ ดเผยของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นด้วย เพื่อให้นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ ้นและฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้รับ
สารสนเทศอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ในการดําเนิ นกิ จการ และการควบคุ มดู แลการ
ดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้กาํ หนดไว้ดว้ ยความยุติธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับ
กฏหมาย ข้อ บัง คับ และนโยบายต่ า ง ๆ รวมทั้ง จรรยาบรรณธุ ร กิ จ นอกจากนั้น คณะกรรมการยัง ให้
ความสําคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างยิง่
การกํากับการปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit )
คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ (Compliance) ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตาม
กฏเกณฑ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยมีสาํ นักงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่ องนี้
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่ถือหุ ้นตั้งแต่ 0.5 % ของจํานวนหุ ้นทั้งหมด ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่
บริ ษทั ฯ กําหนดวัน Record Date (กําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจํา ปี 2561) โดยในวัน Record Date ดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ฯ มี หุ้ น ที่ จ ํา หน่ า ยได้ท้ ัง หมดจํา นวน
203,591,502,350 หุ น้
ชื่อ
นามสกุล
จํานวนหุ ้น
สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)
1 นาย โกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
8,664,613,362
4.256%
2 นาย ทิศชวน
นานาวราทร
7,000,000,000
3.438%
3 นาย กรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์
3,928,875,562
1.930%
4 นาย สุ รัตน์
อิฐโสภณพันธ์
3,402,480,904
1.671%
5
6
7
8

บริ ษทั
นาย วิชิต
นาย วีระศักดิ์
น.ส. ศกุนตลา

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
ชินวงศ์วรกุล
บุญวรเมธี
โชคพิงพิทกั ษ์
รวม 8 ท่านแรก
จากหุ น้ ทั้งหมด

2,520,842,787
2,269,800,000
1,414,532,499
1,062,914,184
30,264,059,298
203,591,502,350

1.238%
1.115%
0.695%
0.522%
14.865%
หุ น้

1) การประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
-ไม่มี2) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
-ไม่มีการออกหลักทรัพย์ อื่น
1. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ IEC-W2
หลักทรัพย์ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) มีอายุ 3 ปี นับ
แต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมีกาํ หนดการใช้สิทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละงวดไตรมาส
( เดื อนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ) และได้กาํ หนดราคาใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้น
สามัญ ( Exercise Price ) ดังนี้
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ปี ที่ 1 ( 23 พฤษภาคม 2559 ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )
ราคาหุ น้ ละ 0.025 บาท (สองจุดห้าสตางค์)
ปี ที่ 2 ( 23 พฤษภาคม 2560 ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )
ราคาหุ น้ ละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์)
ปี ที่ 3 ( 23 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )
ราคาหุ น้ ละ 0.045 บาท (สี่ จุดห้าสตางค์)
โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (IEC - W2) เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นจํา นวน 40,670,703,826 หน่ ว ย ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ IEC-W2 เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และได้กาํ หนดวันเริ่ มทําการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในระบบกระดานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 มิ ถุนายน 2559 เป็ นต้นไป และมีผลการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้ สิ ท ธิ ข องใบสํ า คัญ
จํานวน
แสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
IEC -W2
สิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)
1.IEC -W2 งวดที่ 1
19,295,541
2.IEC -W2 งวดที่ 2
31,881,976
3.IEC -W2 งวดที่ 3
4,640,884
4.IEC -W2 งวดที่ 4
140,262,699
5.IEC -W2 งวดที่ 5
0
6.IEC -W2 งวดที่ 6
0
7.IEC -W2 งวดที่ 7
0
8.IEC -W2 งวดที่ 8
0
9.IEC -W2 งวดที่ 9
0
10.IEC -W2 งวดที่ 10
0
11..IEC -W2 งวดที่ 11
0

อัตราการ
ใช้สิทธิ

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)

วันใช้สิทธิ

จํานวนหุ ้นที่
จํานวนหุ ้นที่
เกิดจากการใช้ รองรับการใช้สิทธิ
สิ ทธิ (หุ ้น)
คงเหลือ (หุ ้น)

1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00
1.00:1.00

0.025
0.025
0.025
0.025
0.035
0.035
0.035
0.035
0.045
0.045
0.045

30 มิ.ย.2559
30 ก.ย.2559
30 ธ.ค.2559
31 มี.ค.2560
30 มิ.ย.2560
29 ก.ย 2560
29 ธ.ค 2560
30 มี.ค 2561
29 มิ.ย 2561
28 ก.ย 2561
28 ธ.ค 2561

19,295,541
31,881,976
4,640,884
140,262,699
0
0
0
0
0
0
0

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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40,474,622,726
40,474,622,726
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2. ตราสารหนี้
บริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุน และ/หรื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุตว๋ั แลกเงิน
ไม่เกิน 270 วัน เสนอขายผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (PP10)
ตลอดทั้ง ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการเสนอขายผูล้ งทุนจํานวน 2 ราย มูลค่าการเสนอขายรวม 180 ล้าน
บาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีตวั๋ แลกเงินที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน จํานวนเงิน 50 ล้านบาท วันครบกําหนดไถ่
ถอนตามหน้าตัว๋ คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวมีขอ้ ตกลงระหว่างกันให้สามารถไถ่ถอน
ก่อนครบกําหนดได้
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- นโยบายของบริ ษทั ฯ:

- นโยบายของบริ ษทั ย่อย :

หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
-ไม่ได้กาํ หนด-
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แม้วา่ ในช่วงปี 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดําเนินธุ รกิจในหลายด้าน แต่บริ ษทั ฯ
ยังคงมุ่งมัน่ ดําเนินธุ รกิจด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยดําเนินธุ รกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนที่หลากหลาย และยังคงพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับหลักการบริ หารการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ ในบางธุ รกิจ
ยังคงมีปัญหากับชุมชนรอบข้างอยูบ่ า้ ง แต่บริ ษทั ฯ พยายามแก้ไขปั ญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ และการมี
ส่ วนร่ วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ชุมชนและกิจการสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานด้านการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง ด้วยการสร้าง
จิตสํานึ กโดยเริ่ มต้นจากภายในองค์กรและขยายสู่ ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวรอบโรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่ ่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นที่สี
เขี ย วในโรงงาน ปรั บภู มิทศั น์ดูแลสิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบโรงงาน การปลู ก ป่ าร่ วมกับชุ ม ชน และการ
ช่ วยเหลื อสนับ สนุ นกิ จกรรมชุ มชน เป็ นต้น ในรอบปี 2561 ที่ ผ่า นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. การลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ให้ความสําคัญต่อผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของสังคม
โดยลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นและชี้ แจงปั ญหาพร้อมดําเนิ นการหาแนวทางการแก้ไขในด้านสิ่ งแวดล้อม
มาโดยตลอด แม้วา่ ในช่วงที่ผา่ นมามีปัญหาในเรื่ องกลิ่นขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชนโดยรอบ แต่บริ ษทั ฯ ก็
ได้หาแนวทางแก้ไขด้วยการนําเอนไซน์มาฉี ดพ่นควบคู่ไปกับนํ้าหมักชีวภาพเพื่อลดกลิ่นขยะมูลฝอย บริ เวณ
ลานรับขยะภายในโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ งได้ดาํ เนิ นการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เปลี่ ย นถุ ง กรองฝุ่ น (Bag Filter) เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณมลพิ ษ ที่ ป ล่ อยสู่ ช้ น
ั บรรยากาศ ซึ่ งอยู่ในระดับที่
มาตรฐานกําหนด สามารถดักฝุ่ นได้ 0.1 ไมครอน
ั อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
• ส่ งข้อมูลการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ (CEMs) แบบออนไลน์ให้กบ
ได้ตรวจสอบการเดินเครื่ องตลอดเวลา
• สร้างอาคารปิ ดเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องกลิ่น โดยสร้ างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุ มกลิ่ นไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง
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ต่อเติ มกําแพงคอนกรี ตสู ง 3 เมตร บริ เวณโดยรอบอาคารเพื่อป้ องกันนํ้าเสี ยและกลิ่ นกระจายออกสู่
ภายนอก
• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกลิ่นจากห้องเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม้
• ติดตั้งเครื่ องผลิต Ozone เพื่อควบคุมกลิ่น
•

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรี ไซเคิลจากพลาสติกปนเปื้ อน ตั้งอยูท่ ี่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้เริ่ มดําเนิ นการ
ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 จนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้นาํ พลาสติกมารี ไซเคิล เพื่อทําเป็ นเม็ดพลาสติกเกรดบี
ปั จจุบนั ได้เริ่ มเดิ นเครื่ องทดสอบการผลิ ตและที่ผ่านมามีปัญหากับชุ มชนในเรื่ องของกลิ่นเหม็นจากขยะที่
นําเข้าสู่ กระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แก้ไข กระบวนการผลิตเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดังนี้
• เปลี่ยนวัตถุดิบจากขยะถุงพลาสติกมาเป็ นเศษพลาสติกอุตสาหกรรม ทําให้ไม่ส่งกลิ่นจากขยะ
• ควบคุมเสี ยงที่เกิดจากการผลิตโดยการทําอาคารผลิตให้เป็ นแบบปิ ด
โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลสระแก้ ว ได้มุ่งมัน่ เข้าสู่ ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย
สิ่ ง แวดล้อมของบริ ษ ทั ซึ่ ง มุ่ง เน้นการป้ องกันมลพิษ และปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้อม โดยได้ท าํ การ
ประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมประจําปี 2561 แล้วกําหนดเป็ นแผนงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและป้ องกัน
มลพิษ โดยได้ลงทุนด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
• ระบบรวบรวมนํ้า ทิ้ง จากกระบวนการผลิ ต แต่ เ ดิ ม นํ้า ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต จาก Boiler Zone มี
แหล่งกําเนิ ดนํ้าทิ้งหลายจุด ได้แก่ Blow down boiler ,Sampling ,Drain deaerator, นํ้าหล่อเย็น ซึ่ งไม่มี
ระบบรวบรวมนํ้าทิ้งทําให้น้ าํ ทิ้งไหลลงรางระบายนํ้าฝน และไหลออกนอกบริ เวณโรงงาน ดังนั้น จึง
จัดทําระบบรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้าทิ้งเข้าสู่ บ่อบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้ องกันไม่ให้
นํ้าทิง้ ไหลลงรางระบายนํ้าฝน
• บ่ อปรั บสภาพนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวัดด้า น
สิ่ งแวดล้อมพบว่า นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต มี pH สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ดังนั้น จึงได้
จัดทําบ่อปรับสภาพนํ้าทิ้ง (Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้าทิ้งจากกระบวนการ

•

ผลิต ด้วยการจ่ายสารเคมีกรดซัลฟิ วริ ค ( H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งให้
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง
ทําแนวกันฝุ่ นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้ า
จากการแก้ปัญหาดังกล่าว ในปี 2561 ทางโรงไฟฟ้าชีวมวลไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด จึงไม่มีขอ้ ร้องเรี ยน
เรื่ องมลพิษ และสิ่ งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้าง
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โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่
บริ ษทั มีนโยบายไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช และได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยรอบ
โครงการทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า
2. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
• โครงการธนาคารขยะ ได้ริเริ่ มในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 จนถึ งปั จจุ บน
ั ได้ดาํ เนิ นการรับซื้ อขยะอย่าง
ต่อเนื่องในโรงเรี ยนจํานวน 2 แห่ง คือ โรงเรี ยนบ้านบึงพิชยั และ โรงเรี ยนบ้านทุ่งเลียบ บริ ษทั ได้รับซื้ อ
ขยะประเภทขวดนํ้าพลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึ กให้เด็กนักเรี ยนได้ตระหนัก
ถึ งคุ ณค่า ของสิ่ งแวดล้อมโดยการส่ งเสริ ม การคัดแยกขยะก่ อนทิ้งเพื่อลดปริ มาณขยะด้วยการนําขยะ
บางส่ วนสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ แต่ในปี นี้ ปริ มาณขยะภายในโรงเรี ยนมีจาํ นวนที่ลดน้อยลงร้ อยละ3
เนื่องจากเด็กนักเรี ยนมีการจับจ่ายซื้อขนมที่ลดน้อยลง ทําให้ปริ มาณขยะสะสมต่อเดือนลดน้อยลงตามไป
ด้วยทั้งนี้บริ ษทั ฯได้มีแผนในอนาคตที่จะเพิ่มขยายการรับซื้ อขยะจากชุ มชนเพื่อเป็ นการสนับสนุ นรายได้
เสริ มของชุมชน
กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
• เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ทางบริ ษท
ั จีเดค จํากัด ได้เข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมกับชุ มชนทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดควนลัง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯได้จดั พุ่มกฐินร่ วมสมทบทุนสร้างอาคารให้กบั ทางวัดควนลังเป็ นจํานวน
เงิน 10,000 บาท และส่ งพนักงานเข้าร่ วมกิจกรรม
•

เมื่อวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้เข้าร่ วมงานกิจกรรรมส้มโอหอมควนลัง โดย
การออกบู๊ธ ประชาสัม พันธ์ โรงไฟฟ้ า พลัง ขยะ ภายในกิ จกรรมทางบริ ษ ทั จี เดค จํา กัด จัดให้มี ก าร
นําเสนอข้อมู ลทางโรงงานทางกระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย การ
จัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคําถาม มอบของที่ระลึกให้กบั ผูร้ ่ วม
กิจกรรม ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯได้จดั ให้พนักงานจัดทําสิ่ งประดิษฐ์มาโชว์ภายในงานโดยการนําวัสดุเหลือใช้
มาประดิษฐ์เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ อีกทาง

•

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้เข้าร่ วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พกั สงฆ์
เนิ นขุม ทอง ซึ่ ง ทางบริ ษทั ฯไดทําการจัดพุ่ม กฐิ นเข้า ร่ วมกิ จกรรรมพร้ อมทั้ง จัดให้พ นักงานเข้าร่ วม
กิจกรรม ทางบริ ษทั ฯได้นาํ เงินร่ วมทําบุญเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
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•

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้สนับสนุ นกิ จกรรมลอยกระทงประจําปี 2561
กับทางเทศบาลเมืองควนลัง ในกิจกรรมมีการประกวดกระทง นางงามกระดังงา และกิจกรรมการแสดง
บนเวที

•

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้สนับสนุ นกิ จกรรมลอยกระทงประจําปี 2561
กับชุมชนวัดเกาะวัด ซึ่ งได้จดั กิจกรรมขึ้นในวัดเกาะวัดกิจกรรมมีการประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่
• แหล่ ง เรี ย นรู้ ศึ ก ษาดู ง านพลั ง งานทดแทนจากแสงอาทิ ต ย์ บริ ษ ัท ได้มี ส่ ว นให้ ค วามรู ้ ต่ อ นัก เรี ย น
นักศึ กษา ประชาชน ตลอดจนหน่ วยงานราชการ เข้ามาศึกษาดู ง าน สอบถามการดํา เนิ นงาน เพื่ อนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนศึกษาต่อยอดเพือ่ พัฒนาระบบพลังงานทดแทนให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
• รั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ กงาน เพื่ อ ให้น ัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นทางด้า นไฟฟ้ า และพลัง งานทดแทน ได้เ รี ย นรู ้ จ ากการ
ทํางานในสถานประกอบการจริ ง เพื่อเพิ่มทักษะความรู ้
• สมทบกองทุนพลังงาน เพื่อให้ชุมชนนําเงิ นกองทุนดังกล่าวไปพัฒนาท้องถิ่ น ในปี ที่ผา่ นมาคณะกรรม
กองทุนของหมู่บา้ น ได้นาํ เงินจากกองทุนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้ นทากาศ
กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
• สนับสนุ นกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ร่ วมกับ เทศบาลตําบลทากาศ และตําบลทากาศเหนื อ
ั วัดวาอาราม ในเขตจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่
• ร่ วมกิจกรรมทอดผ้าป่ าให้กบ
• สนับสนุ นนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจังหวัดลําพูน
• สนับสนุ นการจัดกีฬาสี โรงเรี ยนในเขตเทศบาลตําบลทากาศ และตําบลทากาศเหนื อ
• ส่ งเสริ มการจ้างแรงงานท้องถิ่นในเรื่ องการจ้างแรงงานตัดหญ้าและล้างแผงโซลาร์ ตามนโยบายด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชนของบริ ษทั โดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เชื้ อชาติ รวมถึงมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการปฏิ บตั ิงาน
อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งการล้างแผงโซลาร์ ยงั ได้คาํ นึ งถึงการรักษาระบบนิ เวศ
โดยใช้เพียงนํ้าปะปาในการล้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกรีไซเคิล ระยอง
ั กลุ่มชาวบ้านโดยรอบโรงงานพลาสติก จ.ระยอง ด้วยการร่ วมกิจกรรมทอดผ้าป่ า
• กิจกรรมสานสัมพันธ์กบ
สามัคคีกบั ชุมชนรอบโรงงาน
ั พนักงานของ
• โครงการฯ ได้มีการให้ชาวบ้านโดยรอบบริ เวณโรงงาน สามารถนําสิ นค้ามาจําหน่ ายให้กบ
โรงงานได้ และยังนําเศษพลาสติกที่ตอ้ งคัดแยกไปให้ชาวบ้านทําเป็ นรายได้เสริ ม
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โรงไฟฟ้ าชี วมวลจังหวัดสระแก้ ว
• โครงการไตรภาคีเพื่ อบริ หารจั ดการนํ้าเสี ยและแก้ ไขปั ญ หา สิ่ งแวดล้อมชุ มชนแนวคลองพระปรงใน
ฐานะภาคผูป้ ระกอบการที่ต้ งั อยูต่ ิดลุ่มนํ้าพระสทึง ทั้งนี้เพื่อร่ วมดูแล รักษาลุ่มนํ้าพระปรง-พระสทึง ของ
จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี โดยบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะ ทํางานตามคําสั่งของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ 187/2559 เรื่ อง การแต่งตั้งคณะทํางานไตรภาคีเพื่อบริ หารจัดการนํ้าเสี ยและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง

•

•
•
•

กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โครงการจิ ต อาสาทํา ความดี ร่ ว มกับ ชาวบ้า นหนองไทรโดยซ่ อ มแซมถนนที่ ช ํา รุ ด ในชุ ม นชนและ
ซ่อมแซมฝาปิ ดท่อระบายนํ้าที่ชาํ รุ ด
กิจกรรมวันเด็ก โดยมอบอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยนในชุมชนหนองไทร
กิจกรรมทอดกฐินให้กบั วัดและถวายเทียนพรรษาร่ วมกับชาวบ้านหนองไทร
กิจกรรมแข่งกีฬากระชับมิตรร่ วมกับชาวบ้านหนองไทร
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เข้าร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ว สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษ ทั ฯ ในด้า นต่ า งๆ ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทัพย์กาํ หนดทั้ง 5 ส่ วนหลัก 17 หลักการย่อย คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ควบคุมการปฏิบตั ิงานได้ ควรพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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รายการระหว่ างกันของบริษทั กับบริษทั ย่ อย
ทางตรงและทางอ้ อม
1. การทํารายการกับบุคลลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม รวมทั้ง
นโยบายการกําหนดราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันได้แสดงอยูใ่ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบไตรมาส 3/2559
- รายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
1. บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
1. บริ ษทั ไออี ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
จํากัด
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 2,049,900 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 67,311,489 บาท
2. บริ ษ ัท ไออี ซี บิ ซิ เ นส พาร์ ท บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
เนอร์ ส จํากัด
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 778,575 บาท
3. บริ ษัท เอ็ น เอฟเอส (2010) บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
จํากัด
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 483,375 บาท
4. บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 2,271,375 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 6,216,937 บาท
• มีเงินปันผลรับ ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จํานวน 45,145,614 บาท
5. E – Contech Management Pte. บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
Ltd.
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 687,246 บาท
6. บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 4,074,225 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 5,939,294 บาท
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2. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
1. บริ ษทั จีเดค จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 3,725,475 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 48,220,166 บาท
• มีค่าเช่าสิ นทรัพย์และค่าบริ การอื่น ราคาตามสัญญา จํานวน
28,290,150 บาท
2. บริ ษัท ไออี ซี แม่ ท า แม่ แ ตง บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
จํากัด
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 2,376,375 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 4,444,826 บาท
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
ทางตรง และทางอ้อม และหรื อบุคคลภายนอก บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมใน
การเข้าทําสัญญานั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยทางตรง
และทางอ้อม และ/หรื อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรื อพนักงานที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ยังคงมีอยู่ แต่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการทํารายการระหว่างกัน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
2. รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่ อยทางตรง และทางอ้ อม
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3/2559 (สําหรับงวดเก้าเดือน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 81

