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วิสัยทัศน 
 

 วิสัยทศัน์ของไออีซีจะเป็นองค์กรชั้นนาํในธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy) และธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( Information and Communication Technology) โดยการบูรณาการ บุคลากร และนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

เพื่อการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
 พนัธกิจสําคญัของไออีซี คือ การดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมการทาํงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและ

ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พฒันาระบบบริหารงาน สินคา้และบริการต่างๆให้เกิดการต่อยอด เกิดคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มด้วยการเติบโตในธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมปรับเปล่ียนองค์กรให้เขา้กับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ใหเ้ป็นองคก์รท่ีทนัสมยัในระดบัประเทศและระดบัสากล 
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ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หน่วย:พันบาท 

 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 2560 2559 2558 

สินทรัพยร์วม 3,677.40 3,065.23 4,480.41 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ 111.58 92.12 68.66 

หน้ีสินรวม 2,765.87 1,082.75 1,118.65 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 911.53 1,982.50 3,361.76 

รายไดร้วม 386.51 462.75 265.17 

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน 297.98 695.59 204.69 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี(งบรวม)  -1,095.31 -1,756.46 -5.9 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี(งบเฉพาะกิจการ)  -687.68 -2,254.86 37.14 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.00 0.00 0.00 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) -194% -364% -2.23% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) -82% -85% -0.18% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -20% -55% -0.13% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 3.03 0.55 0.33 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย(เท่า) -27.31 -41.03 0.61 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม(เท่า) 11% 15% 6% 



บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 2  หนา้ 4 

ข้อมูลบริษทั 
 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “IEC”) ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2465 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชาติไทยในปี 

พ.ศ. 2496 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 บริษทัฯได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น 

“บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” โดยพระบรมราชานุญาต หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 

2526 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)   ไดเ้ขา้มาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัฯ มีสถานะเป็น

บริษทัในเครือซิเมนต์ไทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 เครือซิเมนต์ไทยมีการปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการลงทุน กลุ่ม

ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขา้เป็นผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหาผูล้งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และไดท้าํการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยจดัอยูใ่นกลุ่มส่ือสารโทรคมนาคม และในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็น “บริษทัมหาชนจาํกดั” รวมทั้งได้

ทาํการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด         

บริษทัฯ ได้เล็งเห็นว่าการขยายตวัของชุมชนทาํให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอย่างมาก ประกอบกับ

ปริมาณความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของชุมชน    บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจพลงังาน 

(Energy Business) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2561 บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจใน 4 กลุ่ม  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังาน 

(Energy Business) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  (2) กลุ่ม

ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล (Waste Plastic Recycled) (3) กลุ่มธุรกิจ Information and Communication 

Technology  (4) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรม 

 โดยวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559    ตลาดหลกัทรัพย์ ปรับยา้ยหมวดธุรกิจของ IEC ซ่ึงเดิมถูกจดัอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรม สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication Technology) ไปยงั  หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค (Resources)   
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในช่วง 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 

 

25 เมษายน 2559 :  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559  ไดมี้มติท่ี

สาํคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี  

(1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 

บาท  โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน  1,429,163,750 หุน้ 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน406,790,842.50 บาท  จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 2,440,745,055 

บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 10,679,084,250 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.01 บาท 

(3) อนุมติัให้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 

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

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (IEC-W2) โดยเป็นการจดัสรร IEC-W2 ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอายุ 3 ปี นบั

แต่วนัออก IEC-W2 

(4) อนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จํานวนไม่ เ กิน 

40,679,084,250 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิการแปลง

สภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  

27  เมษายน 2559 :  บริษทัฯ  ไดล้งทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญับริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั ซ่ึงทาํโครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู ่ณ ตาํบลหนองรี อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน

500,000หุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

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

ล้มละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีล้มละลาย คดีหมายเลขดําท่ี ล. 

3152/2557 คดีหมายเลขแดงท่ี ล. 1245/2559 ในคดีระหว่าง บริษทั เคเอสดิทริบิวชั่น 

(ประเทศไทย) จาํกดั (“KS”) เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ กบั บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ลูกหน้ี 

โดยศาลไดมี้คาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี เม่ือ 11 พฤษภาคม 2559 แต่บริษทัฯ ถูก

ปกปิดขอ้เทจ็จริงจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม บริษทัแกว้ลาํดวน เพาเวอร์พลาย จาํกดั ( ช่ือเดิมของ 

SK1 ) ภายใตก้ารบริหารงานของกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าว ไดถู้ก KS ฟ้องร้องเป็นคดี

ลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557  ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
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2559  SK1 ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งร้องขอต่อศาลลม้ละลายกลาง 

เพื่อขอให้ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดี และเพิกถอนคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพย์

เด็ดขาด    ต่อมาศาลลม้ละลายกลางจึงไดมี้คาํสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีในคดี

ลม้ละลายดงักล่าวขา้งตน้ และมีคาํสั่งใหเ้พิกถอนคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี และให้

จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559  ดงันั้น จึงถือไดว้า่ SK1 จึง

มิไดต้กเป็นผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแต่อยา่งใด  

30  พฤษภาคม 2559 : บริษทัฯ  ไดล้งทุนเขา้ซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 

จาํกดั ( เดิมช่ือ บริษทั แกว้ลาํดวน เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั)   อีกจาํนวน  1,000,000 หุ้น   

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  จึงทาํให้บริษทัฯ ถือหุ้นใน

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ร้อยละ 100  

4  กรกฎาคม 2559 : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดเ้ห็นควรปรับยา้ยหมวดธุรกิจของบริษทัฯ  จากเดิม  

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication 

Technology) ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources)  หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค (Energy & Utilities)  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559  เป็นตน้ไป  

15 สิงหาคม 2559  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย SP เน่ืองจาก    บริษทัฯไม่สามารถส่งงบ

การเงินในไตรมาส 2/2559 ไดท้นัตามกาํหนด 

19  ธนัวาคม  2559 :  บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท 

ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จาํกดั) ท่ีถืออยูจ่าํนวน 1,049,898  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

 20 ตุลาคม 2560 :  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  ไดมี้มติท่ี

สาํคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี  

(1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76  

บาท  โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้าํนวน  8,380,424 หุน้ 

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

จดทะเบียนเดิม 2,440,661,250.76  บาท  เ ป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จ ํานวน 

4,476,576,274.26 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 203,591,502,350 หุ้น  มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท 

(3) อนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่ของบริษัทฯ จํานวน 

203,591,502,350 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท  โดยจดัสรรและเสนอขายให้แก่

ผูถื้อหุ้นเดิม (RO)ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่  ในราคา

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ หุน้ละ 0.0125 บาท  
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26  กุมภาพนัธ์  2561 :         บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดัท่ีถืออยูจ่าํนวน 

         500,000  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

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

ซ้ือหุ้นสามัญในส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดของบริษัท จีเดค จํากัด (“GIDEC”) อีกจํานวน  

2,000,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  จึงทาํให ้

IECG ถือหุน้ใน GIDEC ร้อยละ 100  

12 ตุลาคม 2561 :  บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 45,744,275,772 

หุน้ เป็นเงินจาํนวน 571.80 ลา้นบาท  

29 มีนาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินประจาํปี 2559 

22 พฤษภาคม 2562 : มีการใชสิ้ทธิ IEC-W2 คร้ังสุดทา้ย จาํนวน 9,760,547 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 0.045 บาทต่อ

หุน้ (IEC-W2 ครบอาย)ุ 

20 มิถุนายน 2562 :  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพิกถอนหุ้นสามญัของไออีซีจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มีผล

วนัท่ี 10 กรกฏาคม 2562 และเปิดโอกาสให้ซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งวนัท่ี 1-9 กรกฏาคม 

2562  

27 มิถุนายน 2562 :  บริษทัฯ ไม่เห็นด้วยต่อคาํสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัฯ จึงใช้สิทธิทางศาลปกครองฟ้องร้อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 

5 กรกฏาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินประจาํปี 2560 

8 พฤศจิกายน 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และ ไตรมาส 2 ปี 2560 

11 ธนัวาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560  
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คณะกรรมการบริษทั 
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คณะผู้บริหาร 
 

1. นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ :   

    กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

2. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ :   

    รักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

    กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

3. นางสาวดวงใจ  นิลพนัธ์ุ 

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่าย ICT 

4. นางสาวฤทยัรัตน์  ทองเจริญ 

     ผูดู้แลสูงสุดฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 

5. นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  

    ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมาย 

6. นายวารินทร์  มาศชาย : ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

7. นางสาวดวงพร  คาํวิชิต : ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

    ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี 

 

*ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกบัคณะผูบ้ริหาร 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทัย่อย 
  

 นโยบายและการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 กลุ่มบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (IEC) จดัแบ่งธุรกิจในปี 2562 เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

 

(1)  กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน (Renewable Energy Business) 

1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย(บริษทั 

ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) 

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

(บริษทั จีเดค จาํกดั)  

1.3  ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี 

สระแกว้ 1 จาํกดั)  

 

(2) กลุ่มธุรกจิ Information and Communication Technology (ICT) 

ธุรกิจ ICT ภายใตก้ารดาํเนินการของการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็น System 

Integrator ร่วมกบัพนัธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน 

 

(3) กลุ่มธุรกจิ ทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

ปัจจุบนังานโครงการของกลุ่มธุรกิจน้ีไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม  จึงอยู่

ระหวา่งปิดบริษทัยอ่ยในกลุ่มน้ีต่อไป  
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บริษทัย่อยอ่ืน ๆ 

 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
รายละเอยีด 

1. บริษัทย่อยท่ีได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทแล้ว 

- บริษทั แม่แตงโซลาร์ จาํกดั        

(Mae Taeng Solar Co., Ltd.)  

 

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

15   

 

เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2557 ได้มีการจดทะเบียนเลิก

บริษัท ต่อ นา ย ทะ เ บียน ก รม พัฒน า ธุ ร กิ จก า รค้า 

กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว และได้จดทะเบียนเสร็จการ

ชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

2. บริษัทย่อยท่ีได้ขายเงินลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

- บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั 

 (IEC Mae Ramat Co., Ltd.) 

 

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 

105 

 

เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 17/2559 มีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนใน

บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั 

3. บริษัทย่อยท่ีได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทแล้ว 

- บริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จาํกดั  

(NFS (2010) Co., Ltd.  

 

ขายส่ง ขายปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ

อุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป 

 

        

          16   

 

 

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2561ได้มีการจดทะเบียนเลิก

บริษัท ต่อ นา ย ทะ เ บียน ก รม พัฒน า ธุ ร กิ จก า รค้า 

กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว และได้จดทะเบียนเสร็จการ

ชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 

  

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

   - ไม่มี- 
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สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกจิและโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย 
 

 % ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 การถือหุ้น ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% 

ผลติภณัฑ์และบริการของบริษทั        

ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ  39.99 6.23 52.38 5.99 42.56  7.00 

ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  - - - - - - 

           ธุรกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม  - - - - - - 

รายได้อ่ืน  179.44 27.95 281.03 32.11 106.55 17.53 

รวมมูลค่าการจําหน่ายของบริษทั  219.43 34.18 333.41 38.10 149.11 24.53 

กลุ่มธุรกจิพลังงาน        

บจ. ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่ 100 76.07 11.85 74.71 8.54 44.11 7.26 

บจ. จีเดค 50 149.22 23.24 160.66 18.36 130.37 21.45 

บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง 100 67.48 10.51 70.71 8.08 77.42 12.74 

บจ. ไออีซี แม่ระมาด 100 - - 55.43 6.33 85.99 14.15 

บจ. ไออีซี สระแก้ว 1  100 129.79 20.22 178.75 20.42 116.63 19.19 

       บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 100 0.04 0.01 1.26 0.14 0.07 0.01 

รวมรายได้กลุ่มธุรกจิพลังงาน  422.60 65.83 541.52 61.88 454.58 74.80 

กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ        

      บจ.ไออีซีเทคโนโลยี 100 - - - - - - 

      บจ.ไออีซีดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม็ 100 - - - - - - 

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

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

รวมรายได้กลุ่มธุรกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศ  - - - - 0.01 - 

กลุ่มธุรกจิปรึกษาทางด้านวศิวกรรม        

E-Contech Management Pte.Ltd 100 - - 0.25 0.03 4.08 0.67 

รวมรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย  642.03 100 875.18 100 607.79 100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
            

บริษทัฯ ดาํเนินกิจการประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่  ธุรกิจ  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังาน (Energy 

Business) ไดแ้ก่  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ  โรงไฟฟ้าชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจ Information 

and Communication Technology  (3) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

 

1.  กลุ่มธุรกจิพลงังาน (Energy Business) 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย ์ ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็น

ตน้ เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทน โดยแหล่งเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากทอ้งถ่ินต่างๆ  

บริษทัได้เล็งเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงได้เร่ิมดาํเนินธุรกิจพลงังานทดแทน ตลอดจนการคน้ควา้และวิจยัเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานทดแทนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  และปัจจุบนับริษทัได้

ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power 

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

 

 1.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นธุรกิจท่ีไม่มีความซับซ้อนในด้านการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัมีจุดแข็งในดา้น

วตัถุดิบเพื่อการผลิต เน่ืองจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานธรรมชาติท่ีมีอยูไ่ม่จาํกดั ประกอบกบักระบวนการผลิตปราศจาก

การเผาไหมใ้ดๆ ทาํให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีนโยบายการสนบัสนุนดา้นราคารับซ้ือกระแสไฟฟ้าโดย

ภาครัฐทาํใหธุ้รกิจมีความมัน่คงเป็นอยา่งยิง่  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯทั้ง 2 แห่ง เป็นแบบ Grid  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการแปลงกระแสไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั มีสัญญารับซ้ือกระแสไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาํนวน 4 ฉบบั กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือรวม 3.84 เมกะวตัต ์ ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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บริษัทย่อยทีด่าํเนินงาน ทีต่ั้ง COD 
1
 

กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือ

รวม 

(เมกะวตัต์) 

บริษัท ไออซีี แม่ทา แม่แตง จาํกดั   
 

  

-    โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ลาํพูน 1,2      ต. ทากาศ  อ.แม่ทา  จ.ลาํพนู 23-ก.ย.-56 1.92 

-    โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม่มาลยั 1,2      ต.ข้ีเหลก็  อ. แม่แตง  จ. เชียงใหม ่ 30-มิ.ย.-57 1.92 

รวมกาํลงัการผลติพลงัไฟฟ้า     3.84 

1 COD : Commercial Operation Date 

 
 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่ทา จ.ลาํพูน 

 ใชแ้ผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง เคร่ืองหมายการคา้  Solar Frontier รุ่น SF 140S ผลิตในประเทศญ่ีปุ่น เคร่ือง

แปลงกระแสไฟฟ้า ตรง/สลบั เคร่ืองหมายการคา้  SMA รุ่น STP 17000 TL-EE-10 ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศ

เยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่น

การทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

 ใชแ้ผน่โซล่าเซลลช์นิดผลึกรวม เคร่ืองหมายการคา้  JA Solar รุ่น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เคร่ืองแปลง

กระแสไฟฟ้า ตรง/สลบั เคร่ืองหมายการคา้  SMA รุ่น STP 20000 TL-EE-10 ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศ

เยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่น

การทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 เน่ืองจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ดาํเนินการภายใตส้ัญญาการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้า (Power Purchasing 

Agreement -PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงสัญญามีอายุ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั  ทั้งน้ีมีผลใช้

บงัคบัจนกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะยืน่หนงัสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงความประสงคท่ี์จะยติุการซ้ือขายไฟฟ้า  

              ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการประกนัรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คง และถือไดว้า่ไม่มีการแข่งขนั

ในดา้นการตลาด  
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            การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 5 ส่วน 

ไดแ้ก่  

(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย ์(PV Module) ทาํหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานแสงให้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 

โดยสามารถนาํแผน่ PV Module หลายๆ แผน่มาต่อกนัเป็นชุด เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้าใชง้านตามตอ้งการ   

(2) เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทาํหน้าท่ีแปลงพลงังานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดใ้ห้เป็น

ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)   

(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม (Main Distribution Board) ทาํหนา้ท่ีควบคุมการจ่ายและตดัตอนระบบไฟฟ้าแรง

ตํ่า 3 เฟส   

(4) หมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า (22kV Step up Transformer) ทาํหนา้ท่ียกแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส ให้เท่ากบัระบบสาย

ส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

(5) ระบบสวิทช์ตดัตอนหลกั (22kV Switch Gear) ทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อ/ตดัตอน ระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากบั

ระบบสายส่งของการไฟฟ้า     

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ติดตั้งดว้ยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหลกัซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐานไดรั้บการ

ประกนัจากผูผ้ลิต ผา่นการทดสอบตามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนท่ีผลิตในประเทศและนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ แผงโซล่าเซลล์ นาํเขา้จากประเทศ ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน, Inverter นาํเขา้จากประเทศ

เยอรมนี หมอ้แปลงไฟฟ้าผลิตในประเทศไทย ทาํให้ท่ีเช่ือมัน่ไดว้่า โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งของบริษทั 

สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

           1.2 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ (Waste to Energy Power Plant)  

           ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

            การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะในทอ้งถ่ิน แมว้ิธีการฝังกลบซ่ึงใช้

อยู่ในปัจจุบนัเป็นวิธีการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลภาวะและทศันียภาพ ทาํให้ปัจจุบนั 

การสร้างหลุมฝังกลบใหม่เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  ภาครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหา

ในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 บริษทัฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลยทีางดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยและ

แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีคาดวา่จะให้ผลตอบแทนท่ีมัน่คง และย ัง่ยืน

ในอนาคต แมว้า่จะมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นเทคนิคและปัญหามลภาวะอยูบ่า้งในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   

 บริษทัไดร่้วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) หรือ EGCOในการดาํเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานขยะ ช่ือ บริษทั จีเดค จาํกดัโดยสร้างโรงงานกาํจดัขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการ
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ผลิตสูงสุด 7.0 เมกะวตัต ์และมีขนาดกาํลงัการผลิตขายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดสู้งสุด 6.5 เมกะวตัต ์

ภายใตส้ัญญาขายไฟกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสัญญามีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา โดยมี

ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติันบัตั้งแต่เปิดขายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 

2557     

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั (IECG) คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 

2561 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามเห็นชอบของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให้ IECG เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั จีเดค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ IECG คืนจาก EGCO มีผลทาํให้ IECG เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั จีเดค จาํกดั ใน