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรั บ ผิดชอบ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่มีดงั นี้
การสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริ ษทั แกรน์ ธอนตัน จํากัด โดย นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 2785 เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอบทานขั้นต้น ผลการสอบทาน พบว่า งบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์
แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั
อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมให้ความเห็นว่า มีมติรับรองงบการเงินไตร
มาสที่ 3 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
แล้ว
การสอบทานความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั อิ นเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อิ นเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอน
จีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2561 เนื่ องจากอยูร่ ะหว่างสรรหาบุคลากร เพื่อดํารงตําแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้พนักงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ณ ปั จจุบนั ทําหน้าที่เข้าร่ วมสังเกตการณ์และประสานงานด้านข้อมูลให้กบั ฝ่ ายบัญชี การเงินเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ได้แก่การสอบทานกระบวนการบริ หารการจัดซื้อ บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเมธา ธรรมวิหาร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสํ าคัญ
นโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2559 มีดงั นี้
• ดําเนิ นธุ รกิ จพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิ ตย์ โรงไฟฟ้ า
พลังงานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
• ดําเนินธุ รกิจโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิล
• ดําเนิ นธุ รกิ จสารสนเทศ เป็ นการดําเนิ นโครงการด้านสารสนเทศในการจัดซื้ อจัดจ้างกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• ดําเนินธุ รกิจให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางธุ รกิจและงานวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
สรุ ปโครงการทีบ่ ริษัทฯลงทุนใน ณ 30 กันยายน 2559
โครงการลงทุน

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
250

เงินลงทุนที่ใช้ ไป
(ล้ านบาท)
154

โครงการจัดซื้ อที่ดินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างโรงไฟฟ้ า
เพื่อขายต่อให้นกั ลงทุนที่สนใจ จ.ชลบุรี

156

156

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิล จ.ระยอง

751

667

ด้อยค่าทรัพย์สินทั้งจํานวนอยูร่ ะหว่างการจัดเตรี ยมเอกสารรายการ
ค่าเสี ยหายและกําหนดวันฟ้อง
อยูร่ ะหว่างการประกาศขายที่ดิน และมีที่ดินบางรายการที่ราคา
ประเมินถัวเฉลี่ยตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 13.27 ล้านบาท ได้
บันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี 2558 แล้ว
โครงการอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง

โครงการโรงงานผลิตเอทานอล จ.ระยอง
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้ างตัวแบบการจัดการ
ขยะโดยการแปรรู ปขยะสดเป็ นเชื้ อเพลิงขยะ จ.สงขลา
โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้ า
ขนาดเล็กจากขยะชุมชน
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิล จ.สงขลา

469

469

ด้อยค่าทรัพย์สินทั้งจํานวน รอศาลฏีกาพิจารณา

140

129

125

122

157
125

74
40

74

26

2,247

1,837

โครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลโมบายทีวี

ซื้ อ หุ้ น สามัญ ของ บริ ษ ัท ถาวร เอ็ น เนอร์ ยี่ (2013)
จํากัด เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
โครงการให้ เ ช่ า เครื่ องจัก รส่ ว นหน้า สํา หรั บ แปรรู ป
วัตถุดิบให้เป็ นเชื้อเพลิง
รวม

ความคืบหน้ า

โครงการได้เปิ ดดําเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ในเดือนเมษายน 2559
โครงการอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง
โครงการอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง
โครงการอยูใ่ นระหว่างรอการประมูล FiT จากการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค
โครงการอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 83

การซื้อบริษัทย่ อย
บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ ยี่ (2013) จํากัด (“TE”)
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมติ อนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ถาวร เอ็นเนอร์ ยี่ (2013) จํากัด (“TE”) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกและชําระแล้ว จากผู ้
ถือหุ ้นเดิมจํานวน 4 ราย (“ผูข้ าย”) (นางวราภรณ์ เพชราวรรณ์ นายพลพิพฒั น์ ศรี สุวรรณ นายอิทธิ เดช ศรี
สุ วรรณ และนายศรันย์ อยูส่ ุ ข) รวมจํานวน 1,250,000 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าหุ ้นที่ซ้ื อขาย
ทั้งสิ้ น 125 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการซื้อขายและการชําระค่าหุ น้ ดังนี้
ชําระส่ วนที่ 1 จํานวน 40 ล้านบาท ภายใน 7 วัน นับจากวันทําสัญญาซื้ อขายหุ ้น โดยมีเงื่ อนไขให้
บริ ษทั เรี ยกเงินค่าหุ น้ ที่ชาํ ระแล้วคืนได้ หาก TE ไม่สามารถได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
และสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจาก กฟภ. และกําหนดห้ามมิให้ TE ก่อภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต และผูข้ ายต้องดําเนิ นการให้ TE ทําการทดสอบการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชี วภาพให้
ได้ผลเป็ นที่พอใจของบริ ษทั
ชําระส่ วนที่ 2 จํานวน 85 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ TE ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของแต่ละ
ราย ภายใต้เงื่อนไขว่า TE จะต้องได้รับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจาก กฟภ. และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และผูข้ ายต้องดําเนิ นการให้ TE ทําการทดสอบการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซ
ชีวภาพ ให้ได้ผลเป็ นที่พอใจของบริ ษทั
การซื้อบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ในการลงทุนและการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในการกระจายฐานการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทดแทนจากก๊าซ
ชี ว ภาพนอกเหนื อ ไปจากที่ มี โ รงไฟฟ้ า พลัง งานทดแทนที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ งได้แ ก่ โ รงไฟฟ้ า ชี ว มวล
โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั ถาวร เอ็นเนอร์ ยี่ (2013)
จํากัด และได้จ่ายชําระเงินส่ วนที่ 1 จํานวน 40 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 4 ราย แล้ว ซึ่ งได้บนั ทึก
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยชําระล่วงหน้าทั้งจํานวน และขณะนี้โครงการดังกล่าว บริ ษทั ถาวร เอ็นเนอร์ ยี่
(2013) จํากัด
ซึ่ งโครงการดังกล่ าวได้รับรองโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้พิจารณาประเมิ นความ
เสี่ ยงของโครงการเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ขณะนี้ โครงการอยูใ่ นระหว่างรอการประมูล FiT
จากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
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บริษัท โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม 4 ราย (นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ นางศรัญญา ว่องไวกล
ยุทธ์ นายทศพล ว่องไวกลยุทธ์ และนางสาวทศพร ว่องไวกลยุทธ์) จํานวน 500,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 50 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้อขายหุ น้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้จ่ายชําระค่าหุ น้ แล้วในวันที่ทาํ สัญญา
การดําเนินการเพิม่ ทุน (ไตรมาส 1/2559)
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติที่สาํ คัญ ดังนี้
• อนุ ม ัติ ใ ห้ ย กเลิ ก การจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ จ ะจัด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement หรื อ PP) ที่เหลืออยูเ่ ดิมทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้จดั สรร จํานวน 24,028,655,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท เพื่อนําไปจัดรู ปแบบการจัดสรรใหม่
• อนุ มต
ั ิให้นาํ หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยงั จัดสรรไม่ได้ จํานวน 24,028,655,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.01 บาท มาจัดรู ปแบบการจัดสรรใหม่ เป็ นดังนี้
- หุ น้ สามัญเพิ่มทุน จํานวน 22,599,491,250 หุ น้ จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (RO)
ในอัตราส่ วน 8 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ (กรณี มีเศษหุ ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคา
เสนอขายหุ น้ ละ 0.022 บาท
- หุ น้ สามัญเพิม่ ทุน จํานวน 1,429,163,750 หุ น้ บริ ษทั จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่ วนที่
ยังไม่ได้จดั สรรนี้ พร้ อมกันไปกับการลดทุ นจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นที่ เหลื อจากการ
จัดสรรเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
- เมื่อวันที่ 1–5 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับเงิ นจากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุ น
จํานวน 22,599,491,250 หุ ้น จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 497 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น ณ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั มีทุนที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 2,033,954,213 บาท (แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 203,395,421,250 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.01 บาท)
การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเพิ่มของปริ มาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขยะ แม้วธิ ี การฝังกลบซึ่ งใช้อยู่
ในปั จจุ บนั เป็ นวิธีการที่ลงทุ นตํ่าที่ สุด อย่างไรก็ตาม การสร้ างหลุ มฝั งกลบจะมี ผลกระทบต่อชุ มชน ด้าน
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มลภาวะและทัศนี ยภาพ ทําให้ปัจจุ บนั การสร้ างหลุ มใหม่เป็ นไปได้ยากเนื่ องจากการต่อต้านจากชุ มชน
ภาครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิ ญปั ญหาในการวางแผนการบริ หารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนที่มีสถานภาพได้เปรี ยบคู่แข่งทั้งในส่ วน
ของสถานที่ ต้ งั บุ คลากรที่ มี ความรู ้ ความสามารถ และการได้รับความเชื่ อถื อจาก หน่ วยงานภาครั ฐและ
ประชาชนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ปรับกลยุทธ์ในการขยาย
การลงทุนโดยมุ่งเน้นการมองหาโอกาสลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะและโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะ
เชื้อเพลิง
ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและโอกาสทางธุ รกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยี การกําจัด
ขยะมูลฝอยและแปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้า ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในอนาคตอันใกล้
ทั้งนี้ยงั เป็ นธุ รกิจที่มีผลตอบแทนมัน่ คง และยัง่ ยืน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาํ นวน 3
แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจํานวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าชี วมวล 1 แห่งดังนี้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ทา จ. ลําพูน มีกาํ ลังการผลิ ตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
1.92 เมกะวัตต์ ซึ่ งมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม
37.31 ล้านบาท ในไตรมาสที่3/2559 มีรายได้รวม 7.44 ล้านบาท
2. โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ตย์ อ. แม่ระมาด จ. ตาก มี กาํ ลังการผลิ ตตามสั ญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ า 5.25 เมกะวัตต์ ซึ่ งมี สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค ในปี 2558 มี
รายได้รวม 85.78 ล้านบาท ในไตรมาสที่3/2559 มีรายได้รวม 14.94 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้
จําหน่ายเงินลงทุนไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ อ. แม่แตง จ.เชี ยงใหม่ มีกาํ ลังการผลิ ตตามสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้า1.92 เมกะวัตต์ ซึ่ งมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้
รวม 40.0 ล้านบาท ในไตรมาสที่3/2559 มีรายได้รวม 8.06 ล้านบาท
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 6.5
เมกะวัตต์ ซึ่ งเป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริ หาร
จัดการขยะกับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็ นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม117.51 ล้านบาท ในไตรมาสที่3/2559 มีรายได้รวม
47.46 ล้านบาท
5. โรงไฟฟ้ าชี วมวล จ.สระแก้ว มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 8 เมกะวัตต์ และมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2558 มีรายได้รวม115.24 ล้านบาท ใน
ไตรมาสที่3/2559 มีรายได้รวม 28.82 ล้านบาท
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การดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
หลังจากการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 900MHz และ 1800 MHz ที่ผา่ นมา ประเทศไทยได้ถูก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยี Mobile Broadband อย่างเต็มรู ปแบบและ กสทช. มีเป้ าหมาย
ว่าประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่ อนั ดับที่ 2 ของ ASEAN ในการพัฒนาด้าน ICT ภายในปี 2559 และจะต้อง
เป็ นอันดับที่ 1 ของ ASEAN ภายในปี 2563
ดังนั้น แรงผลักระลอกแรกให้ประเทศไทยไปสู่ อนั ดับที่ 2 ของ ASEAN คือการจัดสรรคลื่นความถี่
4G 1800 และ 900 ครั้งที่ผา่ นมา และระลอกต่อไปคือ การประมูลคลื่นความถี่ 1800 หลังจากหมดสัญญา
สัมปทานในช่วงปลายปี 2561 เพื่อจะได้ผลักให้ประเทศไทยเป็ นอันดับที่ 1 ด้าน ICT ของ ASEAN ภายในปี
2563 ในที่สุด
ในห้วงเวลา 3-4 ปี ที่ ผ่านมาหลัง การประมู ล คลื่ น 3G ของประเทศไทย ทําให้ก ารลงทุ นใน
ด้าน ICT เพิ่มมูลค่าให้กบั ระบบเศรษฐกิ จของไทยในอัตราที่มากกว่าภาคส่ วนอื่นๆ นอกจากผลประโยชน์
ทางตรงที่มีต่อประชาชนและบรรดาบริ ษทั สัญชาติไทยแล้ว เทคโนโลยี ICT ยังส่ งผลบวกทางอ้อมแก่ความ
มัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวม
ดัง นั้น เราจึ ง สามารถเห็ น ภาพได้ชัดเจนขึ้ น ว่า ประเทศไทยจึ ง สามารถแสวงหาประโยชน์ จ าก
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ได้อย่างก้าวกระโดด อันดับแรกคือ ทําให้ตลาดภายในประเทศเกิดขึ้นใหม่ใน
การให้บริ การ Digital service และ Start up จะส่ งผลให้ผผู ้ ลิตในท้องถิ่นผลิต Software เพื่อรองรับอุปสงค์
ทางด้านดิจิทลั ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล นอกจากนี้ เทคโนโลยี ICT สามารถที่จะทําให้ประเทศไทยมีความ
แข็งแกร่ งในเชิ งยุทธศาสตร์ ในการเป็ น Hub ด้าน Data center ไปจนถึงศูนย์กลางการเป็ น Internet Gateway
ของ ASEAN ต่อไป
ซึ่ งขณะนี้ กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กําลังดําเนินการผลักดันให้ใบอนุ ญาตการ
ประกอบกิจการ Data center และ International Internet Gateway แก่บริ ษทั ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนใน
Sector นี้ ซึ่ งถื อว่าเป็ น Mega project ระดับหมื่นล้านขึ้นไป โดยขณะนี้ ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังกล่าว ได้เริ่ มดําเนินการลงทุนแล้ว
การผลักดันของ กสทช. ในครั้งนี้จะเป็ นการสนับสนุ นส่ งเสริ มการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลและจะยังเป็ นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น ASEAN ICT Hub อย่าง
เป็ นรู ปธรรม
ในปี 2559 ที่ ผ่า นมา กลุ่ มลู กค้าหลักของส่ วนธุ รกิ จ ICT ของบริ ษ ทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ซึ่ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่และสําคัญยิ่งของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 กสท ได้
ตั้งงบลงทุนในแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 500 ล้านบาท คลอบคลุมทั้งในส่ วนของงาน
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เทคโนโลยีศูนย์ขอ้ มูล งานพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศงานกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นธุ รกิจและงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
องค์กร โดยในปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีโอกาสนําเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชนั่ ต่างๆ เพื่อตอบสนอง
แผนธุรกิจของกสท อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่ องจากในปี 2559 เกิดการชะลอตัวในการใช้งบประมาณในหลายๆ
โครงการของ กสท อันเนื่ องมาจากปั จจัย ภายในของ กสท จึ ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อการแผนงาน
โครงการที่มีอยู่ในแผนงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้ต้ งั ไว้ บางโครงการที่สําคัญในปี 2559 ถูกยก
งบประมาณไปใช้ในปี 2560 อาทิเช่น โครงการจัดทําระบบค่าส่ วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศและ
บริ ก ารขายส่ ง (International Interconnection Charge and Wholesale System) และโครงการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพระบบ Billing เป็ นต้น สําหรับโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM ซึ่ งเป็ นงบประมาณ
ตั้งแต่ปี 2558 นั้น คาดว่ากสท จะสามารถเร่ งจัดซื้อจัดจ้างได้ในปี 2560 นี้เช่นกัน
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประกวดราคาและได้รับการคัดเลื อกให้ผูด้ าํ เนิ น
โครงการ กับ กสท ตามแผนงานที่ได้ต้ งั ไว้ ทั้งสิ้ น 2 โครงการ คือ โครงการบํารุ งรักษาระบบ IBACSS ใน
ส่ วนของซอฟต์แวร์ มู ล ค่า โครงการ 39.52 ล้า นบาท ซึ่ ง เป็ นโครงการต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 และโครงการ
บํารุ งรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database มูลค่าโครงการ 23 ล้านบาท
สําหรับในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมการที่จะเข้าร่ วมประกวดราคาใน 3 โครงการสําคัญ ได้แก่
1. โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM มูลค่า 80 ล้านบาท
2. โครงการระบบค่าส่ วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศและบริ การขายส่ ง
(International Interconnection Charge and Wholesale System) มูลค่า 26.7 ล้านบาท
3. โครงการระบบ Billing มูลค่า 300 ล้านบาท เป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ของ
กสท ซึ่ งจุดแข็งในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ คือ ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เป็ นงานเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ระบบ CRM ระบบ Interconnect และ ระบบ Billing ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเดิมให้แก่ กสท
ในโครงการ IBACSS และบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ูแลบํารุ งรักษาระบบดังกล่าวทั้งหมดให้กบั กสท. มา
ตั้งแต่เริ่ มใช้งานในปี 2555 จนถึงปั จจุบนั โดยบริ ษทั ฯ มีทีมงานที่มีความรู ้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญในระบบงานดังกล่าวอย่างยิง่
ความคืบหน้ าของโครงการ Digital Mobile TV
บริ ษทั ฯ ได้รับการว่าจ้างจาก บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) (อสมท) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการบริ หารและ
ทําการตลาดกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาในระบบ DVB-T/H หรื อเทียบเท่าแต่เพียงผูเ้ ดียว บน
คลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
อสมท กําหนดไว้ แต่เนื่องจากการขออนุญาตนําเข้าอุปกรณ์เครื่ องส่ งสัญญาณ ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นการระหว่าง
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อสมท และคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) ยังไม่สามารถดําเนิ นการได้แล้ว
เสร็ จ จึงเป็ นผลทําให้กาํ หนดการออกอากาศต้องเลื่อนจากเป้ าหมายเดิมที่วางไว้
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อบอกเลิกสัญญาให้กบั อสมท. และให้ อสมท. ชดเชย
ค่าเสี ยหาย โดยมีกาํ หนดให้ชาํ ระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสื อ ซึ่ ง อสมท.ได้รับหนังสื อดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้อง อสมท. ต่อศาลแพ่ง (คดี
หมายเลขดําที่ พ. 1830/2559) ให้ อสมท. ชดใช้ค่าเสี ยหายพร้อมดอกเบี้ย ซึ่ งมีทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จํานวน
244.77 ล้านบาท และศาลมีกาํ หนดนัดชี้ สองสถาน และกําหนดแนวทางการดําเนิ นคดี หรื อนัดสื บพยาน
โจทก์ในวันที่ 22 สิ งหาคม 2559 และเนื่ องจาก อสมท. ในฐานะจําเลยในคดีน้ ี ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลแพ่ง
จําหน่ายคดี โดยอ้างว่าคดี น้ ี อยู่ในอํานาจของศาลปกครองกลาง ศาลแพ่งจึงได้มีคาํ สั่งให้งดชี้ สองสถานไว้
ก่อน และให้นดั ฟั งความเห็นของศาลแพ่งในวันที่ 19 กันยายน 2559 ต่อมา ศาลแพ่งจึงได้ส่งเรื่ องไปยังศาล
ปกครองกลางและเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองกลางจึงได้มีคาํ สั่งให้รับโอนคดีดงั กล่าวของศาล
แพ่งมาเป็ นคดีที่อยูใ่ นการพิจารณาของศาลปกครองกลางต่อไป โดยศาลปกครองกลางรับเป็ นคําฟ้ องที่อยูใ่ น
สารบบความคดีของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 202/2560
สาเหตุหรื อการดําเนินการกรณีผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข/ไม่ แสดงความเห็น/มี
ข้ อสั งเกตทีส่ ํ าคัญ
ประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี จากการตรวจสอบงบการเงิ น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็นแบบไม่ให้ขอ้ สรุ ปแต่มี
วรรคเน้น ตามลําดับ ดังนี้
เกณฑ์ ในการรายงานแบบไม่ ให้ ข้อสรุป
ตามที่ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่า งกาลข้อ 2 อดี ตผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ได้ถู ก
กล่าวโทษอย่างเป็ นทางการโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
กรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดี เอสไอ) ซึ่ งอยู่ระหว่างการสอบสวนและดําเนิ นคดี ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
รายการที่เกิดขึ้นในปี ก่อนๆ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โครงการระหว่างก่อสร้าง และเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่อดี ตผูบ้ ริ หารของ
บริ ษ ทั เป็ นผู ซ้ ื้ อ ซึ่ ง การประเมิน ยัง ไม่แ ล้ว เสร็ จ ทํา ให้ยงั ไม่สามารถทราบมู ลค่ายุติธรรมของทรั พย์สิ น
ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถรายงานให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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1. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษ ทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
มูลค่า 445 ล้านบาท ซึ่ งรวมจํานวนที่อดี ตผูบ้ ริ หารชุ ดก่อนจ่ายซื้ อเงิ นลงทุนเพิ่มในระหว่างงวดมูลค่า
100 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารชุ ดปั จจุบนั ไม่สามารถพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่แท้จริ ง หรื อความเหมาะสม
ของการจ่ายซื้ อเงิ นลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมจํานวน 100 ล้านบาทดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารชุ ด
ปั จจุบนั จึงได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนและค่าความนิ ยมที่
เกี่ยวข้อง (ดู หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 14 และ 18) ซึ่ งการประเมินยังไม่แล้วเสร็ จ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวหรื อไม่เพียงใด
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอน
เนอร์ ยี่ จํากัด และ E – Contech Management Pte. Ltd.) รวมมูลค่า 528 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่มีการตั้งค่า
เผื่อการด้อ ยค่า เพราะอยู่ระหว่า งการประเมิน ราคาจากผูป้ ระเมิน ราคาอิส ระที่บ ริ ษ ทั ได้ว ่า จ้า งเพื่อ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของ
ค่าความนิ ยมในงบการเงิ นรวม
งบการเงิ นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รวมสิ นทรัพย์ และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
จํา นวน 455.46 ล้านบาท และ 244.63 ล้านบาท ตามลํา ดับ และรายได้สํา หรับ งวดสามเดื อนและ
เก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ย วกัน จํานวน 14.95 ล้านบาท และ 55.34 ล้า นบาท ตามลําดับ ซึ่ ง สิ นทรัพ ย์
หนี้ สิ น และรายได้ด งั กล่า วจัดทํา ขึ้ น โดยอาศัย ข้อมูล ทางการเงิ น ที่จดั ทํา ขึ้ นโดยฝ่ ายบริ ห าร ซึ่ ง ยัง
ไม่ได้มีการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่อยู่ในอํานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษ ทั แล้ว ในปั จ จุบ นั เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ได้ข ายบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า วแล้ว ในปี 2559 และได้จ ดั
ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขายและของการดําเนิ นงานที่ยกเลิก ข้าพเจ้าไม่สามารถ
สอบทานได้ว่ามีรายการที่ตอ้ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขายและของการดําเนิ นงานที่
ยกเลิ กหรื อไม่
2. อาคารและอุปกรณ์
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แสดงมูลค่าสุ ทธิ ของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโครงการระหว่า งก่อสร้ าง จํานวน 2,530.95 ล้านบาท และ 508.69
ล้า นบาท ตามลํา ดับ (สุ ท ธิ จากค่า เผื่อการด้อยค่า จํา นวน 295.61 ล้า นบาท และ 78.35 ล้า นบาท
ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระทําการ ประเมินมูลค่ายุติธรรมขึ้นใหม่
เพื่อพิจารณาการด้อยค่าเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุ งงบการเงิ นให้เป็ นปั จจุบนั
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3. สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แสดงมูลค่าสิ นทรัพย์
ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน จํานวน 342.68 ล้านบาท บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระทําการ ประเมิน
มูลค่ายุติธรรมขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณาการด้อยค่า (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุ งงบการเงิ นให้เป็ นปั จจุบนั
4. เทคโนโลยีโรงกําจัดขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ผูบ้ ริ หารปั จจุบ นั ไม่ส ามารถหาเอกสารที่เพียงพอและเหมาะสม ประกอบการสั่ง ซื้ อเทคโนโลยี
โรงกําจัดขยะและผลิ ตไฟฟ้ าจากขยะของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมซึ่ งดําเนิ นการโดยอดีตผูบ้ ริ หารชุ ดก่อน
ซึ่ งมีมูล ค่า ตามบัญชี 74 ล้า นบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารชุ ดปั จจุบ นั เชื่ อว่ามูลค่า
ดังกล่าวสู งกว่า