สัดส่วน 100%  

   โรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษทัฯตั้งอยู่ท่ี อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นโรงกาํจดัขยะและ

แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลย ีAsh-Melting Gasification และใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง

ท่ีไดรั้บการยอมรับและพฒันาในภาคพื้นยโุรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประเทศฟินแลนด ์  โดยบริษทัฯ 

ไดล้งนามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน กบั เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระยะเวลา 25 ปี และยงัสามารถลง

นามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกบัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสงขลาจาํนวน 12 องคก์ร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อนาํส่งขยะมูลฝอยชุมชนรายวนันาํมาเป็นเช้ือเพลิงให้กบับริษทัฯไดว้นัละไม่ตํ่ากวา่ 250 ตนัต่อ

วนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากพอสาํหรับการนาํมาเตรียมเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

 

 การตลาดและการแข่งขัน  

             การดาํเนินการโครงการพฒันาพลงังานทดแทนมีความแตกต่างกบัการดาํเนินการธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น

โครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริษทัเป็นองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี

หน้าท่ีในการบาํรุงรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและพื้นท่ีของตนเอง  การเขา้ดาํเนินการโครงการจะเป็นการ

ประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้ จะสามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงกบัองค์กร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินตามกรอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญา  

                อย่างไรก็ดี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความราบร่ืน โดยจดัเตรียมงบประมาณดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  รวมทั้งการสร้างสายสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้การทาํงานท่ีสร้างงานสร้าง

รายได้ให้แก่คนในท้องถ่ิน มุ่งสร้างการส่ือสารท่ีดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนเพื่อสันติสุขในการประกอบการ 

(Industrial Peace) 

 

 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 การบริหารจดัการเร่ิมจากการรับขยะชุมชนท่ีก่อเกิดรายวนัเขา้สู่ระบบการคดัแยกและบดให้ไดข้นาดตามท่ี

ตอ้งการพร้อมกบัการลด/ควบคุมความช้ืน จากนั้นป้อนเขา้สู่เตาเผาแบบแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) เพื่อกาํจดัขยะและแปร

รูปเป็นพลงังานความร้อนป้อนให้แก่ระบบกาํเนิดไอนํ้ า (Boiler) เพื่อเป็นแหล่งพลงังานขบัเคล่ือนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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 โครงการน้ีได้รับการออกแบบท่ีคาํนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีระบบควบคุมและบาํบดัมลภาวะ

ครบถว้น ทั้งดา้นอากาศ นํ้ า และกากของเสีย โดยดา้นอากาศมีระบบบาํบดัอากาศและกากของเสียเทียบเท่ามาตรฐาน

ยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียของขยะดว้ยบ่อบาํบดันํ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และนาํนํ้าท่ีบาํบดัแลว้หมุนเวยีนกลบัมาใชภ้ายในกิจกรรมดาํเนินการ  

 โดยมุ่งหวงัว่าโครงการน้ีจะเป็นโครงการตน้แบบสมยัใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 

เป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการบริหารจดัการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลกัษณะ การดาํเนินการโครงการน้ี

ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอย่างดีจากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา รวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินให้การ

ตอบรับและสนบัสนุนเพือ่การแกปั้ญหาดา้นขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนื การดาํเนินการโครงการน้ีมีปัจจยัเก้ือหนุนอยา่งมาก 

โดยสถานท่ีตั้งของโรงงานอยูใ่นพื้นท่ีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา  ซ่ึงหมายถึงการมีเสถียรภาพของวตัถุดิบท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นระยะเวลายาว  สนบัสนุนความมัน่คงในการดาํเนินการของโครงการเป็นอยา่งดี 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

 1.3 ธุรกจิโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวล เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบเผาไหมโ้ดยตรง (Direct-Fired) โดยการนาํ

เช้ือเพลิงชีวมวล เช่น ไมส้ับ มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อเผาไหม ้ และถ่ายเทความร้อนให้หมอ้ไอนํ้ าจนกลายเป็นไอนํ้ าท่ี

ร้อนจดั และมีความดนัสูง ซ่ึงไอนํ้าจะไปขบัเคล่ือนกงัหนัหรือเคร่ืองจกัรไอนํ้ าท่ีต่ออยูก่บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าออกมา  

สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั: SK 1 (เดิมช่ือ บริษทั 

แกว้ลาํดวนเพาเวอร์ซพัพลาย จาํกดั: KPS) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.9 เมกะวตัต ์โดยใช ้ไมส้ับ เปลือกไม ้

ทะลายปาลม์ และชานออ้ย เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซ่ึงสามารถจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอภายในพื้นท่ีของ

จงัหวดัสระแกว้  

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

ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2556 ดงันั้น รายไดข้อง SK 1 จะเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ฉบบัมาตรฐาน โดยคิดตามหน่วยไฟฟ้าท่ีสามารถส่งจาํหน่ายได ้สําหรับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ปัจจุบนั SK 1 

ไดรั้บการอนุมติัให้เปล่ียนราคารับซ้ือไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT (Feed -in Tariff) เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ มีนาคม 

2559 มีอายสุัญญา 17 ปี 

การตลาดและการแข่งขัน 

การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวนั้นเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากการดาํเนินธุรกิจในแบบอ่ืน เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีมีลูกคา้เพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเม่ือโครงการ

ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ก็สามารถท่ีจะจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ไดต้ามสัญญาท่ีไดรั้บ  
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การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

วตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SK 1 ไดแ้ก่ เศษวสัดุเหลือใชท้างเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม ช้ินไมส้ับ 

เปลือกไม ้และชานออ้ย  โดย ช้ินไมส้ับ และเปลือกไม ้สามารถหาไดต้ลอดทั้งปีในบริเวณพื้นท่ี จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมี

โรงไม้สับท่ีสามารถส่งวตัถุดิบให้ SK 1ได้ และทะลายปาล์มสามารถหาได้ตลอดทั้ งปีเช่นเดียวกัน แต่ราคา

เปล่ียนแปลงตามตลาด  และฤดูกาล  ขณะท่ีทะลายปาล์มจะข้ึนอยู่กบัฤดูกาลเก็บเก่ียวปาล์มทั้งน้ีผูข้ายมีหน้าท่ีตอ้ง

จดัหาเช้ือเพลิงตามประเภทท่ีกาํหนดเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ SK1 

ปริมาณทีใ่ช้วตัถุดิบในแต่ละวนั 

ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงในแต่ละวนัข้ึนอยูก่บัสูตรการเดินเคร่ืองเพื่อให้ไดก้าํลงัการผลิตท่ีขายออกวนัละ 8 เม

กะวตัต ์โดยกาํหนดค่าความร้อนของชนิดเช้ือเพลิงสามารถกาํหนดให้ใชเ้ช้ือเพลิงตน้ทุนตํ่า เช่นเปลือกไม ้,ทะลาย

ปาลม์ และช้ินไมส้ับโดยมีปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงต่อวนัตั้งแต่ 300-350 ตนัต่อวนั ข้ึนอยูก่บัความช้ืนของเช้ือเพลิง 

 1.4 ธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ( Biogas Power Plant) 

เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนยงัไม่แลว้เสร็จเหตุดว้ยมีผูค้ดัคา้นการเพิ่มทุน 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2561  มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัขายหุน้สามญัทั้งหมดจาํนวน  500,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ในบริษทั  โรงไฟฟ้าหนองรี  จาํกดั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  100 บาทให้แก่ บริษทั 

เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั คิดเป็นมูลค่าซ้ือขายทั้งส้ิน  50,000,000  บาท เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกลุ่ม

บริษทั 

 

2. กลุ่มธุรกจิ Information and Communication Technology  (ICT) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งและพฒันากลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology หรือ ICT ข้ึนดว้ยเล็งเห็น

วา่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ และเอกชน  และมีความสําคญัต่อ

การบริหารจดัการและพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้   ทั้งน้ีเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีของ

ภาครัฐและเอกชน   

ดว้ยประสบการณ์ในการบริหารจดัการโครงการดา้น IT  ท่ีสําคญัๆ มาตลอดกวา่  10 ปี และ การมีพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  รวมตลอดถึงการให้บริการท่ีดีเยี่ยมของบริษทัฯ  นบัเป็นจุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจ 

ICT  ในแต่ละโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการนั้น   บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกอุปกรณ์และระบบท่ีมีมาตรฐานสูง  โดย

พิจารณากาํหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์แต่ละส่วนใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในองคก์รนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกคา้

ของบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด  

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายงาน ICT  ของบริษทัฯ ครอบคลุมการบริการวางระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โทรคมนาคมแบบครบวงจร  ออกแบบและประยุกตท์ั้งระบบ ฮาร์ดแวร์, ซอฟตแ์วร์, โครงสร้างระบบเครือข่าย และการ
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ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์   ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ มีทีมงาน

นกัพฒันาระบบ  และวิศวกรระบบ ท่ีสามารถให้การสนบัสนุนดา้นงานออกแบบและพฒันาระบบ  รวมไปถึงงานดา้น

ฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

โดยสืบเน่ืองจากความสําเร็จของการดาํเนินงานโครงการ Integrated Billing & Customer Services System  and 

Billing Mediation  (IBACSS) มูลค่า 953 ลา้นบาท ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (กสท) ในปี 2551 - 

2555  เป็นตน้มา   ในปี 2556  บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจาก กสท ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการโครงการจา้งจดัทาํระบบบริหาร

จดัการขอ้มูลลูกคา้ (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ลา้นบาท    และโครงการจา้งจดัทาํระบบบูรณาการการรับ

ชาํระค่าใชบ้ริการ (Enterprise Payment Integration System) จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 19.35 ลา้นบาท ในปี 2558    

โดยนับตั้งแต่ปี 2556  เป็นตน้มา   บริษทัฯ ยงัไดรั้บความไวว้างใจ จาก กสท  ให้เป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาและซ่อมแซม

แกไ้ขอุปกรณ์และระบบ IBACSS และ Unified Database มูลค่ารวมกวา่  290  ลา้นบาท  อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั

อีกดว้ย  

 

การตลาด การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ องคก์รภาครัฐ, รัฐวสิาหกิจ และ บริษทัเอกชน โดย มุ่งเนน้รับงานโครงการต่างๆ 

ดว้ยการเขา้ร่วมประกวดราคา ทั้งน้ีสินคา้และบริการของบริษทัฯ เป็นสินคา้ท่ีมีระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ดงันั้นในขั้นตอน

การขายหรือการนาํเสนองานจึงจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา และอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรทั้งภายใน

และต่างประเทศ  ซ่ึงนอกเหนือจากการนาํเสนอคุณสมบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ยงัมีการนาํผลิตภณัฑ์มาทาํการ Demo ให้

ลูกคา้ทดลองใชจ้ริงอีกดว้ย เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัฯ 

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา  ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)   ซ่ึงเป็นลูกคา้

รายใหญ่และมีการจา้งงานอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี   โดยในปี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้มีโอกาส

นาํเสนอผลิตภณัฑ์ และโซลูชัน่ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดแ้ก่ ระบบ Customer 

Front End Application  ซอฟแวร์ Business Process Mangement และโปรแกรม API (Application Programing 

Integration) เป็นตน้  

 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

  กลยทุธ์ท่ีสาํคญัคือ การมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโครงการดา้น IT และการมีพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีหลากหลายในสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ โดยเนน้พนัธมิตรท่ีมีผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั  มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มีราคาท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ

พร้อมในการให้บริการหลงัการขายท่ีดี อาทิ  มีศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งาน และมีความรวดเร็วในการ

ให้บริการในดา้นการผลิตและการจดัจาํหน่าย มีความพร้อมในการเตรียมปริมาณสินคา้ท่ีสามารถรองรับงานโครงการ

ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนได ้และสามารถส่งสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วทนัต่อการดาํเนินงานในแต่ละ

โครงการ นอกจากการมีสินคา้และบริการท่ีดีแลว้ ส่ิงสําคญัท่ีเป็นหวัใจสําคญัในการแข่งขนัอีกประการหน่ึง คือการเป็น
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พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีกับลูกคา้  กล่าวคือ บริษทัฯ จะต้องเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับลูกคา้ได้  สามารถให้คาํปรึกษา  

แนะนาํ  ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลลูกคา้ใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม  

 

 สภาพการแข่งขัน             

เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการเปล่ียนแปลงธุรกิจและองคก์รต่างๆ การติดตามแนวโนม้ของ

เทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเร่ืองสาํคญั ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปและรู้เท่าทนั

คู่แข่งในสภาพการแข่งขนัท่ีมีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี 

Gartner บริษทัท่ีใหค้าํปรึกษาและวจิยัช่ือดงัจากสหรัฐฯ เผยเทรนด์ดา้น Strategic Technology ท่ีน่าจบัตามองใน

ปี 2020 เพื่อใหอ้งคก์รและบริษทัทัว่โลกไดป้รับตวัท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีและธุรกิจในอนาคต 

5 – 10 ปีขา้งหนา้ โดย Gartner ไดใ้หค้าํจาํกดัความเทรนดน้ี์วา่ ‘People-Centric Smart Spaces’ 

Gartner ไดแ้บ่งกลุ่มเทรนดเ์ป็น 2 กลุ่มคือ People-Centric และ Smart Spaces 

1. กลุ่ม People Centric 

Hyperautomation 

Automation คือการนาํเทคโนโลยีมาจดัการงานบางอยา่งแทนมนุษยโ์ดยอตัโนมติั ในขณะท่ี Hyperautomation 

ต่อยอดโดยเพิ่มการทาํงานร่วมกบัเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI และ ML เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจและการ

ทาํงานโดยอตัโนมติัใหดี้ยิง่ข้ึน 

Multiexperience 

Multiexperience เป็นการแทนท่ีของหลักการท่ีว่า ‘มนุษย์ต้องเข้าใจบริบทของเทคโนโลยี’ ให้เป็น 

‘เทคโนโลยีท่ีเขา้ใจบริบทของมนุษย’์ แนวคิดน้ีทาํให้คอมพิวเตอร์วิวฒันาการจากระบบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์เพียงจุดเดียว

ไปเป็นระบบท่ีมีหลายเซ็นเซอร์และหลายส่วนต่อประสานท่ีพร้อมปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษย ์เช่น อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ 

เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ยานพาหนะอตัโนมติั เป็นตน้ 

Democratization 

การเขา้ถึงเทคโนโลยีอยา่งเสรีเป็นการสนบัสนุนให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงความเช่ียวชาญเชิงเทคโนโลยีและ

ธุรกิจไดอ้ยา่งง่ายดายโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการอบรมหรือเรียนรู้เพิ่มเติม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ Application Development, 

Data & Analytics, Design และ Knowledge เช่น นกัพฒันาสามารถสร้างโมเดลขอ้มูลไดแ้มจ้ะไม่มีทกัษะดา้น Data 

Scientist แต่อาศยัการพฒันาท่ีมี AI สนบัสนุนแทน 
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Human Augmentation 

Human Augmentation คือการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทั้งเชิงกายภาพและการรับรู้ให้ดียิ่งข้ึน เช่น 

อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพถูกนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเหมืองแร่เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน หรือ

การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลและแอปพลิเคชนัเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้และความสามารถในการตดัสินใจ เป็น

ตน้ 

Transparency และ Traceability 

วิวฒันาการของเทคโนโลยีก่อให้เกิดวิกฤตดา้นความเช่ือถือ (Trust) ผูบ้ริโภคเร่ิมตระหนกัถึงการละเมิดความ

เป็นส่วนบุคคลมากข้ึน ก่อให้เกิดเทรนตด์า้นความโปร่งใส (Transparency) และการติดตามตรวจสอบ (Traceability) ซ่ึง

มุ่งเน้น 6 ดา้นสําคญั ไดแ้ก่ ศีลธรรม ความถูกตอ้ง ความเปิดเผย ความรับผิดชอบ ความสามารถ และความสอดคลอ้ง 

ผลลพัธ์คือกฏหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเร่ิมบงัคบัใชง้านไปทัว่โลก ณ เวลาน้ี รวมถึงไทยดว้ย โดยจะมุ่งเนน้ดา้น 

ศีลธรรม ความถูกตอ้ง ความเปิดเผย ความรับผดิชอบ ความสามารถ และความสอดคลอ้ง 

เทคโนโลยต่ีางๆไม่วา่จะเป็น AI / หรือ Machine Learning ตอ้งมีความโปร่งใสในการใชข้อ้มูล การสร้างและเท

รนดข์อ้มูลต่างๆ และยงัตอ้งทาํใหส้ามารถเขา้ไปติดตามตรวจสอบระบบเหล่านั้นได ้

2. กลุ่ม Smart Space 

The Empowered Edge 

Edge Computing เป็นแนวคิดดา้นโครงข่ายท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บ ประมวลผล และส่งมอบ ณ สถานท่ีท่ีใกลก้บั

แหล่งขอ้มูลเพื่อลดค่าความหน่วง (Latency) ลง Empowered Edge เป็นการต่อยอดพื้นฐานอุปกรณ์ IoT และ Edge 

Computing เพื่อสร้างพื้นท่ีอจัฉริยะ และยา้ยแอปพลิเคชนัและบริการต่างๆ ใหเ้ขา้มาใกลก้บัผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

The Distributed Cloud 

Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตวัของบริการ Public Cloud ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ภายนอก Data Center 

ของ Cloud Provider แต่ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่งผลให ้Data Center สามารถตั้งอยูท่ี่

ใดก็ได ้แกปั้ญหาเร่ืองค่าความหน่วงสูง (Latency) และขอ้บงัคบัอย่างอธิปไตยทางขอ้มูล (Data Sovereignty) การ

เปล่ียนแปลงจาก Public Cloud แบบรวมศูนยไ์ปเป็น Public Cloud แบบกระจายน้ีถือเป็นยคุใหม่ของ Cloud Computing 

Autonomous Things 

Autonomous Things เช่น โดรน โรบอ็ต AI เรือ และอุปกรณ์ IoT ใชป้ระโยชน์จาก AI ในการทาํงานแทนมนุษย ์

เทคโนโลยีน้ีสามารถทาํงานไดต้ั้งแต่ก่ึงอตัโนมติัไปจนถึงอตัโนมติับนสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ทั้งบนอากาศ พื้นดิน และ
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ผืนนํ้ า แมว้่าอุปกรณ์อตัโนมติัเหล่าน้ีจะเร่ิมใช้งานกนัแลว้ในพื้นท่ีปิด เช่น เหมืองหรือโกดงัสินคา้ แต่ในอนาคตจะถูก