การรายงานไม่ ให้ ข้อสรุป
เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การรายงานแบบไม่ให้ขอ้ สรุ ปมีความสําคัญอย่างมาก และยัง
ไม่มีความชัดเจนสํา หรั บใช้เป็ นหลักฐานที่ เพีย งพอในการรายงานให้ข ้อสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ล ทางการเงิ น
ระหว่างกาลรวมและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อยดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลเฉพาะของบริ ษทั โดยรวม

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทคี่ วรทราบ
การแก้ไขงบการเงิ นระหว่างกาลปี ก่อนที่เกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ได้ปรับปรุ งการรับรู ้รายได้
ผิดงวดบัญชี ในระหว่างปี 2558 และรายการจัดประเภทของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ถือไว้เพื่อขาย และการ
ดําเนิ นงานที่ยกเลิก ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งย้อนหลังในงบการงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
แล้ว
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การเปลีย่ นแปลงปรับปรุ งงบการเงินย้ อนหลัง
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงิน ดังนี้
- ปรับปรุ งรายได้สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริ ษทั ย่อยทางอ้อมบันทึกรายได้จากการ
บริ การสู งเกินไป จํานวน 17.65 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
- ปรับปรุ งการจัดประเภทในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อจัดประเภท
รายการเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ไออี ซี แม่ ร ะมาด จํา กัด เป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้เ พื่ อ ขาย เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจที่จะขายบริ ษทั ย่อยแห่ งนี้ และจัดประเภทผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นการดําเนิ นงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เป็ น
งบการเงิ นที่จดั ทําขึ้นใหม่ โดยมีการจัดประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปั จจุบนั
การปรับปรุ งรายการบัญชี มีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั มี
ดังนี้
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รายการทีไ่ ม่ ได้ เกิดขึน้ เป็ นประจํา (Non-recurring items)
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด มีเงิ นจ่ายล่วงหน้าโครงการพลังงานทดแทน เป็ นค่า
ออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ตั้งแต่ปี 2552 จํานวน 43.55 ล้านบาท ซึ่ งในปี 2554 ให้ยุติ
โครงการไว้ชว่ั คราวจนกว่าจะมีความเป็ นไปได้ในเชิ งพาณิ ชย์ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาดังกล่าวทั้งจํานวน
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2558 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
- รับเงินชดเชยค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายเทคโนโลยีพลาสมาคืน
เป็ นจํานวน 20 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับเงินค่าชดเชยดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
- ตัดบัญชี เงิ นจ่า ยล่ วงหน้าค่ า ออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพ ลาสมาส่ วนที่ เหลื อ จํานวน
23.55 ล้านบาท
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด) ได้ตดั
บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมา เป็ นค่าใช้จ่าย จํานวน 23.55 ล้านบาท
และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าฯ จํานวน 43.55 ล้านบาท และได้รับชําระเงิน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
จํานวน 20 ล้านบาท
ในไตรมาส 3/2559 ในระหว่างงวด บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่
บริ ษทั ย่อยบางแห่ง และดอกเบี้ยค้างรับ เพิ่มขึ้น จํานวน 1,344 ล้านบาท เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วว่า
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ได้
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มีมติอนุมตั ิให้รับเงินชดเชย
ค่าเสี ยหายจากผูร้ ับจ้างผลิตต้นฉบับชุดการเรี ยนเป็ นจํานวน 17.60 ล้านบาท และตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร จํานวน 3.80 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริ ษทั ได้รับเงินชดเชย
แล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
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ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
ผลการดําเนินงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผล
กําไรจํานวน 0.14 ล้านบาทเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนมีผลกําไร 13.41 ล้านบาทมีกาํ ไรลดลง 13.27 ล้านบาท
สื บ เนื่ องจากในปี 2558 กลุ่ม บริ ษ ทั ฯมี ค วามจํา เป็ นต้องปิ ดซ่ อมของโรงไฟฟ้ า สองแห่ ง ที่โรงไฟฟ้ า ขยะ
หาดใหญ่และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จงั หวัดสระแก้ว เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพให้ดีข้ ึน
ผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย มีผลขาดทุน สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จํานวน 589.61 ล้านบาท
ตัวเลขทีแ่ สดงผลการดําเนินงานสํ าคัญ (Key performance indicator)
1. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (ROE)
ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับร้ อยละ 0.005 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุ นขายและบริ การ และค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ได้เข้าซื้ อ
บริ ษทั ไออีซีสระแก้ว 1 จํากัด ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ
บริ ษทั ได้เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ในเดือนธันวาคม 2557
ในไตรมาสที่ 3/2559 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับร้อยละ -0.19 เป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
การบันทึกหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้อื่นในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งรายการบัญชี มีผลกระทบ
ต่อรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2. อัตราหนี้สินต่อทุน
ในปี 2558 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.35 ลดลงจากปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 0.39 สื บเนื่อง
จากบริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนระหว่างปี 2558 จํานวนประมาณ 572 ล้านบาทจากนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 3 ราย
ในขณะที่บริ ษทั เข้าทําสัญญาเงินกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินในระหว่างปี 2558 จํานวน 142 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 3/2559 อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.44 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่ งเท่ากับ
0.35 สื บเนื่องจากบริ ษทั มีการขาดทุนในงวดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2558 ในไตรมาสเดียวกันจํานวน
ประมาณ 583.7 ล้านบาท
3. อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ในปี 2558 อัตราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.02 ลดลงจากปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 1.90 สื บเนื่ อง
จากบริ ษทั มีเงินสดลดลง 398 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ได้ลงทุนในโครงการต่างในระหว่างปี 2558 อาทิเช่น
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะชี วมวล และ Plastic Recycling ที่อาํ เภอบ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการ
Waste Plastic Recycling ที่จ.ระยอง โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิ คมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตําบล
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ฉลุง อําเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็ นต้น ส่ งผลให้บริ ษทั สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ลดลง ในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวียนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
ในไตรมาสที่ 3/2559 อัตราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.41 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่ งเท่ากับ 1.02
สื บเนื่องจากบริ ษทั มีเงินสดเพิม่ ขึ้นจากการเพิม่ ทุน

รายได้ ปั จจัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง (เปรี ยบเทียบเฉพาะปี 2557 และ 2558 เนื่ องจาก
บริษทั ยังไม่ มีงบการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น

ส่ วนงานธุรกิจสื่ อสารและ
โทรคมนาคม

ส่ วนงานธุรกิจลงทุนใน
หลักทรั พย์ และพลังงาน

ธุรกิจให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
ทางธุรกิจและงานวิจัย
ทางด้ านวิศวกรรม

2558

2558

2558

2557

%

2557

%

2557

%

รวม
2558

2557

%

43
106

240
52

-82%
104%

396
59

183
1

116%
5800%

3
1

37
-

-92%
0%

442
166

460
53

-4%
213%

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ าย
ต ้นทุนขายหรือต ้นทุนการให้บริการ
ค่าใช ้จ่ ายในการขาย
ค่าใช ้จ่ ายในการบริหาร
ค่าใช ้จ่ ายอื่น
ต ้นทุนทางการเงิน

149

292

-49%

455

184

147%

4

37

-89%

608

513

19%

30
4
179
18
-

207
1
124
1
-

-86%
300%
44%
1700%
0%

249
5
97
26
44

62
1
84
4
15

302%
400%
15%
550%
193%

4
4

22
6
1
-

-82%
0%
-33%
-100%
0%

283
9
280
44
44

291
2
214
6
15

-3%
350%
31%
633%
193%

รวมค่ าใช้ จ่ าย

231

333

-31%

421

166

154%

8

29

-72%

660

528

25%

กําไร(ขาดทุน )สํ าหรั บปี
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุ น ) สุ ทธิ สําหรั บงวด
ส่วนแบ่ง(ก ําไร)ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ น
ของผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย

(82)
(82)

(41)
(41)

100%
0%
100%

34
34

18
18

89%
0%
89%

(4)
-1
(3)

8
1
7

-150%
-200%
-143%

(52)
(1)
(51)

(15)
1
(16)

247%
-200%
219%

(82)

(41)

0%
100%

51
85

29
47

76%
81%

7

0%
-143%

51
-

29
13

76%
-100%

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สําหรับงวด (บริษัทใหญ่)

-

-

(3)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การและรายได้เงิ นอุดหนุ นส่ วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้าจํานวนเงิน 442 ล้านบาทเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนจํานวนเงิน 460 ล้านบาท ลดลงจํานวนเงิน18
ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4 มีสาเหตุเนื่องมาจากในปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
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• ธุ รกิจกลุ่มพลังงานมีรายได้เพิม่ ขึ้น 213 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ได้เข้าซื้ อบริ ษทั ไออี
ซี สระแก้ว 1 จํากัด ในเดื อนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมของบริ ษทั ได้เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ในเดือนธันวาคม 2557
• ธุ รกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง 197 ล้านบาท และธุ รกิจให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
ทางธุ รกิจและงานวิจยั ทางด้านวิศวกรรมลดลง 34 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 เกิดการ
ชะลอตัวในการใช้งบประมาณของ กสท อันเนื่องมาจากปั จจัยทางด้านธุ รกิจของ กสท
จึงส่ งผลกระทบโดยตรงต่อแผนงานโครงการที่มีอยูใ่ นแผนงบประมาณของบริ ษทั ฯ
ตามที่ได้ต้ งั ไว้ โครงการที่สาํ คัญในปี 2558 ของ กสท ถูกยกงบประมาณไปใช้ในปี
2559 อาทิเช่น โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้อื่นสําหรับปี 2558 เพิ่มขึ้น 113 ล้านบาทเนื่องจาก
• เงินมัดจําค่าจองหุ ้นที่ถูกริ บจํานวน 43 ล้านบาท เนื่ องจากผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย
ขอปรับลดยอดจองซื้อหุ น้ และขอชําระเงินค่าซื้ อหุ น้ เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการชําระ

ค่าหุ น้ ที่ขอปรับลดยอดจองซื้ อแล้ว และให้บริ ษทั พิจารณาริ บเงินมัดจําของจํานวนหุ น้ ที่ขอ
ปรับลดดังกล่าว

• โอนกลับประมาณการหนี้ สิน 3.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่ ได้โอนกลับไว้ 30
ล้า นบาท ลดลง 26.5 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2557 บริ ษ ทั ได้ย กเลิ ก ประมาณการ
หนี้ สินจากคดี ฟ้องร้ องกรมศุลกากรจํานวน 29.88 ล้านบาท ในขณะที่ ในปี 2558 มี
เพียงการโอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาจากเทศบาลนครหาดใหญ่
จํานวน 3.55 ล้านบาท
• โอนกลับ ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ค่ า สิ น ทรั พ ย์แ ละสิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนอื่น 64 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นจ่าย
ล่วงหน้าค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพลาสมาจํานวน 43.55 ล้าน
บาท และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นประกันค่าจ้างผลิ ตต้นฉบับชุ ดการเรี ยนอี ก
21.4 ล้านบาท
• โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ 27.13 เนื่องจาก บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ เงินให้กูย้ ืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จํากัด
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ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายหรื อต้นทุนบริ การจํานวน 283 ล้านบาท โดยมีอตั รา
กําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.08 เปรี ยบเทียบกับปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั รากําไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 36.78 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกัน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน73ล้านหรื อคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 33.65 เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และอุ ปกรณ์ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการที่ บริ ษทั ได้เข้าซื้ อบริ ษทั ไออี ซีสระแก้ว 1
จํากัด ในเดือนตุลาคม 2557 อีกทั้งบริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้เปิ ดดําเนิ นการ
เชิงพาณิ ชย์ในเดือนธันวาคม 2557
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น สําหรับปี 2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน บริ ษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 38.36 ล้านบาท ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สาํ คัญดังนี้
1) ขาดทุนจากการด้อยสิ นทรัพย์จาํ นวน 14.44 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์
2) ขาดทุนจากค่าเสี ยหายเงินประกันค่าจ้างผลิตต้นฉบับชุ ดการเรี ยน จํานวน 3.80 ล้านบาท
เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับเงิ นค่าชดเชยเงิ นประกันค่าจ้างผลิ ตต้นฉบับชุ ดการเรี ยนจํานวน
17.60 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์จาํ นวน 21.40 ล้านบาท
3) ขาดทุนจากค่าเสี ยหายเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยี
พลาสมา จํานวน 23.55 ล้านบาทซึ่งบริ ษทั ได้รับเงินค่าชดเชยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบ
โรงงานขยะด้วยเทคโนโลยีพ ลาสมาจํา นวน 20 ล้านบาท โอนกลับ ค่า เผื่อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ จํานวน 43.55 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 28.51 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 186.93 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1
จํากัดที่มีเงิ นกูย้ ืมธนาคารมาก่อนแล้วก่อนเข้าซื้ อกิจการในเดื อนตุลาคม 2557 และบริ ษทั ไออีซี แม่ทาแม่
แตงจํากัด ได้เงินรับกูย้ มื จากธนาคารเพิ่มในปี 2558
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หน่วย : ล้านบาท

ผลการดําเนิ นงาน สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย มีผลขาดทุน สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จํานวน 589.61 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การและรายได้เงินอุดหนุ นส่ วน
เพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า จากธุ รกิจกลุ่มพลังงานมีสัดส่ วนมากกว่ารายได้จากธุ รกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากความล่าช้าในการต่อสัญญาของธุ รกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มาจากการบันทึกหนี้ สงสัยจะสู ญของ
ลูกหนี้อื่นในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ฯ การปรับปรุ งรายการบัญชีมีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
3. บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ย มี ต้นทุ นทางการเงิ นผลสื บ เนื่ องมาจากมี ก ารกู้เงิ นจากสถาบัน
การเงิน ของธุ รกิจกลุ่มพลังงาน
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การบริหารทรัพย์ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 จํานวน
607 ล้านบาท หรื อในอัตราร้ อยละ 15.60 มีสาเหตุที่สําคัญจากการเพิ่มขึ้นของ
ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ข องบริ ษ ทั ย่อยที่ เกี่ ยวกับ ธุ รกิ จพลัง งาน และรั บ เงิ นเพิ่ม ทุ นในปี 2557 จํา นวน
1,119.43 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1/2559 บริ ษทั ได้รับเงินเพิม่ ทุน จํานวน 497 ล้านบาท
ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าและลู กหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ประเมินโดยการ
วิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้ จะถูกตัด
จําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลา 30 วัน
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สิ นค้ าคงเหลือและการเสื่ อมสภาพหรื อล้ าสมัย
สิ นค้าคงเหลือปี 2558 เพิ่มขึ้น 15.43 ล้านบาท เกิดจากธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการทํา
Rotary Dryer และ PLC System ในไตรมาสที่ 3/2559 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ 0.39 ล้านบาท
เงินลงทุน ค่ าความนิยม และการด้ อยค่ าสิ นทรัพย์ (ถ้ ามี)
•
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เพิ่มทุน
ในปี 2558 บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด เพิ่มทุน 82ล้านบาทเพื่อเป็ นงบลงทุนในการจัดหา
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อนํามาทําระบบคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนเพิ่มเติมใน บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1
จํากัด โดยซื้อหุ น้ สามัญจากผูถ้ ือหุ น้ เดิมอีกจํานวน 1,000,000 หุ น้ หรื ออีกร้อยละ 25 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ใน
ราคาหุ น้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อเพิม่ สัดส่ วนในการถือหุ ้นเป็ นร้อยละ 100 บริ ษทั ได้ทาํ
สัญญาซื้อขายหุ น้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และได้จ่ายชําระค่าหุ น้ แล้วในวันที่ทาํ สัญญา
4.