พฒันาจนสามารถทาํงานในทุกพื้นท่ี 

Practical Blockchain 

Blockchain ประกอบดว้ยคุณสมบติัสําคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ Shared & Distributed Ledger, Immutable & 

Traceable Ledger, Encryption, Tokenization และ Distributed Public Consensus Mechanism อยา่งไรก็ตาม Blockchain 

ยงัคงไม่ได้เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่เพราะขาดความยืดหยุ่นและความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต Blockchain ท่ีสมบูรณ์ (Blockchain Complete) อาจเขา้มาพลิกโฉมอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจ เน่ืองจากเทคโนโลยเีสริมอยา่ง AI และ IoT เร่ิมถูกนาํเขา้ไปผสานกบั Blockchain ทาํใหต้อบโจทยก์ารใชง้านท่ี

หลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม 

AI Security 

แมว้า่เทคโนโลยีสมยัใหม่อยา่ง Hyberautomation และ Autonomous Things จะเขา้มาพลิกโฉมโอกาสในโลก

ธุรกิจ แต่เทคโนโลยีก็ไดน้าํพาช่องโหวด่า้นความมัน่คงปลอดภยัใหม่ๆ เขา้มาดว้ย ทีมรักษาความมัน่คงปลอดภยัจึงตอ้ง

ตระหนกัถึงประเด็นดา้น AI Security 3 ประการ ไดแ้ก่ การปกป้องระบบท่ีใช ้AI/ML, การนาํ AI เขา้มาใชเ้พื่อเสริมแกร่ง

การรักษาความมัน่คงปลอดภยั และการเตรียมพร้อมรับมือกบัแฮก็เกอร์ท่ีใช ้AI สนบัสนุน 

อา้งอิง : Gartner 

 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

              บริษัทฯ ได้ทาํงานร่วมกับพนัธมิตรทางเทคโนโลยีทั้ งในและต่างประเทศเพื่อนําเสนอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละโครงการ  พนัธมิตรท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไอบีเอ็ม 

ประเทศไทย จาํกดั  Oracle Corporation (Thailand) Co.,Ltd. บริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นตน้   

และพนัธมิตรรายใหม่ในปี 2562 ไดแ้ก่  SourceCode Asia Pacific Pte Ltd (ผลิตภณัฑ์ “K2”)  และ Tmax Singapore  Pte. 

Ltd. (ผลิตภณัฑ ์“Tibero”) เป็นตน้ 

โครงการทีสํ่าคัญ  

โครงการท่ีสาํคญัของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ท่ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของ กลุ่มธุรกิจ ICT 

คือ โครงการ Integrated Billing & Customer Services System  and Billing Mediation  (IBACSS) มูลค่า 953 ลา้นบาท 

ในปี 2551-2555  และโครงการจา้งจดัทาํระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 

ล้านบาท ในปี 2556    จากการเป็นผูด้าํเนินการทั้ง 2 โครงการดงักล่าว  ส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับการว่าจา้งให้เป็นผู ้

บาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานทั้งสองระบบมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั  ทั้งยงัมีการพฒันาต่อยอดเป็นโครงการ

ใหม่ๆ  อาทิเช่น โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสํารองสําหรับ OM Unified   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

CRM  เป็นตน้ 
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 งานทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการ 

 งานโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Project)    :  บริษทัฯ จะทาํการส่งมอบงานบาํรุงรักษาและ

ซ่อมแซมและเก็บเงินค่าจา้งเป็นรายเดือน  ระยะเวลา ดาํเนินการ 12 เดือน  ไม่มีระยะรับประกนั (Warranty) 

ได้แก่ โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS  และโครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ 

Unified Database 

2. โครงการจา้งเหมาดาํเนินการ (Turnkey Project)  :  บริษทัฯ จะพฒันาระบบท่ีไดรั้บการวา่จา้งจนแลว้เสร็จใน

สภาพพร้อมใชง้าน แลว้จึงส่งมอบระบบงานโครงการนั้นให้กบัผูว้่าจา้ง ภายใตร้ะยะเวลาโครงการ โดยมี

ระยะเวลารับประกนั (Warranty) ไดแ้ก่  

  2.1  โครงการจา้งจดัทาํระบบบูรณาการการรับชาํระค่าใชบ้ริการ (Enterprise Payment 

                                Integration System)  คาดวา่จะส่งมอบงานไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2563 

  2.2  โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสาํรองสาํหรับ OM Unified  คาดวา่จะส่งมอบงาน           

                          ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2563 

 

 

3.  กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting)   

เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมได้ส้ินสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มี

โครงการใหม่เพิ่มเติมบริษทัฯ จึงอยูใ่นระหวา่งพิจารณาการดาํเนินการปิดเพื่อยกเลิกธุรกิจในกลุ่มน้ีต่อไป 
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โครงสร้างธุรกจิ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * อยูร่ะหวา่งเตรียมการปิด 

กลุม่ธุรกิจพลงังาน 

กลุม่ธุรกิจ ICT 

กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาวศิวกรรม* 

โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟา้พลงังานขยะ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
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สถานการณ์ทางพลงังาน 
 

ร่างแผน PDP2018       

     จากมติ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ไดเ้ห็นชอบร่างแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 

2018) เม่ือวนัท่ี 30 เม.ย. 2562 โดยแผน PDP 2018 เป็นแผนหลกัในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศใหเ้พียงพอกบั

ความตอ้งการใช ้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)  การพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและศกัยภาพในแต่

ละภูมิภาค  นอกจากน้ี ยงัคาํนึงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้า และ

การส่งเสริมการแข่งขนัภายใตก้ารกาํกบัดูแลใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไวซ่ึ้งความมัน่คง 

สรุปแผน PDP 2018 

1. จดัสรรโรงไฟฟ้าใหม่ โดยในปี 2580 จะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 77,211 เมกะวตัต ์ เป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้า

ใหม่ 56,431 เมกะวตัต ์ เพื่อรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในปี 2580  และทดแทนโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบ 

2. โรงไฟฟ้าหลกัประเภทฟอสซิลใหม่  ปรับลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015  

เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของ COP 21 และลดความขดัแยง้

ของประชาชนในพื้นท่ี  โดยเปล่ียนมาใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนัมีราคาลดลงมาก  ใหร้าคาค่าไฟฟ้า

อยูใ่นระดบัเหมาะสม 

3. สัดส่วนเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นร้อยละ 65 ประกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 53) และถ่านหินและลิกไนต ์(ร้อย

ละ 12) 

4. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าท่ีไม่ไดม้าจากฟอสซิล ร้อยละ 35 ขณะท่ีสัดส่วนเช้ือเพลิงถ่านหินลดลงไปอยูท่ี่ร้อยละ 12 

5. มีการจดัสรรโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหม่  ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ  เช่น ขยะชุมชน โรงไฟฟ้า

ชีวมวลประชารัฐ 

6. โครงการพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ภาคประชาชนปีละ 100 เมกะวตัต ์เป็นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวตัต ์ โดย

จะเร่ิมดาํเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2562 เป็นตน้ไป 

7. ใหมี้การทบทวนแผน PDP ใหม่ทุก 5 ปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน

อยา่งมีนยัสาํคญั  และใหมี้การศึกษาและจดัทาํแผนการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมัน่คงของระบบ

ไฟฟ้า  เพิ่มประสิทธิภาพ  เป็นศูนยก์ลางซ้ือขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเช่ือมโยงกบั

ระบบจาํหน่าย เพื่อใหส้ามารถรองรับพลงังานหมุนเวยีนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป 
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ปัจจัยความเส่ียง 
1)  ความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกจิ 

1.1 ความเส่ียงด้านความต้องการของตลาด 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯประกอบดว้ย 2 กลุ่มธุรกิจท่ีสาํคญั คือ ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ ICT  

ธุรกิจดา้นพลงังานถือไดว้า่มีความเส่ียงดา้นความตอ้งการของตลาดตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นคู่สัญญากบัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงรับซ้ือไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริษทัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ   

ธุรกิจ ICT  มีสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ใน

องคก์รของรัฐ  เน่ืองจากปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในตลาด 

ในขณะท่ีจาํนวนหรือปริมาณงานโครงการขนาดใหญ่ๆจากองคก์รของรัฐ มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มาก  บริษทัฯ จึงตอ้งให้

ความสําคญักบัเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรไวเ้ป็นหวัใจ

สาํคญัในตลาดการแข่งขนัท่ีสูงน้ี    นอกจากน้ีปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปัญหาดา้นการเมืองในช่วงหลายปีท่ีผา่น

มา  รวมทั้งการเปล่ียนโครงสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรของรัฐต่างๆ ลว้นส่งผลกระทบโดยตรงกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ ICT  ทาํให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการดาํเนินการและเกิดการชะลอตวัในการจา้งงานโครงการต่างๆ  ซ่ึงหากเกิด

สูญญากาศในการจา้งงานโครงการเป็นระยะเวลานานยอ่มส่งผลกระทบกบัการจ่ายค่าจา้งบุคลากรของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น

ค่าใชจ่้ายคงท่ี   บริษทัฯ จึงใชน้โยบายการวา่จา้ง Outsource  เม่ือไดรั้บการวา่จา้งงานโครงการแลว้  โดยคงไวซ่ึ้งพนกังาน