ค่าความนิยม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม
การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ตัดจําหน่ายสําหรับปี
รวม

30 กันยายน
2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

239,322
239,322

239,322
239,322

245,765,334
105,908,694
(3,320,549)
348,353,479

ค่าความนิ ยมได้ถูกบันทึกให้แก่สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ถูกกําหนดตามส่ วนงาน มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ โดย
คํา นวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต ซึ่ งอ้า งอิ ง ประมาณการทางการเงิ น
ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หาร ภายใต้ขอ้ สมมติฐานจากผลประกอบการใน
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อดีตที่ผา่ นมาเป็ นฐานตั้งต้น และปรับกับข้อสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ปรับปรุ งใหม่จาก
ครั้งก่อนและทั้งปรับเครื่ องจักรให้ใช้กบั วัตถุดิบใหม่ได้
กลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ได้ท ดสอบการด้อ ยค่ า โดยวิ ธี คิ ด จากมู ล ค่ า กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ ภายใต้
สมมติ ฐานดังกล่ าว ผลของการทดสอบแสดงว่ามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่าราคาตามบัญชี ภายใต้
เงื่อนไขการได้รับการยืนยันจากฝ่ ายบริ หารมีการปรับปรุ งการบริ หารจัดการใหม่ และมีระบบการจัดการที่ดี
พอ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะไม่รับรู ้ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม
•

ขาดทุนด้อยค่าสิ นทรัพย์

ตั้งแต่ปี 2553 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิ จิตอลแบบพกพา บนคลื่ น
ความถี่ UHF ช่อง 58 ทั้งนี้มีตน้ ทุนงบประมาณทั้งหมด จํานวน 250 ล้านบาท มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 154 ล้านบาท (บันทึกรวมไว้ในบัญชี งานระหว่างก่อสร้ าง จํานวน
82 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ จํานวน 31 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จํานวน 35 ล้านบาท
และเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น 6 ล้านบาท) คงเหลืออีก 96 ล้านบาท และจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริ ษทั ยังรอการ
ดําเนินการของ อสมท. ในเรื่ องใบอนุญาตนําเข้าอุปกรณ์วิทยุคมนาคมจาก กสทช. ซึ่ งทําให้โครงการมีความ
ล่าช้า และการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อสมท. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเพื่อหลักความระมัดระวัง
บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว และที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั บอกเลิกสัญญาและดําเนินการฟ้องร้อง อสมท. ต่อไป
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด) มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 มีราคาทุน จํานวน 469 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน จํานวน 469
ล้า นบาท ซึ่ งทรั พ ย์สิ นดังกล่ า วยังมี ปัญหาคดี พิพ าทเกี่ ยวกับ ธุ รกรรมการซื้ อทรั พย์สิน ซึ่ ง อยู่ระหว่า ง
กระบวนการพิจารณาของศาล
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ประเมินราคา
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด และประเมินราคาตามกรมที่ดิน และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
จังหวัด ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาทรัพย์สิน และพิจารณาแล้วว่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีราคาประเมินสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่รับรู ้ค่า
เผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
และมีท่ีดินบางรายการที่ราคาประเมินถัวเฉลี่ยตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี จํานวน 13.27 ล้านบาท
ได้บนั ทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี 2558 แล้ว
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ทรัพย์ สินอื่นและสาเหตุการเปลีย่ นแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์รวมจํานวน 4,498.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จํานวน 606.89 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 15.60 มีสาเหตุที่สาํ คัญดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นอสังหาเพื่อการลงทุนในปี 2558 เนื่องจากมีโครงการซื้ อที่ดินที่มีศกั ยภาพในการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้นกั ลงทุนที่สนใจมูลค่าสุ ทธิ 142.95 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบการ
จัดการขยะโดยการแปรรู ปขยะสดเป็ นเชื้ อเพลิ งขยะที่หาดใหญ่ และ โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและ
สร้ างตัวแบบโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กจากขยะชุ มชน ที่หาดใหญ่ โครงการทั้งสองมีตน้ ทุนที่เกิ ดขึ้นแล้วรวม
213 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้ นของที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ จากโครงการ Waste Plastic Recycling ที่ ระยอง
โครงการดังกล่าวมีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จํานวน 526 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 3/2559 บริ ษ ัท มี สิ นทรั พ ย์ร วมจํา นวน 2,604 ล้า นบาท ซึ่ ง ลดลงจากวันที่ 31
ธันวาคม 2558 จํานวน 966.70 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปรับปรุ งรายการบัญชี มีผลกระทบต่อรายการ
ในงบการเงิน
สภาพคล่ อง และความพอเพียงของเงินทุน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 45.23 ล้าน
บาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในช่ วงที่หยุดผลิ ตเพื่อปรับปรุ งเครื่ องจักรในโรงกําจัดขยะและ
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 เป็ นจํานวน 914.04 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่าย
เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2558 มีจาํ นวน 561.10 ล้านบาท เนื่ องจากมีเงินสด
จากเงินเพิ่มทุนและเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
ในไตรมาสที่ 3/2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน
151.66 ล้า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ฯ ย่อ ยมี ผ ลขาดทุ น จากการดํา เนิ นงานเป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากการบันทึกหนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ อื่นในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งบัญชี มี
ผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน และ อีกทั้งบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงการก่อสร้างโรงงานที่ระยองซึ่ งยังไม่ได้
เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์
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กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 3/2559 เป็ นจํานวน 784.43 ล้านบาท
เนื่องจากมีการจ่ายเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ
กระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ นในไตรมาสที่ 3/2559 มี จาํ นวน 722.51 ล้า นบาท
เนื่องจากมีเงินสดจากเงินเพิม่ ทุนและเงินกูย้ มื จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมและความสามารถในการชํ าระหนี้

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หั ก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

30 กันยายน
2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
บาท

662,835,000

714,464,000

630,287,226

(85,062,000)
577,773,000

(98,400,000)
662,835,000

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

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาว สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ 30 กันยายน
2559 มีดงั นี้
30 กันยายน
2559

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น – โอน

714,464,000

630,287,226

410,369,862

4,952,000

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม/31 มีนาคม

(56,581,000)
662,835,000

84,176,774
714,464,000

520,573,226
(300,655,862)
630,287,226
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•

บริ ษทั จีเดค จํากัด

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริ ษทั จีเดค จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ทําข้อตกลงการใช้สินเชื่ อกับ
สถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง (“GSB”) จํานวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน 400 ล้านบาท แบ่งเป็ น
เงินกูย้ ืมระยะยาว จํานวน 280 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เบิกใช้แล้ว ทั้งจํานวน กําหนดชําระ
คืนภายใน 7 ปี นับแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2553 มีระยะเวลาปลอดการชําระเงินต้น 22 เดือน ครบกําหนด
เดือนพฤศจิกายน 2555 กําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน โดยปี ที่ 1 อัตรา MLR ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 2
อัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาปลอดการชําระเงินต้นแล้วบริ ษทั ย่อยต้องชําระ
คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 8 ล้านบาท
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงกันยายน 2556 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ผิดเงื่อนไขตามสัญญากูย้ ืม
เงิ นกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ทางธนาคารมี สิทธิ เรี ยกคื นเงิ นต้นได้ทนั ที และเมื่ อวันที่ 28 สิ งหาคม 2556
ธนาคารได้พิจารณาอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิ นเชื่อวงเงิน 400 ล้านบาท ที่สาํ คัญดังนี้
1) ขยายระยะเวลาปลอดเงินต้น (ครั้งที่ 3) ออกไปเป็ น 38 เดือน โดยไม่ขยายอายุสัญญา
หลังจากนั้นให้ชาํ ระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่มีนาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 ชําระเดือน
ละไม่ต่าํ กว่า 9.70 ล้านบาท และตั้งแต่มกราคม 2558 ถึงสิ้ นสุ ดสัญญา ชําระเดือนละไม่ต่าํ
กว่า 10.40 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ต้องจัดส่ งหนังสื อที่บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิขยายระยะเวลา
การก่อสร้างจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และหนังสื อขยายระยะเวลาการขายไฟฟ้าให้แก่
ธนาคาร ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อ ดังกล่าวแล้ว
2) ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเครื่ องจักรและจํานองเครื่ องจักร 13 รายการ ออกไปเป็ น 42
เดือน (ครบกําหนด 30 มิถุนายน 2557)
3) เปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขหลักประกัน เป็ นการมอบอํานาจให้ธนาคารรับเงิ นที่ส่ังจ่ายเป็ นเช็ค
จาก กฟภ. เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริ ษทั จีเดค จํากัด (“บริ ษทั ย่อยทางอ้อม”) ได้ลงนามในสัญญาขยาย
ระยะเวลาปลอดชําระเงินต้น โดยมีกาํ หนดเริ่ มชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั
ย่อยไม่ได้ชาํ ระคืนเงิ นต้นตามสัญญาตั้งแต่เดื อนมีนาคมถึ งเดือนพฤศจิกายน 2557 ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้
ชําระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งจํานวนให้กบั ธนาคารเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรี ยบร้อยแล้ว
เงินกูย้ มื ดังกล่าว มีอาคารชุ ด สิ่ งปลูกสร้างที่จะมีข้ ึนในอนาคตและผลประโยชน์จากการทํา
ประกันอัคคีภยั สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์เครื่ องจักร อุปกรณ์และส่ วนควบของบริ ษทั ย่อยได้
จดทะเบียนจํานองและใช้เป็ นหลักประกันเงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้ง ให้จาํ นําใบหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย และ
กรรมการของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันเต็มวงเงิน รวมทั้ง กําหนดให้โอนสิ ทธิ ให้แก่ธนาคารดังต่อไปนี้
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- สิ ทธิ การเช่าที่ดินเฉพาะส่ วนที่ต้ งั โรงงาน กรรมสิ ทธิ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่
- สิ ทธิ การบริ หารจัดการตามสัญญาก่อสร้างและบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- สิ ทธิ เรี ยกร้องการรับเงินตามสัญญาก่อสร้างและบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- สิ ทธิ การบริ หารจัดการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- สิ ทธิ เรี ยกร้องการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ไถ่ถอนหลักประกันเงินกูด้ งั กล่าวจากธนาคารเรี ยบร้อยแล้ว
•

บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงิน
จากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง (“CIMB”) วงเงิ น 142 ล้า นบาท (เบิก ใช้แล้วทั้ง จํานวน)
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 134 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 118.34
ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี โดยกําหนดชําระคืนเงิ นต้น เป็ นงวดรายเดือน เดือนละไม่นอ้ ย
กว่า 1.69 ล้านบาท งวดแรกชําระภายในเดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้ และกําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ นราย
เดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ สัญญากูย้ มื
เงิ นจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง(“CIMB”) วงเงิ น 140 ล้านบาท (เบิ กใช้แล้วทั้งจํานวน)
คงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวน 90 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท ตามลําดับ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 74.22 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 8 ปี โดยมีระยะเวลาการปลอด
ชําระเงินต้น 6 เดือน กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 1-2 อัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อ
ปี ปี ที่ 3-4 อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี ปี ที่ 5 เป็ นต้นไป อัตราร้อยละ MLR ต่อปี กําหนดชําระคืน
เงินต้นหลังครบกําหนดการปลอดเงินต้น ชําระเงินกูเ้ ดือนละไม่นอ้ ยกว่า 0.78 ล้านบาท
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง มิถุนายน 2556 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด (“บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม”) ไม่ไ ด้จ่ายคื นเงิ นกู้ตามสัญญา เป็ นจํา นวน 7.80 ล้า นบาท ต่อมาธนาคารได้อนุ มตั ิ ขยาย
ระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงิ นต้นให้กบั บริ ษทั เป็ นเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่มกราคม – กรกฎาคม 2556)
ทั้งนี้ ธนาคารจะตั้งพักดอกเบี้ยส่ วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกับอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา
เดิม จนกว่าบริ ษทั จะชําระหนี้ ครบถ้วน และให้ชาํ ระคืนเงินต้นงวดแรกตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2556 เป็ น
ต้นไป โดยกําหนดให้ชาํ ระเงินกูเ้ ดือนละไม่นอ้ ยกว่า 1.69 ล้านบาท
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เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
- โฉนดที่ดิน กรรมสิ ทธิ์ของผูก้ ู้
- แผงโซลาร์ เซลล์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรรมสิ ทธิ์ของผูก้ ู้
- สิ ทธิ การรับคืนเงินฝากธนาคาร
- บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด(มหาชน)
- ใบหุ น้ ของบริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
- สิ ทธิ เรี ยกร้องการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
•

บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ทําสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจากพลังงานชี วมวลคงเหลือจํานวน 520 ล้านบาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- วงเงินที่ 1 จํานวน 173 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าซื้ อเครื่ องจักรต่างประเทศ
- วงเงินที่ 2 จํานวน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าซื้ อเครื่ องจักรในประเทศ
- วงเงินที่ 3 จํานวน 120 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงิ นที่ 4 จํานวน 60 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าก่อสร้ างงานรากฐานอาคาร
ผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 5 จํานวน 2 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าควบคุมงานก่อสร้าง
- วงเงินที่ 6 จํานวน 13 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าคํ้าประกันผูบ
้ ริ หาร
- วงเงินที่ 7 จํานวน 10 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าระบบป้ องกันอัคคีภยั
อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 36 กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี เดือนที่
37 เป็ นต้นไปอัตราร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี ยกเว้นวงเงินที่ 7 ปลอดเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ย 2 เดื อน
ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็ นต้นไป ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตรา MLR ต่อปี
ต่อมาบริ ษทั ได้มีการแก้ไขสัญญาเงินกูเ้ พิ่มเติม ซึ่ งครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่ของทุกวงเงินใหม่ ดังนี้
- ยกเว้นการผ่อนชําระดอกเบี้ยตั้งแต่งวดมิถุนายน 2557 ถึงธันวาคม 2557 จํานวน 19.05 ล้านบาท
(“ดอกเบี้ยตั้งพัก”) โดยให้ผ่อนชําระรวม 12 งวด งวดละเท่าๆกัน เริ่ มเดือนมกราคม 2558 ถึง
เดือนธันวาคม 2558
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กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยเริ่ มชําระดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงงวดแรกมกราคม 2558
อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง มีดงั นี้

-

วงเงิ นที่ 1 ถึ งวงเงิ นที่ 5 อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึ ง
มิถุนายน 2563 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
• วงเงินที่ 6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึง มิถุนายน 2561 และ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป
• วงเงินที่ 7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึ ง สิ งหาคม 2558 และอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่กนั ยายน 2558
กําหนดชําระคืนเงินต้น 108 งวด งวดละ 20,000 - 1,600,000 บาท งวดแรกกรกฎาคม 2558 งวด
สุ ดท้ายมิถุนายน 2567
งวดสุ ดท้ายมิถุนายน 2567 ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
•

-

เงินกูย้ มื ระยาวดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
- ที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนในอนาคต
- เครื่ องจักร
- บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด (กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
- กรรมการบริ ษทั
- หุ น้ สามัญของผูถ้ ือหุ น้ 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา)
- หุ น้ สามัญของบริ ษทั ซึ่ งถือโดยบริ ษทั ใหญ่
ต่อมา ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้
ผิดนัดชําระหนี้ คืนเงิ นต้นและดอกเบี้ ยให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง จํานวนรวม 14.59 ล้านบาท
(ประกอบด้วยเงินต้น จํานวน 9.64 ล้านบาท และดอกเบี้ยจํานวน 4.95 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ทาํ
สัญญาการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั ธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในการจ่ายชําระหนี้เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ย่อยผิดนัด ดังนี้
1) ขอเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขการชํา ระคื นเงิ นกู้ โดยขอปลดชํา ระหนี้ ตั้ง แต่ เดื อนมกราคมถึ ง
กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็ นต้นไป บริ ษทั ย่อยตกลงผ่อนชําระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในสัญญาสิ นเชื่ อแต่ละประเภทตามเดิมทุกประการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 110

2) ชําระหนี้ เงินต้นที่ต้ งั พักไว้ของเดื อนมกราคม 2559 ถึ งเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 9.64 ล้าน
บาท เป็ นรายเดื อน เดื อนละ 2.41 ล้านบาท รวม 4 งวด เริ่ มชําระงวดแรกเดื อนมิถุนายน 2559
และตกลงชําระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2559 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5 ต่อปี คํานวณ
จากเงินต้นที่คา้ งชําระจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
3) ชําระหนี้ ดอกเบี้ย จํานวน 4.95 ล้านบาท เป็ นรายเดื อน เดื อนละ 1.24 ล้านบาท รวม 4 งวด เริ่ ม
ชําระงวดแรกเดื อนมิถุนายน 2559 และตกลงชําระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดื อนกันยายน 2559 โดย
ไม่มีดอกเบี้ย
•

บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด) ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิน 270 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสิ นเชื่ อระยะยาว
จํานวน 265 ล้านบาท และวงเงินสิ นเชื่อเบิกเกินบัญชี จํานวน 5 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 5
ปี โดยกําหนดชําระคืนเงิ นต้นเป็ นงวดรายเดื อน เดื อนละไม่น้อยกว่า 4.4 ล้านบาท งวดแรกชําระ
ภายในเดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้ และกําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ลบ 1.0 ต่อปี ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีการเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่ อระยะยาว จํานวน 265 ล้านบาท แล้วเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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การเพิม่ และลดทุนจดทะเบียน
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สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้รับเงินค่าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนอีกจํานวน 502,968,420 บาท จากผู ้
ลงทุนเฉพาะเจาะจง จํานวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 0.036 บาท รวมเป็ นเงินค่าซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน
ทั้งสิ้ น จํานวน 574,968,420 บาท (รวมเงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ เพิ่มทุน 72 ล้านบาท ที่ได้รับเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2557) เป็ นหุ น้ ที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 159,713,450 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
จํานวน 415,254,970 บาท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนั้น บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน 2,048,245,850 บาท และทุนที่ชาํ ระ
แล้วเป็ นจํานวน 1,807,959,300 บาท
ในเดื อ นมกราคม 2558 ผู ้ล งทุ น เฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรั บ ลดยอดจองซื้ อหุ ้ น ลงจากเดิ ม
32,000,000,000 หุ น้ เป็ น 7,971,345,000 หุ น้ และขอชําระเงินค่าซื้ อหุ ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ชําระค่าหุ ้นที่ขอปรับลดยอดจองซื้ อแล้ว และให้บริ ษทั พิจารณาริ บเงินมัดจําของจํานวนหุ ้นที่ขอปรับ
ลดดังกล่าว ต่อมามติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้บริ ษทั ริ บเงินมัดจําไว้เป็ นจํานวนรวม 43
ล้านบาท ให้แสดงในกําไรหรื อขาดทุนทั้งจํานวน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ (ครั้งใหม่) ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุ มตั ิให้มีการขยาย
ระยะเวลาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่ งเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ยงั
จําหน่ ายไม่ได้อีกจํานวน 24,028,655,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.01 บาท ออกไปอีก 12 เดื อน นับจาก
วันที่ครบกําหนดเวลาเดิม และให้ลดระยะเวลาบังคับให้บุคคลในวงจํากัด (PP) ถูกต้องห้ามนําหุ ้นที่จะ
ได้รับจากการจัดสรรหุ ้นดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั ไปจําหน่ าย จ่ายโอน (Silent Period) จากเดิ มที่
กําหนดไว้ 6 เดื อน เป็ น 3 เดื อน ทั้งนี้ ในส่ วนของเงื่ อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขเดิ มตามมติที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ (ครั้งใหม่) ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทุกประการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
• เห็ น ชอบให้ย กเลิ ก การจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ จ ะจัด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement หรื อ PP) ที่เหลืออยูเ่ ดิมทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้จดั สรร จํานวน 24,028,655,000 หุ น้
• เห็ นชอบให้นาํ หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ยงั จัดสรรไม่ได้ จํานวน 24,028,655,000 หุ ้น มาจัดสรรใหม่
ดังนี้
- จัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จํานวน 22,599,491,250 หุ ้น ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
(RO) ในอัตราส่ วน 8 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ ้นละ
0.024 บาท
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- ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรอีก จํานวน 1,429,163,750 หุ น้
•

•

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติที่สาํ คัญ ดังนี้
อนุ ม ัติ ใ ห้ ย กเลิ ก การจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ จ ะจัด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement หรื อ PP) ที่เหลืออยูเ่ ดิมทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้จดั สรร จํานวน 24,028,655,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท เพื่อนําไปจัดรู ปแบบการจัดสรรใหม่
อนุ มตั ิให้นาํ หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยงั จัดสรรไม่ได้ จํานวน 24,028,655,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.01 บาท มาจัดรู ปแบบการจัดสรรใหม่ เป็ นดังนี้
- หุ น้ สามัญเพิม่ ทุน จํานวน 22,599,491,250 หุ น้ จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (RO)
ในอัตราส่ วน 8 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ (กรณี มีเศษหุ น้ ให้ปัดทิ้ง) ในราคา
เสนอขายหุ น้ ละ 0.022 บาท
- หุ น้ สามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,429,163,750 หุ น้ บริ ษทั จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่ วนที่
ยังไม่ได้จดั สรรนี้ พร้ อมกันไปกับการลดทุ นจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นที่ เหลื อจากการ
จัดสรรเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม

สําหรั บไตรมาสที่ 1/ 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
- เมื่ อวันที่ 1–5 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รั บเงิ นจากการจัด สรรและเสนอขายหุ ้นเพิ่ มทุ น จํานวน
22,599,491,250 หุ ้น จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในราคาหุ ้นละ 0.022 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 497,188,808 บาท
และบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (เป็ นทุน
ที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 225,994,913 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จํานวน 271,193,895 บาท)
ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติ ดังนี้
•

อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ลดทุนจดทะเบี ยนจาก 2,048,245,580 บาท เหลื อ 2,033,954,212.50 บาท แบ่ ง
ออกเป็ น 203,395,421,250 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย
จํานวน 1,429,163,750 หุน้ ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2559

•

อนุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํา นวน 406,790,842.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
2,440,745,055 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 40,679,084,250 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.01 บาท
ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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•

อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษทั รุ่ นที่ 2
(IEC-W2) จํา นวนไม่ เ กิ น 40,679,084,250 หน่ วย โดยออกและจัดสรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มใน
อัตราส่ วน 5 หุ น้ สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี นับแต่วนั ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

•

อนุมตั ิให้บริ ษทั ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ จํานวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ น้ มูลค่าหุ น้
ละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (IEC-W2)

แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ส่ วนของหนี้สิน
ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงิ นกูร้ ะยะยาวรวมทั้งสิ้ น 142 ล้านบาท จากการได้รับ
วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ไออีซี แม่ทาแม่แตง จํากัด กับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง มีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 7 ปี และกลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายคืนเงินกูส้ ถาบันการเงินหลายแห่งรวมทั้งสิ้ น 57.82 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 3/2559 กลุ่ มบริ ษทั ได้จ่ายคืนเงิ นกู้สถาบันการเงิ นหลายแห่ งรวมทั้งสิ้ น 56.58
ล้านบาท
ส่ วนของทุน
เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้รับเงิ นค่าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นอี กจํานวน 502,968,420
บาท จากผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง จํานวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 0.036 บาท รวมเป็ นเงินค่าซื้ อ
หุ ้นเพิ่มทุ นทั้งสิ้ น จํานวน 574,968,420 บาท (รวมเงิ นรั บล่ วงหน้าค่าหุ ้นเพิ่มทุ น 72 ล้านบาท ที่
ได้รับ เมื่ อวันที่ 31 ตุ ล าคม 2557) เป็ นหุ ้นที่ ออกและชํา ระแล้ว จํา นวน 159,713,450 บาท และ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ จํานวน 415,254,970 บาท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าว
กับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่ 2 1มกราคม2558ดัง นั้น บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นเป็ นจํา นวน
2,048,245,850 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้วเป็ นจํานวน 1,807,959,300 บาท
ในเดื อนมกราคม 2558 ผูล้ งทุ นเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซื้ อหุ ้นลงจากเดิ ม
32,000,000,000 หุ ้น เป็ น 7,971,345,000 หุ ้น และขอชําระเงินค่าซื้ อหุ ้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อ
การชําระค่าหุ น้ ที่ขอปรับลดยอดจองซื้ อแล้ว และให้บริ ษทั พิจารณาริ บเงินมัดจําของจํานวนหุ ้นที่ขอ
ปรับลดดังกล่าว ต่อมามติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้บริ ษทั ริ บเงินมัดจําไว้เป็ นจํานวน
รวม 43 ล้านบาท ให้แสดงในกําไรหรื อขาดทุนทั้งจํานวน
เมื่ อวันที่ 1–5 กุ มภาพันธ์ 2559 บริ ษ ทั ได้รับเงิ นจากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นเพิ่ม ทุ น
จํา นวน 22,599,491,250 หุ ้ น จากผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ในราคาหุ ้ น ละ 0.022 บาท รวมเป็ นจํา นวนเงิ น
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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497,188,808 บาท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 (เป็ นทุ นที่ ออกและชําระแล้ว จํานวน 225,994,913 บาท และส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้น
สามัญ จํานวน 271,193,895 บาท)
รายจ่ ายการลงทุน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั ถาวร เอ็นเนอร์ ยี่ (2013) จํากัด
และได้จ่ายชําระเงินส่ วนที่ 1 จํานวน 40 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 4 ราย แล้ว ซึ่ งได้บนั ทึกเป็ น
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยชําระล่วงหน้าทั้งจํานวน และขณะนี้ โครงการดังกล่าว บริ ษทั ถาวร เอ็นเนอร์ ยี่
(2013) จํากัด อยูร่ ะหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังไม่แล้วเสร็ จ
การลงทุนในโครงการต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่สาํ คัญดังนี้
1. โครงการซื้ อที่ดินที่มีศกั ยภาพในการสร้ างโรงไฟฟ้ าเพื่อขายต่อให้นกั ลงทุนที่สนใจมีตน้ ทุนที่
เกิดขึ้น จํานวน 156.22 ล้านบาท
2. โครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยอง มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจํานวน 667 ล้านบาท
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบการจัดการขยะโดยการแปรรู ปขยะสดเป็ นเชื้อเพลิง
ขยะ ที่หาดใหญ่ มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจํานวน 129 ล้านบาท
4. โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กจากขยะชุ มชน ที่หาดใหญ่มี
ต้นทุนที่เกิดขึ้น จํานวน 122 ล้านบาท
5. โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิ คมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตําบลฉลุ ง อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจํานวน 74 ล้านบาท
6. โครงการให้เช่ าเครื่ องจักรระบบส่ วนหน้า(Front-end System) สําหรับแปรรู ปวัตถุดิบให้เป็ น
เชื้อเพลิง มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจํานวน 26 ล้านบาท
ความสามารถในการชํ าระหนี้และการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินทีส่ ํ าคัญ
• บริษัท ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด (เดิมชื่ อ “บริษัท ทีมโซลาร์ จํากัด”)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ สัญญากูย้ ืม
เงิ นจากสถาบัน การเงิ นในประเทศแห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ดํา เนิ นการโครงการโรงไฟฟ้ า อ. แม่ แตง จ.
เชียงใหม่ วงเงิน 142 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี โดยกําหนดชําระคืนเงินต้น เป็ นงวดราย
เดื อน เดื อนละไม่น้อยกว่า 1.69 ล้านบาท งวดแรกชําระภายในเดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงิ นกู้ และ
กําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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-

-

กูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อดําเนิ นการโครงการโรงไฟฟ้ า อ. แม่ทา จ. ลําพูน
โดยมีวงเงินสิ นเชื่อรวมกันทุกประเภท 143 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินที่สําคัญ (Covenants)
ดังนี้
บริ ษทั ฯ จะไม่จ่ายเงินปั นผล และไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นตลอดระยะเวลาเงินกู้ ยกเว้นแต่
ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กู้
การก่ อหนี้ เพิ่มเกิ นกว่า 20 ล้านบาท (ยกเว้นหนี้ ปกติ ทางการค้า) จะต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
ธนาคาร
ให้จาํ นําหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทั้งจํานวน ตลอดระยะเวลากู้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผูถ้ ือหุ ้นจากปั จจุบนั เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร โดย บจก. ทีม
โซลาร์ ต้องถื อหุ ้น 100% โดย บจก. ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ ต้องถือหุ น้ 100% โดย บมจ อินเตอร์
แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง (IEC)
กําหนดให้เงิ นกู้ยืมจากกรรมการ และ/หรื อ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ที่ มีอยู่แล้ว และ/หรื อ ที่ จะมี ข้ ึนใน
อนาคต เป็ นหนี้สินลําดับรอง (Subbordinated Load) ทั้งนี้ ห้ามบริ ษทั ฯ จ่ายชําระคินเงินกูย้ ืมดังกล่าว
จนกว่าจะได้จ่ายชําระคืนหนี้สินกูย้ มื ธนาคารแล้วเสร็ จ
บริษัท ไออีซี สระแก้ ว 1 จํากัด (เดิมชื่ อ “บริษัท แก้ วลําดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด” (“KPS”))
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ทําสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจากพลังงานชี วมวลคงเหลือจํานวน 520 ล้านบาท
มีรายละเอียด ดังนี้

•

-

วงเงินที่ 1 จํานวน 173 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าซื้อเครื่ องจักรต่างประเทศ
วงเงินที่ 2 จํานวน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าซื้อเครื่ องจักรในประเทศ
วงเงินที่ 3 จํานวน 120 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า
วงเงินที่ 4 จํานวน 60 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคาร
ผลิตไฟฟ้า
วงเงินที่ 5 จํานวน 2ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าควบคุมงานก่อสร้าง
วงเงินที่ 6 จํานวน 13 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าคํ้าประกันผูบ้ ริ หาร
วงเงินที่ 7 จํานวน 10 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าระบบป้ องกันอัคคีภยั

อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 36 กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี เดือนที่ 37
เป็ นต้นไปอัตราร้อยละ MLR-0.50 ต่อปี ยกเว้นวงเงินที่ 7 ปลอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 2 เดือน ตั้งแต่
เดือนที่ 3 เป็ นต้นไป ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตรา MLR ต่อปี
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ต่อมาบริ ษ ทั ได้มี ก ารแก้ไ ขสั ญญาเงิ นกู้เพิ่ ม เติ ม ซึ่ งครั้ งล่ า สุ ดเมื่ อวันที่ 28 ตุ ล าคม 2557 ได้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่ของทุกวงเงินใหม่ ดังนี้
ยกเว้นการผ่อนชําระดอกเบี้ยตั้งแต่งวดมิถุนายน 2557 ถึงธันวาคม 2557 จํานวน 19.05 ล้านบาท
(“ดอกเบี้ยตั้งพัก”) โดยให้ผอ่ นชําระรวม 12 งวด งวดละเท่าๆกันเริ่ มเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
ธันวาคม 2558
- กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยตั้งแต่มิถุนายน 2557 ถึงธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ MLR 0.5 ตั้งแต่เดื อนกรกฏาคม 2561 เป็ นต้นไปในอัตราร้ อยละ MLR + 1 เริ่ มชําระดอกเบี้ยที่
เปลี่ยนแปลงงวดแรกมกราคม 2558
- กําหนดชําระคืนเงินต้น 108 งวด งวดละ 20,000 - 1,600,000 บาท งวดแรกกรกฎาคม 2558 งวด
สุ ดท้ายมิถุนายน 2567
- งวดสุ ดท้ายมิถุนายน 2567 ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้ผิดนัดชําระ
หนี้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง จํานวนรวม 14.59 ล้านบาท (ประกอบด้วย
เงิ นต้น จํานวน 9.64 ล้านบาท และดอกเบี้ ยจํานวน 4.95 ล้านบาท) ซึ่ ง บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั ธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจ่าย
ชําระหนี้เฉพาะในส่ วนที่บริ ษทั ย่อยผิดนัด ดังนี้
-

1) ขอเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการชําระคืนเงิ นกู้ โดยขอปลอดชําระหนี้ ต้ งั แต่เดื อนมกราคม 2559 ถึง
เดื อนกุมภาพันธ์ 2559 หลังจากนั้นตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2559 เป็ นต้นไป บริ ษทั ย่อยตกลงผ่อน
ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในสัญญาสิ นเชื่ อแต่ละประเภทตามเดิมทุก
ประการ
2) ชําระหนี้ เงินต้นที่ต้ งั พักไว้ของเดื อนมกราคม 2559 ถึ งเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 9.64 ล้าน
บาทเป็ นรายเดือน เดือนละ 2.41 ล้านบาท รวม 4 งวด เริ่ มชําระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559 และ
ตกลงชําระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2559 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5 ต่อปี คํานวณจาก
เงินต้นที่คา้ งชําระจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
3) ชําระหนี้ดอกเบี้ย จํานวน 4.95 ล้านบาทเป็ นรายเดือน เดือนละ 1.24 ล้านบาท รวม 4 งวด เริ่ ม
ชําระงวดแรกเดื อนมิถุนายน 2559 และตกลงชําระให้เสร็ จสิ้ นภายในเดื อนกันยายน 2559 โดย
ไม่มีดอกเบี้ย
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ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นี้ สิ น รวมจํา นวน 1,118.65 ล้า นบาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2557 มีจาํ นวน 1,031.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จํานวน 87.18 ล้านบาท หรื อใน
อัตราร้อยละ 8.45 จากการกูย้ ืมเงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นและรับเงินวางประกันจากการให้บริ ษทั อื่นแห่งหนึ่ง
เข้ามาตรวจสอบสถานะของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด) ในโครงการโรงผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนที่จะตัดสิ นใจจะขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมจํานวน 1,400,255 ล้านบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน
2559
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะ
ด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
ค่าอุปกรณ์ติดตั้งโครงการกิจการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลโมบายทีวี
ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่ องจักรและ
อุ ป ก ร ณ์ โ ค ร ง ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ที่
หาดใหญ่
ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่ องจักรและ
อุ ป กรณ์ โ ครงการให้ เ ช่ า ระบบส่ ว น
หน้าที่สระแก้ว
ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โครการ โรงกําจัดขยะและโรง
ผลิตไฟฟ้าจากขยะ
โครงการประยุกต์เทคโนโลยี
และสร้ า งตัวแบบโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก

31
ธันวาคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2557

31 มีนาคม
2559

(ล้ านบาท)

31
ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

-

-

10

-

-

-

96

96

96

96

96

96

11

28

119

-

-

-

-

-

23

-

-

-

3

24

-

-

-

-

58
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งบการเงินรวม

30 กันยายน
2559
จากขยะชุมชนที่หาดใหญ่
ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่ องจักร
โครงการ Waste Plastic Recycling
จังหวัดสงขลา
ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่ องจักร
โครงการ Waste Plastic Recycling
จังหวัดระยอง
รวม
ภาระผูกพันจากสั ญญาเช่ าและบริ การ
ระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ถึงห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
จากการคํ้าประกันการออก
หนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานและ
การปฏิบตั ิตามสัญญาจากธนาคาร
ค่าบํารุ งรักษาซอฟท์แวร์
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อ
คํ้าประกันตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ
กฟภ.
รวม

83

31
ธันวาคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2557

31 มีนาคม
2559

(ล้ านบาท)

31
ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

81

-

82

81

-

84
335

137
366

248

84
262

77
254

96

22
13
20
55

17
22
26
65

6
10
21
37

16
15
10
41

17
19
9
45

5
8
11
24

8.8
-

48
1

43
3

46
-

48
1

43
3

6
14.8

6
55

5
51

46

49

46
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้ :- ตั้งแต่ปี 2553 บริ ษท
ั ได้ดาํ เนิ นการโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคลื่ น
ความถี่ UHF ช่อง 58 ทั้งนี้มีตน้ ทุนงบประมาณทั้งหมด จํานวน 250 ล้านบาท มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้น
แล้วจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 154 ล้านบาท คงเหลืออีกจํานวน 96 ล้าน
บาท
-

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม (บริ ษทั จีเดค จํากัด) ได้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงกําจัดขยะ และโรงผลิตไฟฟ้ า
จากขยะ ที่ ก่อสร้ างและติดตั้งบนที่ดินตามสัญญาเช่ าที่ ดิน กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ทั้งนี้มีตน้ ทุนงบประมาณทั้งหมด 979 ล้านบาท (รวมค่าสิ ทธิ การใช้เทคโนโลยี) มีตน้ ทุน
ที่เกิดขึ้นแล้ว จนถึงวันที่
30 กันยายน 2559 จํานวนทั้งสิ้ น 937 ล้านบาท (รวมสิ ทธิ การใช้
เทคโนโลยี 80 ล้านบาท) ซึ่ งภายใต้สัญญาก่อสร้างมีเงื่อนไขจํากัดเกี่ยวกับค่าปรับการก่อสร้าง
ล่าช้า โดยบริ ษทั ย่อยต้องเสี ยค่าปรับจากการก่อสร้างโรงกําจัดขยะล่าช้าเป็ นจํานวน 32.19 ล้าน
บาท ซึ่ งมียอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 23.18 ล้านบาท ซึ่ งบันทึกภายใต้
“ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

-

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริ ษทั (“ผูซ้ ้ื อ”) ได้ทาํ สัญญาซื้ อกากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ย ์
กับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่ง (“ผูข้ าย”) โดยตกลงซื้อกากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อนําไปใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตพลาสติกรี ไซเคิล กําหนดราคาซื้ อขายอัตราคงที่เมตริ กตันละ 225 บาท
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอนาคต
บริ ษ ัท ฯ ได้ด ํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งธุ ร กิ จ โดยได้ย กเลิ ก ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ส ร้ า งผลกํา ไร และ
ดําเนินการลงทุนในธุ รกิจพลังงาน รวมถึงการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การดําเนิ นธุ รกิ จใหม่คือธุ รกิ จพลังงาน เป็ นธุ รกิจที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงทางรายได้
ระยะยาว และเป็ นธุ รกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็ นอย่างดี
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด(มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
งบการเงินระหว่ างกาลรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
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รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 งบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวม สําหรั บงวดเก้า เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ย
ริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผู ถ้ ื อ หุ ้ นและงบกระแสเงิ นสดสํา หรั บ งวดเก้า เดื อนสิ้ นสุ ด วัน ที่ 30
กันยายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเฉพาะของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ล
เอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
เนื่ องจากเรื่ องที่ กล่ าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการรายงานแบบไม่ให้ขอ้ สรุ ป ข้าพเจ้าจึ งไม่ได้รับหลักฐานที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการรายงานให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้
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เกณฑ์ ในการรายงานแบบไม่ ให้ ข้อสรุ ป
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่างกาลข้อ 2 อดีตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ถูกกล่าวโทษ
อย่างเป็ นทางการโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และกรม
สอบสวนคดี พิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการสอบสวนและดําเนิ นคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่
เกิดขึ้นในปี ก่อนๆ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ โครงการระหว่างก่อสร้ าง และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่อดี ตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ น
ผูซ้ ้ื อ ซึ่ งการประเมินยังไม่แล้วเสร็ จ ทําให้ยงั ไม่สามารถทราบมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินดังกล่าว ข้าพเจ้า
จึงไม่สามารถรายงานให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิยม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มูลค่า
445 ล้านบาท ซึ่ งรวมจํานวนที่อดีตผูบ้ ริ หารชุ ดก่อนจ่ายซื้ อเงิ นลงทุนเพิ่มในระหว่างงวดมูลค่า 100
ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารชุ ดปั จจุบนั ไม่สามารถพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่แท้จริ ง หรื อความเหมาะสมของ
การจ่า ยซื้ อ เงิ นลงทุน ในหุ ้นของบริ ษ ทั ย่อยเพิ่ม เติม จํา นวน 100 ล้า นบาทดัง กล่า ว ฝ่ ายบริ หารชุ ด
ปั จจุบนั จึงได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนและค่าความนิ ยมที่
เกี่ยวข้อง (ดู หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 14 และ 18) ซึ่ งการประเมินยังไม่แล้วเสร็ จ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวหรื อไม่เพียงใด
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่
จํากัด และ E – Contech Management Pte. Ltd.) รวมมูลค่า 528 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่มีการตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่า เพราะอยู่ระหว่างการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินราคาอิส ระที่บ ริ ษ ทั ได้ว่า จ้า งเพื่อพิจารณา
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความ
นิ ยมในงบการเงิ นรวม ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าเงิ นลงทุน และค่าความนิ ยม
ที่บริ ษทั บันทึกไว้ในบัญชี ณ ปั จจุบนั ได้
งบการเงิ นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รวมสิ นทรัพย์ และหนี้ สิ นของบริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ่ ง
จํา นวน 455.46 ล้า นบาท และ 244.63 ล้า นบาท ตามลําดับ และรายได้สํา หรับงวดสามเดื อนและ
เก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ย วกัน จํา นวน 14.95 ล้านบาท และ 55.34 ล้านบาท ตามลํา ดับ ซึ่ ง สิ นทรัพ ย์
หนี้ สิ น และรายได้ด งั กล่า วจัด ทํา ขึ้ นโดยอาศัย ข้อมูล ทางการเงิ น ที่จ ดั ทํา ขึ้ นโดยฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง ยัง
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ไม่ได้มีการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่อยู่ในอํานาจการควบคุมของฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษ ทั แล้ว ในปั จ จุบ นั เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ได้ข ายบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า วแล้วในปี 2559 และได้จ ดั
ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขายและของการดําเนิ นงานที่ยกเลิก ข้าพเจ้าไม่สามารถ
สอบทานได้ว่ามีรายการที่ตอ้ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขายและของการดําเนิ นงานที่
ยกเลิ กหรื อไม่
2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 แสดงมูล ค่า สุ ท ธิ ของที ่ดิ น อาคาร และอุป กรณ์ และโครงการระหว่า งก่อ สร้ า ง จํา นวน
2,530.95 ล้านบาท และ 508.69 ล้านบาท ตามลําดับ (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 295.61 ล้าน
บาท และ 78.35 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ) อย่า งไรก็ต าม บริ ษ ทั ได้ว่า จ้า งผูป้ ระเมินราคาอิส ระทํา การ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณาการด้อยค่าเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุ งงบการเงิ นให้เป็ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ ง
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวหรื อไม่เพียงใด
3. สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 แสดงมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน จํานวน 342.68 ล้านบาท บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิน
ราคาอิส ระทํา การ ประเมินมูลค่ายุติธ รรมขึ้ นใหม่ เพื่อพิจารณาการด้อยค่า (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุ ง งบ
การเงิ น ให้เ ป็ นปั จ จุบ นั ทั้ง นี้ ก ารประเมิน ดัง กล่า วยัง ไม่แ ล้ว เสร็ จ ข้า พเจ้า ไม่ส ามารถสรุ ป ได้ว ่า
จําเป็ นต้องปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวหรื อไม่เพียงใด

4. เทคโนโลยีโรงกําจัดขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ผูบ้ ริ หารปั จจุบ นั ไม่สามารถหาเอกสารที่เพีย งพอและเหมาะสม ประกอบการสั่งซื้ อเทคโนโลยีโรง
กําจัดขยะและผลิ ตไฟฟ้ าจากขยะของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมซึ่ งดําเนิ นการโดยอดี ตผูบ้ ริ หารชุ ดก่อนซึ่ งมี
มูลค่าตามบัญชี 74 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารชุ ดปั จจุบนั เชื่ อว่ามูลค่าดังกล่าว
สู ง กว่า ที่ค วรจะเป็ น จึง ได้ว ่า จ้า งผู ป้ ระเมินราคาอิส ระเพื่อตรวจสอบมูล ค่า ของสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่า ว
ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ งมูลค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวหรื อไม่เพียงใด
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การรายงานไม่ ให้ ข้อสรุ ป
เนื่ องจากเรื่ องที่กล่ าวไว้ในวรรคเกณฑ์การรายงานแบบไม่ให้ขอ้ สรุ ปมีความสําคัญอย่างมาก และยังไม่มี
ความชัดเจนสําหรับใช้เป็ นหลักฐานที่เพียงพอในการรายงานให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลรวมและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และสําหรับงวดเก้า
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อยดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลเฉพาะของบริ ษทั โดยรวม
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทคี่ วรทราบ
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงข้อสรุ ป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซึ่ งอธิ บาย
การแก้ไขงบการเงิ นระหว่างกาลปี ก่อนที่เกี่ ยวกับบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ได้ปรับปรุ งการรับรู ้ รายได้ผิดงวด
บัญชีในระหว่างปี 2558 และรายการจัดประเภทของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ถือไว้เพื่อขาย และการดําเนิ นงาน
ที่ยกเลิก ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งย้อนหลังในงบการงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั แล้ว
เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริ ษทั อิ นเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 (ก่อนปรับปรุ ง) ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ซึ่ งได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 แสดงความเห็ นอย่างไม่มี เงื่ อนไข แต่มี การให้ข ้อสั งเกตว่า กลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั มี ผลกําไร (ขาดทุ น)
สํ า หรั บ ปี จํา นวน (50.99) ล้า นบาท และ 25.92 ล้า นบาท ตามลํา ดับ และมี ก ระแสเงิ นสดจากกิ จ กรรม
ดําเนิ นงานติ ดลบเป็ นจํานวน 45.23 ล้านบาท และ 132.20 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิ นรวม และงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ผดิ นัดชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูย้ ืมในเดือนมกราคม 2559
เป็ นจํานวน 7.26 ล้านบาท (เนื่ องมาจากหยุดการผลิตไฟฟ้ าเพื่อเสริ มระบบเครื่ องจักรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนใช้วตั ถุดิบใหม่)
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นอกจากนี้ บริ ษทั มีปัญหาคดีพิพาทฟ้ องร้องบางคดีอยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการจํานวนมาก อีกทั้งประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ความสําเร็ จของโครงการต่างๆ ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
จากสถานการณ์ ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็ นว่ามีความไม่แน่ นอนที่สําคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
งบกํา ไรขาดทุ น และกํา ไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ อื่ น รวมสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวมสําหรั บงวดเก้า
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558 เฉพาะของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (ก่อนปรับปรุ ง)
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ซึ่ งได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2558 โดยมีการให้ขอ้ สังเกตว่า กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบ และมีปัญหา
คดี พิพาทฟ้ องร้ องหลายคดี ที่อยู่ระหว่างการดําเนิ นการที่เริ่ มคลี่ คลายลง ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ แสดงถึ งความไม่
แน่ นอนที่ สํา คัญ ซึ่ ง อาจทํา ให้เกิ ดข้อสงสัย ที่ มี นัย สํา คัญเกี่ ย วกับ ความสามารถในการดํา เนิ นงานอย่า ง
ต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2561
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บริ ษทั อิ นเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนี ยริง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตัง้ อยู่
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริการติดตัง้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากขยะและเชือ้ เพลิงชีวมวล และจาก
การกําจัดของเสีย

2.

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ไม่สามารถนําส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ได้ตามกําหนด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี
2559 เนื่องจากมีการกล่าวโทษผูบ้ ริหารและกรรมการของบริษทั ว่ามีการกระทําทุจริต และผูส้ อบบัญชีเดิมขอถอน
ตัวจากการเป็ นผูส้ อบบัญชีและในเวลาต่อมาได้มกี ารสอบสวนอดีตผู้บริหารโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) ซึง่ ยังอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนของ
กระบวนการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดปั จจุบนั ได้รบั การแต่งตัง้ ในเดือนสิงหาคม 2560 และจัดทํางบการเงินให้เป็ นปั จจุบนั โดยแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีใหม่ในเดือนกันยายน 2560 เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทั
กลุ่มบริษทั / บริษทั มีขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จํานวน 589.61 ล้านบาท และ 1,525.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ตามลําดับ
ดังนัน้ เพื่อคลีค่ ลายปั ญหาต่างๆ ในการดําเนินงานซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของกลุ่ม
บริษัท คณะกรรมการบริษัทชุดปั จจุบนั ได้จดั โครงสร้างกลุ่มบริษทั ใหม่รวมทัง้ ขายบริษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 เพื่อทําให้กลุ่มบริษทั สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

3.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อจัดทําขึน้ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้
นําเสนอในสกุลเงินบาท งบการเงินระหว่างกาลนี้ถูกจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” โดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้ หมดในงบการเงินประจําปี ทไ่ี ด้จดั ทําตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่กบั งบการเงินรวมสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึน้ เป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ
งบการเงินฉบับภาษาไทย
เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิน ระหว่า งกาลรวมนี้ จ ัดทํา ขึ้น โดยรวมงบการเงิน ของบริษัท อินเตอร์แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ย ริง จํา กัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อยข้างล่างนี้ และได้จดั ทําขึน้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้นทีเ่ ปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 14

บริษทั ย่อย

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้

สัดส่วนในการถือหุน้
(ร้อยละ)
30 ก.ย.
31 ธ.ค.
2559
2558

บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด

ไทย

100

100

บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด

ไทย
ไทย

100
100

100
100

บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด

ไทย

100

100

สิงคโปร์

100

100

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด

ไทย

100

75

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั จีเดค จํากัด

ไทย

50

50

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด

ไทย

100

100

E – Contech Management Pte. Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

ให้คาํ ปรึกษาวิจยั และพัฒนา จําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับเทคโนโลยีบริหาร
จัดการสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา
พลังงานทุกชนิดตลอดจนพลังงาน
ทดแทน (ดําเนินกิจการตามปกติ)
ลงทุนในกิจการต่างๆ
จําหน่ ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(หยุดกิจการ)
ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
(การดําเนินงานทีย่ กเลิก)
ให้ คํ า ปรึ ก ษาและงานวิ จ ั ย ทางด้ า น
วิศวกรรม (ดําเนินกิจการตามปกติ)
โรงงานผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
จากเชือ้ เพลิงชีวมวล (ดําเนินกิจการ
ตามปกติ)

ธุรกิจโรงกําจัดขยะและผลิตและจําหน่ าย
ไฟฟ้ าจากขยะ (ดําเนินกิจการ
ตามปกติ)
ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (ดําเนินกิจการ
ตามปกติ)

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
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4.

นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
บริษทั จัดทํางบการเงินระหว่างกาลโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับทีใ่ ช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงการเริม่ ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ปรับปรุงใหม่ และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับทีอ่ อกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีซง่ึ มีผลบังคับใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 บริษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบตั ใิ นงบการเงินแล้ว
โดยไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

5.

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้
และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทําโดยฝ่ ายบริหาร
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน ที่นํามาใช้ในงบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแหล่งข้อมูล
สําคัญของการประมาณ ถือตามเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับ การจัดทํางบการเงินประจําปี ส้นิ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558

6.

การปรับปรุงงบการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน ดังนี้
- ปรับปรุงรายได้สาํ หรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีบ่ ริษทั ย่อยทางอ้อมบันทึกรายได้จากการบริการสูง
เกินไป จํานวน 17.65 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
-

ปรับปรุงการจัดประเภทในงบการเงินรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อจัดประเภทรายการเงิน
ลงทุนในบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด เป็ นสินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพื่อขาย เนื่องจากคณะกรรมการบริษทั ได้ตดั สินใจ
ทีจ่ ะขายบริษทั ย่อยแห่งนี้ และจัดประเภทผลการดําเนินงานของบริษทั ดังกล่าวเป็ นการดําเนินงานทีย่ กเลิกใน
งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทีแ่ สดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ เป็ นงบการเงินที่
จัดทําขึ้นใหม่ โดยมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน
งวดปั จจุบนั

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 150

การปรับปรุงรายการบัญชีมผี ลกระทบต่อรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับปรุง/
จัดประเภทรายการ

จัดประเภทใหม่/
ปรับปรุงใหม่

80,914
357,845
33,586
833
75,246
400
40,000
3,158,918
348,353
48,407
85,498
45,663

22,533
(289,186)
(21,110)
(833)
241,479
483,225
(22,613)
833
40,000
(40,000)
(320,778)
(109,031)
(4,134)
1,905
59

103,447
68,659
12,476
241,479
483,225
52,633
1,233
40,000
2,838,140
239,322
44,273
87,403
45,722

หนี้สนิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ที่ถอื ไว้เพื่อการดําเนินงานที่ยกเลิก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว

241,973
15,954
8,326

(98,157)
26,245
2,342
(45)
69,615

143,816
26,245
2,342
15,909
77,941

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

(98,115)

(17,651)

(115,766)

ตามทีร่ ายงาน
ไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายและของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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(หน่วย : พันบาท)
ตามทีร่ ายงาน
ไว้เดิม

งบการเงินรวม
รายการปรับปรุง/
จัดประเภทรายการ

จัดประเภทใหม่/
ปรับปรุงใหม่

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ า
ต้นทุนขาย
รายได้อ่นื
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
กําไรของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

174,835
(84,358)
2,278
(1,451)
(59,807)
(3,800)
(4,348)
0.00001

(78,992)
14,279
(145)
21,400
118
7,600
3,800
11,216
(5,762)
0.00001

95,843
(70,079)
2,133
21,400
(1,333)
(52,207)
11,216
(10,110)
0.00002

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ า
ต้นทุนขาย
รายได้อ่นื
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
กําไรของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

309,853
(177,789)
28,697
64,948
(6,630)
(207,948)
(27,348)
10,562
0.00020

(78,992)
14,279
(183)
(23,548)
658
9,230
27,348
44,844
(16,466)
(0.00006)

230,861
(163,510)
28,514
41,400
(5,972)
(198,718)
44,844
(5,904)
0.00014
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ตามทีร่ ายงาน
รายการปรับปรุง/
จัดประเภทใหม่/
ไว้เดิม
จัดประเภทรายการ
ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษทั ย่อย
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้
ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้
ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น

57,658
211,487
21,110
1,273,134
833
58,046
400
1,128,052
646,102
8,624

23,040
(193,174)
(21,110)
133,549
(833)
64,730
214,000
(23,119)
833
40,000
(254,000)
16,005
79

80,698
18,313
1,406,683
64,730
214,000
34,927
1,233
40,000
874,052
662,107
8,703

92,797
-

(41,456)
6,331
35,125

51,341
6,331
35,125

(45,844)

50

(45,794)

(3,800)

(3,850)
3,800

(3,850)
-

(129,298)

6,300

(122,998)

(3,800)

(10,100)
3,800

(10,100)
-
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7.

รายการกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กลุ่มบริษทั มีรายการทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน บริษทั เหล่านี้เกีย่ วข้องกันโดยการมีผถู้ ือ
หุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจึงแสดงรวมถึงผลของรายการ
เหล่านี้ตาม มูลฐานทีพ่ จิ ารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษทั กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ มูลฐานทีใ่ ช้บาง
กรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใ่ ช้สาํ หรับรายการทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั นี้

รายการบัญชีกบั
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

นโยบายการ
กําหนดราคา

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558

รายได้คา่ บริหารจัดการ
บริษทั ย่อย

ราคาตามสัญญา

-

-

3,276

-

บริษทั ย่อยทางอ้อม

ราคาตามสัญญา

-

-

2,034

-

-

-

5,310

-

-

-

25,992

26,888

107
107

-

107
26,099

26,888

18

16

7

7

17,255
651
17,906

15,276
966
16,242

รวม
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน

อัตราร้อยละ
8.5 ต่อปี
อัตราร้อยละ
8.5 ต่อปี

รวม
เงินปั นผลรับ
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าบริการอื่น
บริษทั ย่อยทางอ้อม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ตามมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้

ราคาตามสัญญา

18

16

-

-

17,520
688
18,208

16,625
1,012
17,637
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รายการบัญชีกบั
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รายได้คา่ บริหารจัดการ
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน

นโยบายการ
กําหนดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

อัตราร้อยละ
8.5 ต่อปี
อัตราร้อยละ
8.5 ต่อปี

รวม
เงินปั นผลรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ตามมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตามมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558

-

9,829
6,102
15,931

-

-

-

80,155

81,627

136
136

-

136
80,291

81,627

-

-

45,145

-

36
36

34
34

36
45,181

34
34

-

-

30

7

52,400
3,115
55,515

47,978
2,898
50,876

-

-

-

-

ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าบริการอื่น
บริษทั ย่อยทางอ้อม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ราคาตามสัญญา

54,368
2,065
56,433

52,067
3,037
55,104
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ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม
2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

450,000
450,000
(450,000)
-

450,000
450,000
(450,000)
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

4,847
3,986
450,000
458,833
(450,000)
8,833

1
10,275
450,000
460,276
(450,000)
10,276

1,620,077
(213,394)
1,406,683

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

-

1,579,664
(1,557,311)
22,353

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริษทั ย่อย

-

-

69,850

รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับ

-

-

87,203

1,406,683

ในระหว่างงวด บริษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยบางแห่ง และดอกเบี้ย
ค้างรับ เพิม่ ขึน้ จํานวน 1,344 ล้านบาท เนื่องจากผูบ้ ริหารพิจารณาแล้วว่าบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่มคี วามสามารถ
ในการชําระหนี้ได้
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยและดอกเบีย้ ค้างรับ ทีม่ สี าระสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้

1 มกราคม
2559
บริษทั ย่อย

1,620,077

ในระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
ลดลง
245,481

(หน่วย : พันบาท)
30 กันยายน
2559

(285,894)

1,579,664

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2559 มีดงั นี้

1 มกราคม
2559
บริษทั ย่อย

-

ในระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
ลดลง
69,850

(หน่วย : พันบาท)
30 กันยายน
2559

-

69,850

รายการเคลื่อนไหวของค่า เผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัท ย่อยและดอกเบี้ยค้างรับที่มี
สาระสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้

1 มกราคม
2559
บริษทั ย่อย

213,394

ในระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1,343,917

(หน่วย : พันบาท)
30 กันยายน
2559

-
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งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผูบ้ ริหารสําคัญ
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

-

-

12,518

10,453

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

7

-

12,185

9,070

สัญญาสําคัญที่ทาํ กับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทได้ทําสัญญารับจ้างบริหารจัดการกับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 8
บริษทั เพื่อบริหารจัดการงานด้านต่างๆ (ด้านวิศวกรรม บัญชี การเงิน บุคคล ธุรการ การควบคุม การตรวจสอบ
กฎหมาย ข้อมูลสารสนเทศ และงานอื่นๆ) สัญญามีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอตั ราค่าจ้างรายปี ระหว่าง 228,500 บาทถึง 5,432,300 บาท ต่อบริษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษทั ทําสัญญาเช่าทีด่ นิ กับบริษัทย่อยทางอ้อม โดยตกลงเช่าทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
ตําบล
ท่าช้าง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน กําหนดระยะเวลา 3 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 อัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ เมื่อครบ
กําหนดคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีสทิ ธืทจ่ี ะทําสัญญาเช่ากันใหม่ต่อไปได้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาให้เช่าเครื่องจักรส่วนหน้ากับบริษทั ย่อยทางอ้อม โดย
มีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 1.5 ล้านบาท
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8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทัวไป
่
ลูกหนี้การค้า – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื – ลูกค้าทัวไป
่
ลูกหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อ่นื – สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

71,958
44,930
116,888
(3,931)
112,957

30,715

17,355

-

-

7,451
10,276

24,758
55,473
(3,931)
51,542

17,355
(3,731)
13,624

17,727
(3,731)
13,996

103,236
450,000
553,236
(552,432)
804

56,995
450,000
506,995
(489,878)
17,117

80,093
458,833
538,926
(529,678)
9,248

43,981
450,000
493,981
(489,664)
4,317

113,761

68,659

22,872

18,313

-

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน

106,264
4,856

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

46,620

8,768

13,996

-

4,856

-
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งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
3 – 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

1,837
3,931
116,888
(3,931)
112,957

8,853
55,473
(3,931)
51,542

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
3,731
17,355
(3,731)
13,624

3,731
17,727
(3,731)
13,996

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 จําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

450,000
450,000
(450,000)
-

450,000
450,000
(450,000)
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

1,171

10,276

2,098
5,564
450,000
458,833
(450,000)
8,833

450,000
460,276
(450,000)
10,276
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9.

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
วัตถุดบิ
สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

7,162
4,402
1,706
13,270
(12,874)
396

20,405
4,402
1,977
26,784
(14,308)
12,476

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
-

-

2,073
2,073
(2,073)
-

2,073
-

2,073
(2,073)
-

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ต้นทุนงานบริการระหว่างติดตัง้
เงินทดรองจ่ายอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
ภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนา
ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดบิ เชือ้ เพลิง
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

156,076
16,427
16,984
984
342
5,384
6,245
6,000
451
2,719
211,612
(17,117)
194,495

138,415
20,532
5,105
2,171
4,303
6,000
196
63,618
7,387
247,727
(6,248)
241,479

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
51,405
15,501
16,984
668
3,845
6,000
451
2,011
96,865
(6,000)
90,865

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

34,217
20,003
5,105
868
2,281
6,000
196
2,060
70,730
(6,000)
64,730

หน้ า 161

11. สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายและของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ไออีซี แม่ระมาด
จํากัด เนื่องจากเห็นว่าบริษทั จะได้รบั เงินสดมาใช้หมุนเวียนและเพื่อเป็ นเงินสนับสนุนในการลงทุนอื่น
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด ได้จดั ประเภทเป็ นการดําเนินงานที่
ยกเลิก มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์สาํ หรับการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
หนี้ สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินสําหรับการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

10,090
6,960
325,363
109,031
3,998
20
455,462

35,162
334,878
109,031
4,134
20
483,225

3

2,297
45
2,342

904
339
243,000
68
319
244,633
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
ผลการดําเนิ นงานของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
รายได้อ่นื รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไรของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

14,948
(4,760)
(4,943)
5,245

17,067
(4,579)
155
(1,427)
11,216

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
ผลการดําเนิ นงานของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
รายได้อ่นื รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไรของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

55,344
(13,825)
86
(11,194)
30,411
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12. เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน มีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
คํ้าประกันเงินกูย้ มื ธนาคาร
คํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา ธุรกิจโทรทัศน์
คํ้าประกันสัญญาการซือ้ ตั ๋วเครื่องบิน
คํ้าประกันสัญญาจ้างทําระบบ
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
คํ้าประกันสัญญาจัดซือ้ เน็ตเวิรค์
รวม

18,961
12,500
1,600
1,178
34,239

16,106
12,500
100
21,149
1,600
1,178
52,633

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
12,500
1,178
13,678

12,500
100
21,149
1,178
34,927

13. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินมัดจํา
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

40,000
(40,000)
-

40,000
40,000

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
40,000
(40,000)
-

40,000
40,000

เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น าคม
2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ซื้ อ หุ้ น สามัญ ของ
บริษัท ถาวร เอ็นเนอร์ย่ี (2013) จํากัด (“TE”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีอ่ อกชําระแล้วรวมจํานวน
1,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายทัง้ สิน้ 125 ล้านบาท โดยมีการชําระค่าหุน้ ตาม
สัญญา 2 งวด บริษทั ชําระงวดที่ 1 จํานวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึง่ ได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่าย
ล่วงหน้ าค่าซื้อเงินลงทุน ปั จจุบนั การซื้อหุ้นดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ตกลงไว้
บริษทั จึงได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหน้า ซึง่ มีกําหนดการนัดสืบพยานในเดือน
ธันวาคม 2561 ในระหว่างงวดบริษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าแล้วทัง้ จํานวน
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14. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ร้อยละการถือหุน้

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด
บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด

ทุนชําระแล้ว

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

534,000

100

100

525,135

560,600

เงินปั นผลรับ

ราคาทุน

100

560,600
100

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

525,135
560,600

30 กันยายน
2558

-

-

-

-

16,000

100

100

16,000

-

3,275

100

3,275

16,000
3,275

-

100

-

-

400,000

100

75

445,000

345,000

-

-

รวม

1,550,010

1,450,010

-

-

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน

(577,013)

(575,958)

รวม เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุทธิ

972,997

874,052

214,000

214,000

-

-

E-Contech Management Pte. Ltd.
บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด

จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด

105,000

100

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

ยอดยกมาต้นงวด
ซือ้ เงินลงทุนเพิม่ ระหว่างงวด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง

874,052
100,000
-

1,575,775
88,235
(214,000)

(1,055)

(575,958)

ยอดคงเหลือสิน้ งวด

972,997

874,052
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ในระหว่างงวด มีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังนี้
-

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้ลงทุนเพิม่ เติมใน บริษทั ไออีซี
สระแก้ว 1 จํากัด โดยซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมอีกจํานวน 1,000,000 หุน้ หรืออีกร้อยละ 25 ของทุนที่
ชําระแล้ว ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อเพิม่ สัดส่วนในการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 100
บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้วในวันที่ทําสัญญา
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวอยู่ในการกล่าวโทษของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีม่ ตี ่ออดีตผูบ้ ริหารชุดเดิมผูอ้ นุมตั ริ ายการซือ้ ว่าเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วย
กฏหมาย และอยู่ระหว่ างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเ ศษ (ดีเ อสไอ) ปั จจุ บนั บริษัทได้ว่ าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าทีแ่ ท้จริงของบริษทั ย่อยแห่งนี้ บริษทั จึงยังไม่ได้บนั ทึกผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าว (ถ้ามี) ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้บนั ทึกส่วนตํ่า
จากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อยจํานวน 46.93 ล้านบาท ไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้

-

บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติอนุ มตั ใิ ห้จําหน่ ายเงินลงทุน
ของบริษทั ย่อยภายหลังวันสิน้ งวด ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย

-

บริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ภายใต้การบริหารของอดีตคณะกรรมการชุดเดิม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจํานวน 500,000
หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
รวมเป็ นเงินจํานวน 50 ล้านบาท บริษทั ได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้จ่ายชําระ
ค่าหุน้ แล้วในวันทีท่ าํ สัญญา จํานวน 50 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด ทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคในปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้ า 3 เมกกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการเริ่มดําเนินการก่อสร้าง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ ซึง่ มีงบประมาณก่อสร้างโรงไฟฟ้ าประมาณ 286 ล้านบาท
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บริษัทมีการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัท โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด ตามมูลค่า
ยุติธรรมทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่นื โดยเสมือนว่าการซือ้ หุน้ ดังกล่าวตามวิธซี อ้ื สินทรัพย์สุทธิ
ของบริษทั ดังกล่าวทีซ่ อ้ื ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2559 ข้อมูลของสิง่ ตอบแทนทัง้
ทีโ่ อนให้และมูลค่าทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ อ้ื สําหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา ประกอบด้วย
พันบาท
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า

4
46,257
2,700
1,000

หนี้ สิน
เจ้าหนี้อ่นื
สินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้
ค่าความนิยมจากการซือ้ ธุรกิจ
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ทีซ่ อ้ื
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซือ้ บริษทั ย่อย

(15)
49,946
54
50,000
(4)
49,996

บริษัทประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าเท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายสําหรับการได้มาซึง่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เนื่องจากยังมีความไม่แน่ นอนทีบ่ ริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด ยังต้องดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนทีจ่ ะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อขายได้ ผูบ้ ริหารชุดปั จจุบนั ของบริษทั ไม่ได้ประเมินมูลค่าเพื่อ
จัดสรรมูลค่ายุติธรรมให้กบั สินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากประเมินได้ว่าบริษัทไม่สามารถให้การ
สนับสนุนด้านการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าให้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ และตัง้ ใจทีจ่ ะขายเงินลงทุนทีด่ งั กล่าวให้กบั
บุคคลทีส่ าม บริษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กับบริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด จํานวน 5 ล้าน
บาท โดยบริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแล้วในระหว่างงวด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 167

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รายการเปลีย่ นแปลงอย่างย่อในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนมีดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทข่ี าย-สุทธิ
หัก ค่าเสือ่ มราคาสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

207,615
848
25,906
13,268
(23,100)
(1,482)
223,055

143,702
25,906
13,268
(23,100)
(30)
159,746

ทีด่ นิ ทีถ่ อื ไว้เพื่อขายจํานวน 10 ไร่ ของบริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) มีราคาทุน 28.29 ล้านบาท ซึง่
จากการประเมินราคาโดยบริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด มีมูลค่า 44.55 ล้านบาท ตามรายงาน ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมของ
คณะกรรมการบริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีมติให้โอนทีด่ นิ ดังกล่าว
ให้กบั บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยอีกบริษทั หนึ่ง โดยไม่มคี ่าตอบแทน เพื่อให้เป็ นไป
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาร่วมทุนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 และมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิจํ์ านวน 848,196
บาท อนึ่งบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด ยังไม่ได้ระบุวตั ถุ ประสงค์ท่แี น่ นอนของการใช้ท่ดี ินดังกล่าวใน
อนาคต
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16. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รายการเปลีย่ นแปลงอย่างย่อในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า
หัก จําหน่ายสินทรัพย์
หัก ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
หัก โอนออก
หัก ค่าเสือ่ มราคาสําหรับงวด
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2,838,140
328,855
1,000
(7,391)
(227,728)
(25,906)
(80,406)
(295,610)
2,530,954

662,107
174,785
1,000
(218,163)
(25,906)
(6,789)
(78,348)
508,686

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่มอี ยู่ในปั จจุบนั หรือจะมีขน้ึ ในอนาคตของบริษทั ย่อยสอง
แห่ง พร้อมการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาฯ ได้จดทะเบียนจํานองไว้เป็ นหลักประกัน เงินกู้ยมื จากธนาคาร
รายละเอียดของสินทรัพย์ทใ่ี ช้เป็ นหลักประกันโดย สรุปมีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคาร
โรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ผลิต
โรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ผลิต
รวม
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษทั มีรายละเอียดโครงการระหว่างก่อสร้าง ดังนี้
-

โครงการ กิจการโทรทัศน์ระบบดิจติ อล โมบายทีวี
บริษทั ได้รบั สัมปทานโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจติ อลแบบพกพา บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 โดยมี
ต้นทุนงบประมาณทัง้ หมดจํานวน 250 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั มีต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 จํานวนทัง้ สิน้ 154 ล้านบาท (บันทึกรวมไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 82 ล้านบาท เงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสินทรัพย์จาํ นวน 31 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจํานวน 35 ล้านบาท และเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
จํานวน 6 ล้านบาท) ณ ปั จจุบนั บริษทั ยังรอการดําเนินการของบริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) (“อสมท.”) ใน
เรื่องใบอนุ ญาตนํ าเข้าอุปกรณ์วทิ ยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึง่ ทําให้โครงการมีความล่าช้า และการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อส
มท.ไม่ ชอบด้ว ยกฎหมาย อย่ างไรก็ตาม เพื่อ หลัก ความระมัด ระวัง บริษัท ได้ตัง้ ค่ า เผื่อการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ดงั กล่าวไว้เต็มจํานวนแล้วในระหว่างปี 2555 - 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2557
มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั บอกเลิกสัญญาและดําเนินการฟ้ องร้อง อสมท. ซึง่ เมื่อวันที่
7 กันยายน 2558 บริษทั ได้สง่ หนังสือบอกเลิกสัญญาให้กบั อสมท. และให้ อสมท. ชดเชยค่าเสียหาย โดยมี
กําหนดให้ชาํ ระภายใน 30 วัน
นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือ ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษทั ได้ย่นื
ฟ้ อง อสมท.ต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขดําที่ พ.1830/2559) ให้ อสมท. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ซึง่ มี
ทุนทรัพย์ ณ วันฟ้ อง จํานวน 244.77 ล้านบาท และศาลมีกําหนดนัดชี้สองสถานและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินคดี หรือนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ซึง่ ทาง อสมท. ได้ย่นื คําให้การและคําร้องขอให้
ศาลแพ่งจําหน่ายคดีและโอนดคีไปยังศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองกลางจึงมี
คําสังรั
่ บโอนคดีมาเป็ นของศาลปกครองกลาง ซึง่ บริษทั ได้ย่นื คัดค้านคําให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2560 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการออกหมายนัดไปยังคู่ความในคดีเพื่อแจ้งกําหนดวันนัดของศาล

-

โครงการ Waste Plastic Recycling ทีร่ ะยอง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกจากพลาสติกปนเปื้ อนเพื่อการส่งออกในวงเงิน 663 ล้านบาท ต่อมาทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั งิ บประมาณเพิม่ เติมจากเดิม จํานวน 663 ล้านบาท เป็ น จํานวน
751 ล้านบาท เพื่อเพิม่ สายการผลิดเม็ดพลาสติก

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 170

โดยบริษทั มีการลงทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ดังนี้
1. ลงทุนบนทีด่ นิ 24 ไร่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 มีมติให้ยา้ ยทีต่ งั ้ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
ปนเปื้ อนจาก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราเป็ นสถานทีใ่ หม่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และอนุ มตั ใิ ห้
บริษทั จัดซือ้ ทีด่ นิ ที่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่า 24.75 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้ทาํ สัญญาซือ้
ทีด่ นิ กับห้างหุน้ ส่วนจํากัดแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จํานวน 1 โฉนด เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน
1.6 ตารางวา และได้จ่ายชําระค่าที่ดนิ จํานวนดังกล่าวพร้อมกับได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิที์ ่ดิน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และบริษทั ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกรี
ไซเคิลบนทีด่ นิ ดังกล่าวมีต้นทุนเกิดขึน้ จํานวน 66 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงการยกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้างในงานส่วนทีเ่ หลือ และได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าในต้นทุนงาน
ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 40 ล้านบาท ส่วนทีด่ นิ จํานวน 25.9 ล้านบาท ถูกโอนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (สุทธิจากรายการทีต่ ดั เป็ นค่าใช้จ่าย)
2. ทีด่ นิ และอาคารตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
บริษทั ได้ดาํ เนินการติดตัง้ เครื่องจักรการผลิตเม็ดพลาสติกบนทีด่ นิ และอาคารเช่า ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับ
บริษทั อื่นแห่งหนึ่งมีระยะเวลาเช่า 2 ปี ซง่ึ ต่อสัญญาเช่าได้เป็ นคราวๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั
ยังไม่ได้ทําการติดตัง้ เครื่องจักร และมีแผนที่จะย้ายโรงงานในอนาคต ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงินข้อ 17
-

โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บริษทั ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยงบประมาณโครงการจํานวน 157 ล้านบาท แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ โครงการดังกล่าว
ได้รบั การรับรองโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้พจิ ารณาประเมินความเสีย่ งของโครงการเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีต้นทุนที่
เกิดขึน้ แล้วจํานวน 74 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ ผูบ้ ริหารปั จจุบนั ได้ทําการตรวจสอบแล้ว
พบว่างานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้มกี ารดําเนินการก่อสร้างให้สาํ เร็จลุล่วงจนสามารถใช้งานได้ ฝ่ าย
บริหารจึงได้ตงั ้ ค่าเผื่อขาดทุนสําหรับต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวสําหรับส่วนทีไ่ ม่สามารถใช้งานได้
เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท และเครื่องจักรส่วนที่เหลือมูลค่าจํานวน 50 ล้านบาท ถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช้ดําเนินงานใน
งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
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-

โครงการผลิตเอทานอล ทีร่ ะยอง
บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากัด) มีท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559
มีราคาทุน จํานวน 469 ล้านบาท (ทีด่ นิ จํานวน 20 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้าง จํานวน
449 ล้านบาท) หัก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ทัง้ จํานวน 469 ล้านบาท ในระหว่างปี 2551 –
2553 เพราะทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังมีปัญหาคดีพพิ าทเกีย่ วกับธุรกรรมการซือ้ ทรัพย์สนิ จาก IGA ทัง้ นี้ระบวน
การพิจารณาของศาลฎีกาได้สน้ิ สุดลงในเดือน ตุลาคม 2561 ซึง่ บริษทั เป็ นฝ่ ายชนะคดี โดยศาลได้มคี าํ ตัดสิน
ว่าบริษทั ได้ซอ้ื ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่ได้พจิ ารณาโอนกลับค่า
เผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่สามารถทราบมูลค่าของสินทรัพย์ทจ่ี ะได้คนื มา

-

โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กจากขยะชุมชน ทีห่ าดใหญ่
บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด) ได้ดําเนินการก่อสร้างและติดตัง้ ตัวแบบโรงไฟฟ้ าบนทีด่ นิ
เช่าตามสัญญา ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีตน้ ทุนงบประมาณทัง้ หมด 125 ล้านบาท โครงการดังกล่าวได้รบั
การรับรองโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้พจิ ารณาประเมินความเสีย่ งของโครงการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 บริษทั ย่อยมีต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 จํานวน 122 ล้านบาท และ 142 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ ผูบ้ ริหารปั จจุบนั พิจารณาแล้วว่า
กําลังการผลิตของเครื่องจักรดังกล่าวไม่คุม้ กับต้นทุนทีใ่ ช้ในการผลิตทีเ่ สียไป ฝ่ ายบริหารจึงรับรู้ผลขาดทุน
จากการบันทึกตัง้ ด้อยค่าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวทัง้ จํานวนในงบการเงินรวม

-

โครงการให้เช่าเครือ่ งจักรระบบส่วนหน้า (Front-end System) สําหรับแปรรูปวัตถุดบิ ให้เป็ นเชื้อเพลิง
บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด) ได้ดําเนินการติดตัง้ เครื่องจักรระบบส่วนหน้า (Front-end
System) สําหรับแปรรูปวัตถุ ดิบให้เ ป็ น เชื้อ เพลิง ซึ่ง ระบบส่วนหน้ า จะถูกนํ ามาติด ตัง้ ที่โรงไฟฟ้ า ไออีซี
สระแก้ว1 ด้วยงบประมาณโครงการจํานวน 74 ล้านบาท ยังไม่แล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวได้รบั การรับรอง
โดย คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้พจิ ารณาประเมินความเสีย่ งของโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2559 บริษทั มีต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้วจํานวน 26 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ ผูบ้ ริหาร
ปั จจุบนั พบว่าเครื่องจักรดังกล่าวมีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนํามาใช้งานได้ ฝ่ ายบริหารจึงรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการบันทึกตัง้ ด้อยค่าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวทัง้ จํานวนในงบการเงินรวม

17. สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ณ 30 กันยายน 2559 บริษทั มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทเ่ี กิดจากการลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกทีจ่ งั หวัดระยอง มูลค่า 342.67 ล้านบาท ซึง่ ปั จจุบนั เครื่องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าว ยังไม่ได้ทําการ
ติดตัง้ สายการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากโรงงานอยูบ่ นทีด่ นิ เช่าและมีพน้ื ทีจ่ าํ กัด ซึง่ ผูบ้ ริหารปั จจุบนั มีแผนทีจ่ ะ
ย้ายโรงงานในอนาคต ปั จจุบนั บริษทั อยู่ระหว่างการประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
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เพื่อหามูลค่าปั จจุบนั ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษทั จึงยังไม่ได้บนั ทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ดงั กล่าว (ถ้ามี) ในงบการเงิน
18. ค่าความนิยม
ค่าความนิยมในงบการเงินรวมเกิดจากการซือ้ ธุรกิจในอดีต ซึง่ ไม่มรี ายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวด บริษทั ยัง
ไม่ได้พจิ ารณาปรับมูลค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินมูลค่าทีแ่ ท้จริงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย โดยผู้
ประเมินราคาอิสระยังไม่ได้ขอ้ สรุป
19. สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รายการเปลีย่ นแปลงอย่างย่อในสิทธิการใช้ระบบสายส่ง
กระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
หัก ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

44,273
(1,391)
42,882

20. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รายการเปลีย่ นแปลงอย่างย่อในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน มี
ดังนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี Ash Melting
Gasitification
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซือ้ สินทรัพย์เพิม่ ระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับงวด
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

76,616
10,787
5,262
(3,903)
(6,910)
81,852

7,915
4,565
(678)
(6,910)
4,892

ในระหว่างงวด บริษทั เริม่ ใช้โปรแกรมทางบัญชีใหม่ จึงบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของโปรแกรมเดิมทัง้ จํานวน
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21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
เงินมัดจําเพือ่ ซือ้ สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้า งและบริห ารจัด การ
ระบบกํ า จัด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนเทศบาลนคร
หาดใหญ่
เงินมัดจําอื่นๆ
เงินประกันการชําระเงินค่าซื้อขายกากที่เหลือจาก
การคัดแยกปุ๋ ยอินทรีย์
ภาษีอากรขาเข้ารอขอคืน
เงิ น ประกั น การเช่ า ที่ ด ิ น ภายใต้ ส ัญ ญาเช่ า กั บ
เทศบาลนครหาดใหญ่
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

60,500

60,500

60,500

60,500

32,500
13,586

32,500
9,926

4,329

4,213

5,000
4,813

5,000
-

5,000
-

5,000
-

1,526
79
118,004
(62,283)
55,721

79
108,005
(62,283)
45,722

-

-

79
69,908
(61,089)
8,819

79
69,792
(61,089)
8,703

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

9,552
20,000
29,552

19,693
20,000
39,693

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
10,164
10,164

-

-

บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารในประเทศ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR และ MOR + 0.75
ต่อปี บริษทั ย่อยมีตั ๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ต่อปี มีอายุ 3 เดือน คํ้าประกัน
โดยทีด่ นิ และโรงงานผลิตไฟฟ้ าของบริษทั ย่อย ตามหมายเหตุขอ้ 16
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23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
รวม

39,114
63,044
102,158

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

9,105
34,724
43,829

12,143
131,673
143,816

5,719
45,622
51,341

24. เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอกจํานวน 95 ล้านบาท เป็ นตั ๋วแลกเงิน
ครบกําหนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม 2559 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.88 ต่อปี นอกจากนี้ บริษทั ย่อยมีเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอกจํานวน 1.5 ล้านบาท ทีจ่ ะครบกําหนดจ่ายชําระคืนในเดือนธันวาคม 2559
25. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบีย้ ค้างจ่าย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

662,835
(85,062)
577,773

714,464
(98,400)
616,064

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบีย้ ค้างจ่ายทีม่ สี าระสําคัญสําหรับงวดเก้า
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
หัก จ่ายชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

714,464
4,952
(56,581)
662,835
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ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 (บริษทั ย่อย) ได้มกี ารผิดนัดชําระคืนหนี้เงินต้นและ
ดอกเบีย้ ให้กบั ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จํานวนรวม 14.59 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ย่อยได้ทําการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้กบั ธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อขอเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในการจ่ายชําระหนี้เฉพาะส่วนทีบ่ ริษทั
ย่อย
ผิดนัด โดยมีเงื่อนไขในการเริม่ ชําระหนี้งวดแรกในเดือนมิถุนายน 2559
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย มีขอ้ จํากัดต่ างๆเป็ นการทัวไป
่ ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดในการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
เช่น อัตราความสามารถในการชําระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั มีภาระคํ้าประกันการกูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศให้แก่บริษทั ย่อย 2 แห่ง
(บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด และ บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด) ในวงเงินรวม 412 ล้านบาท
26. ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน :
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สนิ ของบริษทั ย่อย

77,941

77,941

ประมาณการหนี้สนิ จากคดีฟ้องร้องเป็ นประมาณการหนี้สนิ ของบริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พารท์เนอร์
จํากัด)
27. เงินมัดจํารับจากผูจ้ ะซือ้ บริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษทั อื่นแห่งหนึ่งเข้ามา
ตรวจสอบสถานะของบริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 บริษทั ได้รบั เงินประกัน จํานวน 50 ล้านบาท โดยให้ถอื เงินประกันดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งของการชําระราคาซือ้ ขายหุน้ หากมีการตกลงซือ้ ขายภายใน 90 วัน นับจากวันทีท่ ําบันทึกข้อตกลง
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษทั ได้เปลีย่ นระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะให้แล้วเสร็จเป็ นวันที่ 16
พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม รายการซือ้ ยังไม่สําเร็จ บริษัทได้คนื เงินมัดจําให้แก่บริษัทดังกล่าวในเดือน
ธันวาคม 2559 จํานวน 40 ล้านบาท
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28. ทุนเรือนหุน้
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2559 มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
มูลค่าหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิน้ งวด
ลดทุน
เพิม่ ทุน
รวมหุน้ สามัญ
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิน้ งวด
เพิม่ ทุน
รวมหุน้ สามัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
(พันหุน้ / พันบาท)
30 กันยายน 2559
31 ธันวาคม 2558
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน

0.01

204,824,585

2,048,246

123,618,439

1,236,184

0.01
0.01
0.01

(1,429,164)
40,679,084
244,074,505

(14,292)
406,791
2,440,745

81,206,146
204,824,585

812,062
2,048,246

0.01

180,795,930

1,807,959

164,824,585

1,648,246

0.01
0.01

22,618,786
203,414,716

226,188
2,034,147

15,971,345
180,795,930

159,713
1,807,959

ในเดือนมกราคม 2558 ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย ขอปรับลดยอดจองซือ้ หุน้ ลงจากเดิม 32,000,000,000 หุน้
เป็ น 7,971,345,000 หุน้ และยินยอมให้บริษทั พิจารณาริบเงินมัดจําของจํานวนหุน้ ส่วนทีเ่ กินกว่าจํานวนหุน้ ทีข่ อ
ปรับลดดังกล่าว ต่อมามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ริบเงินมัดจําไว้เป็ นจํานวนรวม 43 ล้าน
บาท โดยแสดงเป็ นรายได้ในกําไรหรือขาดทุนทัง้ จํานวน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ได้รบั เงินจากการจัดสรรและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน จํานวน 22,599,491,250 หุน้
จากผูถ้ อื หุน้ เดิมในราคาหุน้ ละ 0.022 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 497,188,808 บาท และบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่
ทุนที่ชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ว จํานวน
225,994,913 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จํานวน 271,193,895 บาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

หน้ า 177

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ดิ งั นี้
-

-

ให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 2,048,245,580 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท
แบ่งออกเป็ น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
ออกจําหน่ายจํานวน 1,429,163,750 หุน้
ให้บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 406,790,842.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่
จํานวน 40,679,084,250 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั รุ่นที่ 2 (IEC–W2)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 2
(IEC – W2) จํานวน 40,670,703,826 หน่ วย โดยจัดสรรและปิ ดสมุดทะเบียนแก่ผูถ้ อื หุน้ สามัญเดิมในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีอายุ 3 ปี จากวันที่ 23
พฤษภาคม 2559
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั มีการ
เปลีย่ นแปลง มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื
หุน้ สามัญ (หน่วย)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559
หัก ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

40,670,703,826
(19,295,541)
40,651,408,285
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29. ส่วนงานดําเนินงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงานเป็ น 3 ส่วนงานหลักคือ (1) ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
และบริการติดตัง้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) โครงการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทน (3) โครงการผลิตและจําหน่ ายเม็ดพลาสติก โดยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์หลักในประเทศ
ไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกําไรขัน้ ต้นของแต่ละส่วนงาน
ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้นของส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในงบการเงินรวม สําหรับงวดสาม
เดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้

(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

รายได้จากการขายและ
บริ การ :
รายได้จากลูกค้าภายนอก
– สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ขันต้
้ นตาม
ส่วนงาน

ธุรกิจสือ่ สารและ
โทรคมนาคมและ
บริการติดตัง้ และ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2559
2558

โครงการผลิตและ
จําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
2559
2558

18,389

11,578

91,050

95,842

-

7,049

3,965

(4,575)

25,296

-

โครงการผลิต
และจําหน่ าย
เม็ดพลาสติก
2559
2558

การตัดรายการ
ระหว่างกัน
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

-

(4,205)

-

105,234

107,420

-

(4,010)

467

(1,536)

29,728

2,794

2,133

-

21,400

รายได้อ่นื
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์

(15,360)

-

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จําหน่าย
(34,019)
(11,950)

ต้นทุนทางการเงิน

(31,009)
(11,325)

(หน่ วย : พันบาท)
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งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ธุรกิจสือ่ สารและ
โทรคมนาคมและ
บริการติดตัง้ และ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2559
2558

โครงการผลิตและ
จําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
2559
2558

30,093

34,309

274,909

230,861

6,715

11,130

39,350

66,502

โครงการผลิต
และจําหน่ าย
เม็ดพลาสติก
2559
2558

การตัดรายการ
ระหว่างกัน
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

(8,411)

-

296,591

265,170

(7,690)

849

38,375

78,481

รายได้อ่นื

43,430

28,514

โอนกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

13,268

41,400

รายได้จากการขาย
และบริ การ :
รายได้จากลูกค้า
ภายนอก – สุทธิ

-

-

กําไร (ขาดทุน) ขันต้
้ น
ตามส่วนงาน

ขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์

(302,520)

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จําหน่าย

(100,084)

(91,101)

ต้นทุนทางการเงิน

(38,600)

(31,996)

ทีด่ นิ อาคาร และ
อุปกรณ์

2,530,954

3,273,668

สินทรัพย์อน่ื

2,039,375

1,287,819

รวมสิ นทรัพย์

4,570,329

4,561,487

รวมหนี้ สิน

1,400,255

1,119,419

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2561

-

หน้ า 180

30. รายได้อน่ื
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
รายได้ค่าทีป่ รึกษา
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบีย้ รับ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
รายได้เงินปั นผล
รายได้อ่นื
รวม

587
443
495
1,083
18
168
2,794

368
16
1,749
2,133

5,310
26,406
495
1,084
18
13
33,326

27,311
(176)
932
16
184
28,267

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
รายได้ค่าทีป่ รึกษา
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบีย้ รับ
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
รายได้เงินปั นผล
รายได้อ่นื
รวม

20,000
14,435
2,168
871
3,484
36
2,436
43,430

3,797
5,107
34
19,576
28,514

15,931
11,238
82,245
632
3,484
45,181
1,809
160,520
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31. กําไรต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเ่ ป็ นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั และจํานวนหุน้ สามัญ
ที่
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท / ล้านหุน้ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เป็ นส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ทีอ่ อกจําหน่าย
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
(ขัน้ พืน้ ฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)

(104)
180,796
22,599

4
164,825
15,971

(83)
180,796
22,599

(5)
164,825
15,971

203,395
(0.00051)

180,796
0.00002

203,395
(0.00041)

180,796
0.00003

(หน่วย : ล้านบาท / ล้านหุน้ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เป็ นส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ทีอ่ อกจําหน่าย
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
(ขัน้ พืน้ ฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขัน้ พืน้ ฐาน) (บาท)

(534)
180,796
18,888

25
164,825
14,801

(1,526)
180,796
18,888

37
164,825
14,801

199,684
(0.00267)

179,031
0.00014

199,684
(0.00764)

179,031
0.00021
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32. ภาระผูกพัน
32.1 รายละเอียดภาระผูกพันของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทีม่ สี าระสําคัญ มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
30 กันยายน 2559
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ถงึ ห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

22
13
20
55

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันดังนี้
-

บริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) ได้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงกําจัดขยะ และโรงผลิตไฟฟ้ าจาก
ขยะ ทีก่ ่อสร้างและติดตัง้ บนทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทัง้ นี้
มีต้นทุนงบประมาณทัง้ หมด 979 ล้านบาท (รวมค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี) มีต้นทุนที่เกิดขึน้ แล้ว
จนถึงวันที่
30 กันยายน 2559 จํานวนทัง้ สิน้ 937 ล้านบาท (รวมสิทธิการใช้เทคโนโลยี 80
ล้านบาท) ซึง่ ภายใต้สญ
ั ญาก่อสร้างมีเงื่อนไขจํากัดเกีย่ วกับค่าปรับการก่อสร้างล่าช้า โดยบริษทั ย่อย
ต้องเสียค่าปรับจากการก่อสร้างโรงกําจัดขยะล่าช้าเป็ นจํานวน 32.19 ล้านบาท ซึง่ มียอดคงเหลือ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 23.18 ล้านบาท ซึง่ บันทึกภายใต้ “ประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
ตามสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

-

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษทั (“ผูซ้ อ้ื ”) ได้ทาํ สัญญาซือ้ กากทีเ่ หลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรียก์ บั
บริษทั อื่นแห่งหนึ่ง (“ผูข้ าย”) โดยตกลงซื้อกากทีเ่ หลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรียเ์ พื่อนําไปใช้เป็ น
วัตถุ ดบิ ในการผลิตพลาสติกรีไซเคิล กําหนดราคาซื้อขายอัตราคงที่เมตริกตันละ 225 บาท เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีท่ าํ สัญญา

32.2 บริษทั มีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากการให้ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือคํ้าประกันจํานวนเงิน 14.8 ล้านบาท
สําหรับการคํ้าประกันสัญญาบํารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบข้อมูลฐานลูกค้า คํ้าประกันสัญญาจ้างทําระบบ
และคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
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33. หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้
ในขณะนี้บริษทั ไม่มคี ดีความทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากงบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีโดยมีมูลหนี้จากการฟ้ องร้องคิดเป็ นจํานวนรวมประมาณ
361.80 ล้านบาท ซึง่ คดีฟ้องร้องดังกล่าว ส่วนใหญ่เกีย่ วเนื่องกับการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยถูกกล่าวหาว่าบริษทั
และบริษทั ย่อยผิดสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขายและคดีแรงงาน ในขณะนี้คดียงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ฝ่ ายบริหารและทีป่ รึกษาทางกฎหมายของบริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียหายอย่างมีสาระสําคัญต่อบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนัน้ จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองสําหรับหนี้สนิ ไว้ในบัญชี
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
34.1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ใิ ห้จาํ หน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
คือ บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด (“IEC MR”) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ให้กบั บริษทั แห่งหนึ่ง
ราคาจําหน่ายหุน้ ละ 289.08 บาท รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 303.31 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
บริษทั ได้รบั ชําระเงินจํานวน 291.53 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือบริษทั จะได้รบั เงินเมื่อผูซ้ อ้ื ได้รบั ชําระรายได้ค่า
ไฟฟ้ าของเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2559 จากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
34.2 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มีมติอนุ มตั ิให้บริษทั กู้ยมื เงินจากบุคคลที่
เกีย่ วข้องกันรายหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี และสามารถขยายระยะเวลาการคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ ไปอีก 1 ปี หากเมื่อครบกําหนดบริษทั ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผใู้ ห้กไู้ ด้
บริษทั ได้นําทีด่ นิ ซึง่ มีราคาทุนจํานวนเงิน 156 ล้านบาท ไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ มื โดย
บริษทั ได้รบั เงินกูย้ มื ดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
34.3 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 มีมติดงั นี้
-

อนุ มตั ิเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทีย่ งั ไม่สามารถจําหน่ ายได้จํานวน 8,380,424 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
0.01 บาท เนื่องจากมี IEC – Warrant 2 ทีไ่ ม่สามารถจําหน่ายได้ จากวันที่ 25 เมษายน 2559

-

อนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจํานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 2,440,661,250.76 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 4,476,576,274.26 บาท โดยออก
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ จํานวน 203,591,502,350 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท และได้จดั สรร
และขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ในระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2560 แต่มผี ถู้ อื หุน้
ของบริษทั บางรายคัดค้านการจดทะเบียน ขอให้เพิกถอนมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
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เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษทั ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากนายทะเบียน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าไม่รบั จดทะเบียนคําขอจดทะเบียนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของบริษทั
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 บริษทั ได้รบั หนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิกถอน
คําสังไม่
่ รบั จดทะเบียนแล้ว และบริษทั ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
34.4 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติดงั นี้
-

อนุ ม ัติใ ห้บ ริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํ า กัด เข้า ลงทุ น ซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท จีเ ดค จํ า กัด
(“GIDEC”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ย่ี จํากัด จํานวน 2,000,000 หุน้ หรือ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษทั ดังกล่าวคืนจากบริษทั ผลิต
ไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (“EGCO”) ซึ่งเป็ นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไออีซี กรีนเอนเนอร์ย่ี จํากัด ใน
ราคาเท่ากับ 24,583,971.18 บาท หรือคิดเป็ นราคาหุน้ ละ 12.29 บาท ผ่อนชําระรวม 9 งวด ทัง้ นี้ให้
ชําระให้แล้วเสร็จภายในปี 2561

-

อนุ มตั ใิ ห้บริษัทขายหุ้นสามัญทัง้ หมด จํานวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด (“NR”) ให้แก่บริษทั เอส ที อาร์ อาร์
เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (“STRR”) ในราคาขายหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าซือ้ ขายทัง้ สิน้ 50,000,000
บาท

-

ในระหว่างปี 2560 บริษทั มีเงินให้ NR กูย้ มื เพิม่ เป็ นจํานวนเงิน 60 ล้านบาท และมีลูกหนี้อ่นื เป็ น
จํานวนเงิน 6.94 ล้านบาท ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ขายสิทธิเรียกร้อง
ในมูลหนี้เงินให้ NR กูย้ มื และดอกเบีย้ อันเกิดจากเงินกูย้ มื ในราคา 20,000,000 บาท ภายใต้สญ
ั ญา
ขายสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ จํากัด โดยจะผ่อนชําระค่าซือ้ สิทธิเรียกร้องให้เสร็จสิน้
ภายในไม่เกิน 3 ปี นับแต่เดือนที่ NR สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ 3 เมกะวัตต์และขายไฟฟ้ า (COD)
ให้แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ได้ โดยจะผ่อนชําระเป็ นงวด จํานวน 36 เดือน เดือนละ
555,555.55 บาท โดยเริม่ ชําระงวดแรกภายในสิน้ เดือนทีผ่ ลิตไฟฟ้ าได้ 3 เมกกะวัตต์ และ COD ได้
เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ต้องไม่ เกินเดือนมกราคม 2562 แล้วแต่ ว ันใดจะถึง ก่อ น การโอนสิท ธิเ รีย กร้อ ง
ดังกล่าวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อ STRR ได้ผ่อนชําระเงินค่าซือ้ สิทธิเรียกร้องให้แก่บริษทั ครบถ้วนตาม
จํานวน 20,000,000 บาทเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

34.5 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติให้เลิกบริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด
เนื่องจากปั จจุบนั ไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจใดๆ
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34.6 การเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
บริษทั ไออีซี กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 600,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน
6,000,000 บาท บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2561

-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงิน 500,000,000 บาท บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
บริษทั จีเดค จํากัด

-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 500,000,000 บาท บริษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561
บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ จํากัด

-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 200,000,000 บาท บริษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2561
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ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
ประวัติบริษัทฯ
พ.ศ. 2465

พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559

ก่อตั้งบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)(“บริ ษทั ฯ” หรื อ “IEC”) โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อก่อสร้ างทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ-อรัญประเทศ ถื อเป็ นครั้งแรกของการ
เชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับชายแดนกัมพูชา
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั สัญชาติไทย ในปี พ.ศ. 2496 ด้วยทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งให้เป็ น “บริ ษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่” รั บ
พระราชทาน “ตราตั้งครุ ฑ” โดยพระบรมราชานุญาต
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นศักยภาพในการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ
จึ งเข้ามาลงทุนและดู แลกิ จการทั้งหมด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี สถานะเป็ นบริ ษทั ในเครื อซิ
เมนต์ไทย
เครื อซิ เมนต์ไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุนบริ ษทั ฯ จัดหาผูล้ งทุนรายใหม่
และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปลี่ยนสถานะเป็ น “บริ ษทั มหาชนจํากัด”
บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนธุ รกิจจากการขายปลีกโทรคมนาคมเป็ นธุ รกิจพลังงานทดแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้เห็ นควรปรับย้ายหมวดธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จากเดิ ม
หมวดธุ รกิ จเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารไปยัง กลุ่ ม อุ ตสาหกรรม ทรั พ ยากร
(Resources) หมวดธุ รกิจพลังงานและสาธารณู ปโภค (Energy & Utilities) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่
4 กรกฏาคม 2559 เป็ นต้นไป โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกลุ่มธุ รกิจ 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มธุ รกิจ
พลังงาน (Energy Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานจาก
ขยะ โรงไฟฟ้ าชี วมวล โรงไฟฟ้ า ก๊า ซชี วภาพ (2)กลุ่ มธุ รกิ จผลิ ตเม็ดพลาสติ ก จากขยะรี
ไซเคิล (Recycled Plastic Pellet from Waste Plastic) (3) กลุ่มธุ รกิจ Information and
Communication Technology (ICT) และ(4) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศกรรม (Engineering
Consulting)
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ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
The International Engineering Public Company Limited

ชื่อย่อ

IEC

เลขทะเบียนบริ ษทั

เลขที่ 0107536000323 (เดิมเลขที่ บมจ. 106)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริ การวางระบบโซลูชน่ั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรรวมถึงการดําเนินธุ รกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล
และผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิล

ทุนจดทะเบียน

: 4,476,576,274.26 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ทุนชําระแล้ว

: 2,493,357,781.22 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

จํานวนหุ ้นสามัญที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด

: 249,335,778,122 หุ น้

จํานวนหุ ้นบุริมสิ ทธิ

-ไม่มี -

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิ นเพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (0) 2619 0199 โทรสาร (0) 2619 0019
Website: http://www.iec.co.th
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ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนตลาดหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทร. (0) 2009 9999 โทรสาร (0) 2009 9991

ข้ อมูลผู้สอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785
2. นส. กัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549
3. นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624
4. นส. ศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977
5. นายนริ นทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593
เลขที่ 87/1 ชั้น 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทร.(0) 2205 8222 โทรสาร (0)2654 3339

ข้ อมูลนักลงทุนสั มพันธ์

นางสาวอภินนั ท์ ศิววัฒน์
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (0) 2619 0199 ต่อ 109 โทรสาร (0) 2619 0019
Website: http://www.iec.co.th/index.php/investor

บริษัทประเมินราคา

บริ ษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด
ชั้น 9 แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์
เลขที่ 216/26 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (0) 2285 4508
โทรสาร (0) 2285 2408
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สรุ ปตําแหน่ งตามแบบ 56-2
หัวข้อตามที่ระบุในแบบ 56-2

หัวข้อรายงานประจําปี 2561

หน้า

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1

1.1 ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
1.3 โครงสร้างการถือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ (ลักษณะธุ รกิจในปี ที่ผา่ นมา)
2.3 การตลาดและการแข่งขัน
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
3 ปัจจัยความเสี่ ยง
4 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น
5

ผู้ถือหุ้น

6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
10
11
12
13

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บุคลากร
การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อย
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การกํากับดูแลการดําเนินงาน
การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รายการระหว่ างกัน
ข้ อมูลสํ าคัญทางการเงิน (เปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่ ่ านมา)
การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ, สารกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ความเป็ นมาของบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุ รกิจและโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ย่อย
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
การตลาดและการแข่งขัน
สถานการณ์ทางธุ รกิจพลังงาน
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ, การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
ปัจจัยความเสี่ ยง
ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ น้
การออกหลักทรัพย์อื่น
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บุคลากร
การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
รายการระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อม
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

1-3
5
6-8
12-14
15
16-32
16-32
33-36
16-32
37-41
187-188
189
71
71-72
73
42-63
42-46,64-70
46-47
46
48
49-50
50-63
50
50-55
55-56
57
57-58
58
58-63
74-78
79
80-81
4
83-121

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริษัทฯ เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th และเว็บไซด์ ของบริษัท http://www.iec.co.th
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