ประจาํใหน้อ้ยท่ีสุด  

 

 1.2 แนวโน้มความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ได้ทั้งในทางท่ีเป็นประโยชน์หรือในทางท่ีเป็นโทษแก่ทางบริษทัฯ  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่อาจควบคุมได ้แต่อยา่งไรตาม บริษทัฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

กฏระเบียบรวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนในการวิเคราะห์การลงทุนในกิจการบริษทัฯ จะให้

ความสําคญัต่อความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได ้

 

  1.3 ความเส่ียงจากข้อพพิาททางกฎหมาย 

  เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (จาํเลยท่ี 1) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ได้

ถูกอดีตผูบ้ริหารคนหน่ึงของบริษทัฯ  ฟ้องเป็นคดีแพ่งในขอ้หาละเมิด ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี  พ.4271/2561 

เพื่อดาํเนินคดีละเมิดและขอเรียกร้องค่าเสียหายเอากบับริษทัยอ่ย (จาํเลยท่ี 1) กบัจาํเลยอ่ืนอีก 3 ราย รวมเป็น 4 คน    ใน

กรณีท่ีบริษทัยอ่ย กบัพวกไดด้าํเนินคดียืน่ฟ้องอดีตผูบ้ริหารคนดงักล่าวกบัพวกเป็นจาํเลยในคดีอาญาขอ้หาฉ้อโกงบริษทั

ยอ่ยต่อศาลแขวงดุสิต เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี อ.1671/2560  โดยอดีตผูบ้ริหารคนดงักล่าวจึง
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ไดย้ื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งขอ้หาละเมิดและเรียกร้องค่าเสียหาย คิดเป็นเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท ศาลไดก้าํหนดนดัสืบพยาน

โจทก ์/ จาํเลย ในวนัท่ี 21 - 24 พฤษภาคม 2562  แต่ศาลเห็นวา่เป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา จาํตอ้งฟังขอ้เท็จจริงใน

คดีอาญาจนถึงท่ีสุดก่อน  ดงันั้น จึงใหจ้าํหน่ายคดีน้ีชัว่คราว 

 

1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่สําหรับธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกคา้เพียงรายเดียว 

ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง   จึงทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความ

เส่ียงตํ่าจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 

1.5 ความเส่ียงจากวตัถุดิบทีม่ีความสําคัญต่อการผลติในธุรกจิพลงังาน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม ้

สับ,เปลือกไม,้ทะลายปาล์มและชานออ้ย โดยวตัถุดิบดงักล่าวเป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

และเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความไม่แน่นอนดา้นผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในบาง

ฤดูกาล อีกทั้งยงัส่งผลใหร้าคามีแนวโนม้สูงข้ึน     

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกัด มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

แสงแดด ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปีท่ีผ่านมาประสบปัญหาทอ้งฟ้ามืด

คร้ึมจากปริมาณเมฆฝน และปริมาณหมอกควนัท่ีปกคลุมจากไฟป่า 

                 ความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

ปัญหาตน้ทุนเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลสูงข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้าทาํให้มีการแข่งขนักนัซ้ือจน

ทาํใหร้าคาเช้ือเพลิงชีวมวลสูงข้ึน บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ไดเ้ตรียมการสับไมเ้ช้ือเพลิงเอง เพื่อควบคุมตน้ทุนการ

ผลิตไฟฟ้า 

  

 1.6 ปัจจัยเส่ียงในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ 

     1.6.1 คุณภาพของวตัถุดิบ 

  ไม่สามารถควบคุมปริมาณความเขม้แสงจากดวงอาทิตยไ์ด ้

        1.6.2 ความสมํ่าเสมอของวตัถุดิบ 

                             ไม่สามารถควบคุมหรือระบุจาํนวนชัว่โมงการรับแสงแดดท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากความสมํ่าเสมอของ

วตัถุดิบแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

          1.6.3  ราคาขาย 

                             ราคารับซ้ือไฟฟ้าปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหส่้วนเพิ่มของราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 

10 ปี ซ่ึงหลงัจากนั้น ราคารับซ้ือจะแปรผนัตามนโยบายภาครัฐในอนาคต 
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 1.7 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

                  บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน  เงินให้กูย้ืม  เงินเบิกเกิน

บญัชี  เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว  อยา่งไรก็ตาม  เน่ืองจากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินฝากส่วนใหญ่ไดรั้บเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี ในขณะท่ีหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  ฝ่ายบริหารการเงินของบริษทัจึงไดมี้การ

ติดตามอตัราดอกเบ้ียอย่างใกลชิ้ด เพื่อลดผลกระทบทางการเงินของกิจการ โดยพิจารณาจากแนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย  

กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียเป็นแนวโน้มคงท่ีหรือลดลง  จะพิจารณาชาํระอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  แต่หากอตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนเป็นขาข้ึน  จะพิจารณาชาํระอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  โดยแนวทางในการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในปีต่อไป  

บริษทัจะควบคุมสัดส่วนอตัราดอกเบ้ียสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของทั้งกลุ่มบริษทัให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมมาก

ยิง่ข้ึน  เพื่อลดความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

     ในปี 2562  แมว้่าภาวะอตัราดอกเบ้ียนโยบายมีแนวโน้มลดลงจากปีท่ีผ่านมา  แต่อตัราดอกเบ้ียเงินกู้จาก

สถาบนัการเงินยงัไม่มีแนวโนม้ลดลงตาม   อีกทั้งสัญญาเงินกูข้องบริษทัยอ่ยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  มีเง่ือนไขท่ีจะ

ปรับอตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนในปี 2563  อีกดว้ย  ฝ่ายบริหารการเงินของบริษทัจึงเร่งเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนั

การเงิน  โดยขอยดืระยะการปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียออกไป  และบริหารกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อนาํไปชาํระหน้ีสถาบนั

การเงินก่อนกาํหนด   ทาํใหกิ้จการมีสภาพคล่องในการดาํเนินงานมากข้ึน  เน่ืองจากมีตน้ทุนทางการเงินลดลง 

  

2)  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

                2.1 ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์  

                  เน่ืองจากบริษทัฯมีผูถื้อหุ้นกระจดักระจาย โดย ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562 มีจาํนวนผูถื้อหุ้น 26,346 ราย จาก

จาํนวนผูถื้อหุ้นดงักล่าวทาํให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นในการเปิดประชุมแบบครบองค์ตอ้งไดรั้บเสียงในท่ีประชุมอย่าง

นอ้ยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) หรือร้อยละ 33.33 ดงันั้นจึงมีความเส่ียงต่อผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถจดัประชุมสามญั

แบบครบองคป์ระชุมไดใ้นคร้ังแรก  

                  บริษทัฯ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 15% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงไม่

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ 

      ความเส่ียงจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการท่ีแข่งขนักบั

บริษทั    (ไม่มี)   
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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

2. คณะกรรมการมีอาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อดาํเนินตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

             องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ แต่ละท่านมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

 

 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ  ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่ง

นอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯดาํเนินกิจการอยู ่และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบาย

ในการกาํหนด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้น

รายงานประจาํปี และบน เวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั  

2.  มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินอยูใ่น

ราชอาณาจกัร 

3.  มีกรรมการอิสระตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นอิสระควรเป็นไปตาม 

สัดส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม  

4. กรรมการบริษทัฯตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชี 

การเงิน ดา้นธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้านกลยุทธ์ดา้นการวิเคราะห์ความเส่ียง ด้านกฎหมาย และดา้นการกาํกบัดูแล
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กิจการ โดย ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ในธุรกิจของบริษทัฯอยา่งนอ้ย 3 คน ดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 คน และดา้นบญัชี

การเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  

5.  การแต่งตั้งกรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใสชดัเจน และตอ้งมีประวติั

ของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวติั

ของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั  

6. มีเลขานุการบริษทัฯเพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้ง

ทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของ

คณะกรรมการ รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯได ้ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ดา้นกฎหมาย การบญัชี

หรือ การปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2562 ประกอบดว้ย    

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ  

2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานกรรมการ  

3. นายเมธา  ธรรมวหิาร กรรมการ/ประธานกรรรมการตรวจสอบ    

 

4. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  

5. นายศกัดา ศรีนิเวศน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  

6. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ กรรมการ  

7. พลโทเจด็จ ใจมัน่ กรรมการ / กรรมการอิสระ ส้ินสุดวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

8. นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ กรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

9. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการ 

รักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

10. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ กรรมการ / กรรมการอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

11. พลโทวฒันา เพช็รมงคล กรรมการ ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

12.  นายภูริช นานาวราทร กรรมการ ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
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วธีิการลงนามผกูพนับริษทัฯ คือใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั 

ของบริษทัฯ โดยมีผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัในปี พ.ศ. 2562 คือ นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ    

  

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมอยา่งตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระ

ชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล

อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่น

การรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมใหค้ณะกรรมการและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมา  คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดยการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

ในช่วงทีเ่ข้าเป็นกรรมการ (คร้ัง) 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 7/8 

2. นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 8/8 

3. นายเมธา ธรรมวหิาร 5/8 

4. นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ 8/8 

5. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 8/8 

6. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 8/8 

7. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 8/8 

8. พลโทเจด็จ ใจมัน่ 4/6 

9. นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ 4/8 

10. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ 2/2 

11. พลโทวฒันา เพช็รมงคล 0/2 

12.  นายภูริช นานาวราทร 0/2 
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การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

   ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มี

การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วม

พิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาอนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดย

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสําคญักับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และ

สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้รับการฝึกอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

ต่อเน่ือง 

            ทั้งน้ีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯมุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการให้มี

ความโปร่งใส และยติุธรรมอนันาํไปสู่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ เจริญเติบโต และกา้วหนา้

ดว้ยความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื 

     

              กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

             เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้รับข้อมูลอย่างละเอียด 

รวดเร็ว ถูกตอ้งและตรงไปตรงมา ในการประเมินบริษทัฯ ได้ใช้แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประจาํปี 2562 อา้งอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดท้าํการประเมินคณะกรรมการ

บริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี  โดยผลการประเมินจะนาํมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพฒันาการดาํเนินงานต่อไปดงันั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทัในปี 

2562 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

   โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมในหวัขอ้สาํคญั ดงัน้ี 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

• ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

           โดยในแต่ละหวัขอ้จะมีขอ้ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาํคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2562 มีผลการประเมินโดยภาพรวม

พบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้ งน้ี ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ พฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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ผู้บริหาร         ผูบ้ริหารในปี 2562 ประกอบดว้ย     
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

2.  นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ รักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน 2562 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

3. นางสาวดวงใจ นิลพนัธ์ุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน ICT   

4. นางสาวฤทยัรัตน ์ทองเจริญ ผูดู้แลสูงสุดสายบญัชีและการเงิน (CFO)  

5.  นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  

6.  นายวารินทร์ มาศชาย รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน

ปฏิบติัการ และผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

7.  นางสาวดวงพร คาํวชิิต ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 

เลขานุการบริษัท        เลขานุการบริษทัในปี 2562 ประกอบดว้ย    
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

 นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ  เลขานุการบริษทั  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมดงัน้ี  

 

  
        หมายเหตุ  :  การจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั, กรรมการตรวจสอบ โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  

30 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัวงเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท 
 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

   ในปี 2562  บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินได้ให้แก่ผูบ้ริหาร จาํนวน 7  ราย รวมทั้งส้ิน  7,465,000  

บาท (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและสวสัดิการอ่ืนๆ)  

 

       2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

  ผูบ้ริหารงานท่ีเร่ิมงานใหม่ นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560 เป็นตน้ไป จะไม่ไดรั้บเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร ท่ีเร่ิมงานก่อนเดือนกนัยายน 2560 

ในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ

ผูบ้ริหาร 3  ราย รวมทั้งส้ิน 124,200  บาท 

 

บุคลากร 

- จาํนวนพนกังานของบริษทั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีจาํนวนทั้งหมด  30  คน  

- ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 

       ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  บริษทัมีขอ้พิพาททางคดีดา้นแรงงาน โดยเป็นคดีแรงงานท่ีพนกังานเป็นโจทก์

ฟ้องเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจา้ง จาํนวน  7 คดี  โดยเป็นคดีท่ี ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบ

ความ เน่ืองจากโจทกถ์อนฟ้องคดีจาํนวน 4 คดี    เป็นคดีท่ีศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทก์จาํนวน 1 คดี   และเป็นคดี

ลาํดบั ช่ือ  กรรมการบริษทั  
 กรรมการ

ตรวจสอบ  

 กรรมการ 

บริหาร  

 กรรมการ

ความเส่ียง  

 กรรมการสรร

หาฯ  
 รวม  

1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 21,000.00 - - - -  

2 นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 24,000.00 - - - -  

3 นายเมธา ธรรมวิหาร 15,000.00 15,000.00 - - -  

4 นายศกัดา ศรีนิเวศน์ 24,000.00 15,000.00 - - -  

5 นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 24,000.00 15,000.00 - - -  

6 นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 24,000.00 - - - -  

7 นายดาํรงค ์ภูติภทัร์ 12,000.00 - - - -  

8 นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 24,000.00 - - - -  

9 พลโทเจด็จ ใจมัน่ 12,000.00 - - - -  

10 พลตาํรวจตรีสมนึก บุรมิ 6,000.00 - - - -  

  รวม 210,000.00 45,000.00 - - - 255,000.00 
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ศาลไดพ้ิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จาํนวน 2 คดี  โดยทั้ง 2 คดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์

คดีชาํนญัพเิศษ 

- การบริหารค่าตอบแทน  

       บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ทั้งน้ี ให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทัฯ โดยแบ่งค่าตอบแทน

ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้ง  บริษทัฯ มีการกาํหนดอตัราค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างเงินเดือน

ของบริษทัฯ 

2. สวสัดิการต่าง ๆ  บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

2.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยคุม้ครอง 7 

กรณี ไดแ้ก่ กรณีเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีตาย , กรณีสงเคราะห์บุตร , กรณีชรา

ภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะคุม้ครองพนักงานในกรณีเจ็บป่วยอนั

เน่ืองมาจากการทาํงาน 

2.2 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ    เป็นสวสัดิการส่งเสริมการออมให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จะหักเงินเดือน

พนกังานเพื่อสะสมเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพในอตัรา 3% และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ให้แก่

พนกังานในอตัรา 3% เช่นกนั 

2.3 ค่ารักษาพยาบาล   บริษทัฯ ได้ทาํประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในยาม

เจบ็ป่วยใหแ้ก่พนกังาน โดยมีการกาํหนดอตัราเงินช่วยเหลือตามระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.4 การประกนัอุบติัเหตุหมู่    บริษทัฯ ไดท้าํประกนัอุบติัเหตุหมู่ใหก้บัพนกังาน โดยพิจารณาวงเงินประกนัตาม

ระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ    บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณีท่ีพนกังาน หรือ

ครอบครัวพนกังานเสียชีวติ  

3. เงินรางวลัประจาํปี (Bonus)  บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัประจาํปีตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีนั้น ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการประจาํปีของบริษทัฯ 

- การพฒันาพนกังาน   

บริษทัฯ  ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร  จึงให้ความสําคญั กบัการพฒันาบุคลากรมาโดย

ตลอด  ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยผา่นทางวธีิการต่างๆ  อาทิ  เช่น  การจดัปฐมนิเทศ,  การจดัฝึกอบรม 

(Training),  การศึกษา/การดูงาน  (Job Study), การหมุนเวยีนสับเปล่ียนหนา้ท่ีการงาน (Job Study) รวมถึงการให้โอกาส

พนกังานแต่ละคนสามารถเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน (Promotion) เป็นตน้ 

       ในปี 2562  บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ตามทกัษะวชิาชีพต่างๆ เช่น การเงิน 

บญัชี  กฎหมาย การบริหารบุคคล นกัลงทุนสัมพนัธ์ IT และ วศิวกรรม   

 ทั้งน้ีพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมเฉล่ีย 6 ชัว่โมง/คน/ปี (ทั้งกลุ่มบริษทัฯ)   และ 3 ชัว่โมง /คน/ปี (เฉพาะบริษทัฯ)     
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การกาํกบัดูแลกจิการ   

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 5  ชุด ไดแ้ก่ 

 1.   คณะกรรมการบริหาร 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมายเหตุ :   เพื่อใหก้ารบริหารงานภายในองคก์รมีความคล่องตวัมากข้ึนและเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บ

ขอ้มูลอยา่งละเอียด รวดเร็ว ถูกตอ้งและตรงไปตรงมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ระงบัการปฏิบติัหน้าท่ีชัว่คราวของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ยกเวน้

คณะกรรมการตรวจสอบท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างต่อเน่ืองต่อไป  ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบมีความจาํเป็นจะตอ้งพิจารณาโครงการใดๆ เป็นการเร่งด่วน ให้นาํเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยตรง  

1. คณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.1 อาํนาจในการอนุมติัตามวงเงินของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตามอาํนาจดาํเนินการ

ของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 2/2561  วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561   

สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

• การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : เกินกวา่ 5,000,000 บาท  

• วงเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัในเครือ  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัใหเ้ปิดวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู ้

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และแจง้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000 บาท  
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• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกวา่แผนธุรกิจประจาํปี) 

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

คณะกรรมการบริษทั: เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุรกิจประจาํปี แต่สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจฯ) 

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

คณะกรรมการบริษทั           : เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การฟ้อง/ไม่ฟ้อง หรือการไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกาหรือการถอนฟ้อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎีกาในเร่ืองภาษี

อากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรือการยอมชาํระภาษีอากร 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ดา้นบญัชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เร่ือง 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เร่ือง 

คณะกรรมการบริษทั           : เกินกวา่ 10,000,000 บาท/เร่ือง 

• การอนุมติัการจ่ายการลงทุนและค่าใชจ่้ายในธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวห้รือวงเงิน

ในการทาํธุรกรรมทัว่ไปของบริษทัฯ 

  ภายในงบประมาณ  

  - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

  - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่าย   

  - วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส / ผูช่้วยผูอ้าํนวยการใหญ่ หรือ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป/ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 50,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

  เกนิกว่า หรือนอกงบประมาณ  

       - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย / รองกรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 
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1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

5. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน หวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

ของบริษทัฯ 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี 

8. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ประกอบดว้ย 
  

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายเมธา ธรรมวหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ กรรมการตรวจสอบ    

3. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการตรวจสอบ   
 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

2. กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็น

ระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 

3. พิจารณาบุคคลท่ีถือหุ้นเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ วา่มีคุณสมบติัครบถว้น 

ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 

4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฏหมายและขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 

5. คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

6. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
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7. ทาํหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

8. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

10. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

11. พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อการดาํเนินการลงทุนและการดาํเนินกิจกรรม

ของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2. รายงานผลการจดัการความเส่ียงของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์

สําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสําคญั   ตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและ

พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

3. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

          อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

         คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจและการประกอบกิจการท่ีดี 

2. ทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแกไ้ขตามความเหมาะสม 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

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

ปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง

ต่อเน่ืองต่อไป  ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบมีความจาํเป็นจะตอ้งพิจารณา

โครงการใดๆ เป็นการเร่งด่วน ใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยตรง  
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 (1)  กรรมการอสิระ 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

4. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

5. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบริษทั

อ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

6. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  

 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     2 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     3 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ      4 ท่าน  

 

 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ ง เป็นกรรมการ บริษัทฯได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการผา่นท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสียง โดยใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใชร้ะบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนน

เสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ัง

นั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
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ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้

แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิได้มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือกบุคคล

ดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย  

1. กลไกในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย 

 ท่ีคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2560ไดม้ติให้ปรับปรุงอาํนาจดาํเนินการซ่ึงเป็นระเบียบและขอ้ปฎิบติัอาํนาจ

ในการอนุมติัต่างๆของบริษทัและบริษทัย่อย มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม  2560โดยอาํนาจท่ีผูกพนับริษทัตาม

กฎหมายเป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่จะมีการมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัให้กระทาํการแทนได ้

และอาํนาจการบริหารทัว่ไปเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการ อาํนาจดาํเนินการแบ่งประเภทการอนุมติัตามขั้นตอน

ออกเป็น 8 ประเภท คือ การเงิน, การบญัชี, ธุรการ, การขอซ้ือ, การบุคคล, ทัว่ไป ต่อมาได้มีการปรับปรุงอาํนาจ

ดาํเนินการตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561   เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษทัย่อย จะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ือง

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้

ครบถ้วนถูกตอ้ง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทาํรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ

หลกัเกณฑข์องบริษทั  รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

2. ขอ้มูลขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย 

 -ไม่มี- 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

      บริษทัฯ  มีนโยบายและวธีิการดูแลเพื่อป้องกนัการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืนและส่งเสริมใหเ้กิดการ 

ปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม  โดยไม่นาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีผดิ รวมถึงการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  

เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรา 

การป้องกนัการใชข้อ้มูลโดยมิชอบ   ( Insider  Trading ) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการ 

บริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ 

ภาวะของบุคคลดงักล่าว ดงัน้ี  

- หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และอยา่งนอ้ย 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบดงักล่าว 
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- ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใดๆท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตอ้งไม่ซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชนทั้งหมดแลว้ 

- กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายในสาย

การเงินและบญัชี มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยเ์ม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นคร้ังแรกและหลงัจากท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง (ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย)์ ต่อ ก.ล.ต. หรือรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะ 

กรรมการบริษทัฯ ทราบถึงขอ้มูลการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

- จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 

 

การปฎบิัติตามหลกัการการกํากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

            บริษทัฯ ยดึมัน่และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และรับผดิชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ โดยนาํหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพือ่เป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคลอบคลุมหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

 

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

            บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมอาํนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิ

พื้นฐานต่างๆ ดว้ยวิธีการและมาตราฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตน

ถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การส่ง

คาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งอิสระ การใชสิ้ทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ี

สาํคญัของบริษทัท่ีคณะกรรมการตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั เช่น การเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตาม

วาระ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้อบบญัชี เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ ทางบริษทั

ฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความถูกตอ้งตามกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เช่น การใหข้อ้มูลต่างๆท่ีมีความสําคญัหรือมีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  รายละเอียด

การใช้สิทธิของ   วอแรนท์  รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดเป็นสาระสําคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเปิดเผยขอ้มูลผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวปไซตข์องบริษทัฯ 

 

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ เพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม 

กนัอยา่งแทจ้ริง  จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื่อกาํกบัดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

การใหข้อ้มูลก่อนการประชุม  
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   1.1 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ 

ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ี ประชุมอยา่งชดัเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการ

ประชุม มีรายละเอียดคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้  

   1.2 ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯจดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจาํนวนผูถื้อหุ้น

จดัสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษทัฯได ้รวมทั้งเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมโดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อ

หุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต ์ (Website) ของบริษทัฯ ดว้ย  

      1.3 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษทัฯ    

        1.4 บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และละ

เวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่มีวธีิการ

ยุง่ยากหรือ มีค่าใชจ่้ายมากเกินไป เป็นตน้  

      1.5 บริษทัฯ รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิรับ

ขอ้มูล หรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  

      1.6 บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดคาํ

ช้ีแจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนั  

      1.7  การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

   บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นขา้งนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นหรือเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เป็นกรรมการบริษทัฯ   ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

     1.8  การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัฯ  

   บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทัฯท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองใดของวาระการ

ประชุม งด เวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น 

 

  2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

    2.1 บริษทัฯ ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับ

คะแนนและการแสดงผลการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ  

   2.2 กรรมการบริษทัฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยและเลขานุการบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง รวมทั้งท่ีปรึกษากฏหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทาํหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมาย  หากไม่ติดภารกิจสําคญั ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบขอ้

ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  
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   2.3 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม ผูถื้อหุ้นมีสิทธิซกัถามขอ้

สงสัย เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมตอ้งจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม 

ส่งเสริมใหมี้การ แสดงความเห็น และซกัถามในท่ีประชุม        

 

   3. การดาํเนินการหลงัประชุม 

      3.1 การจดัทาํรายงานประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

        ในรายงานประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้บนัทึกการช้ีแจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

การลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็น หรือซกัถาม นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ได ้จดัให้มีบนัทึกคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย และงดออกเสียง เป็นอยา่งไร รวมถึงการบนัทึกรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และกรรมการบริษทัฯ 

ท่ีลาการประชุมดว้ย  

   3.2 เลขานุการบริษทัฯ จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนเพื่อนาํส่งผา่นระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ ทราบผา่นเวบ็ไซดบ์ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้  

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและมาตรการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกัในกลุ่ม 

ต่างๆ  โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฏหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพื่อให้พนกังานทุกระดบัยึดถือเป็น

แนวปฏิบติัซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน ดงัน้ี 

 1. การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

  1.1 บริษทัฯ แบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ริโภค พนกังาน ผูร่้วมงาน 

ลูกหน้ี เจา้หน้ี ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางในการ

ส่ือสารและการ ตอบสนองความตอ้งการจากบริษทัฯอยา่งพอเพียงของแต่ละกลุ่ม  

  1.2 บริษทัฯ มีพนัธสัญญาต่อลูกคา้ในการดูแลลูกคา้อยา่งเป็นระบบในดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และการ

ชดเชย จากการใชสิ้นคา้หรือบริการในช่วงอายสิุนคา้หรือบริการนั้น  

  1.3 บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการ

ตั้งอยู ่ มีแผนงานในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินงานของ บริษทัฯ มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบติัเหตุและมีการวางแผนแกไ้ขอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้ช้

มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้างโรงงาน ทาํให้มัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใช้

ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.4 การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อเจา้หน้ีโดยจดัให้มีการคา้ประกนัเจา้หน้ีตามขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ี 

เหมาะสมและเป็นหลกัพึงปฏิบติัทางการคา้ทัว่ไป  
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  1.5 บริษทัฯ ไดล้งนามเขา้เป็นภาคีต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังาน

ของ บริษทัฯตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัฯไดส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานของ

บริษทัฯปฏิบติัตาม กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  1.6 บริษัทฯ คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนักงาน โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสัญญาจ้าง มีการกําหนด

ค่าตอบแทนท่ี เหมาะสมกบัศกัยภาพ เพื่อกระตุน้ให้พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน มีการฝึกอบรมและให้การศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ ของพนกังาน มีส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีมีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยั

ในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ ดูแลอยา่งทัว่ถึง บริษทัฯไดก้าํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าว

หากมีเหตุใหพ้นกังานตอ้งยติุการทาํงาน ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  

  1.7 เพื่อให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะใดท่ี

แสดงวา่ผูมี้ส่วนได ้ ส่วนเสียไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการ ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯหรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทัฯเก่ียวกบัการ

กระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการ

กระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบโดยสามารถแจง้เบาะแสผ่านทางเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผู ้

แจง้เบาะแส รวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้

เบาะแสดงักล่าว 

 2. การคดัเลือกคู่คา้ 

 2.1 การรับตวัอยา่งสินคา้ไวท้ดลองใชต้อ้งมีระยะเวลาจาํกดั และส่งมอบตวัอยา่งคืนให้กบัผูค้า้/ผูข้าย ทนัที

เม่ือครบกาํหนด ควรทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งนั้นอยา่งระมดัระวงั ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลดา้น 

คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแทจ้ริง โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการพิจารณา

ตดัสินใจเม่ือถึงเวลา  

                  2.2 ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่มีความตอ้งการจดัหาอย่างแทจ้ริง หรือ

ตั้งใจไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายท่ีเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบติั 

ความ ตั้งใจ และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บการจดัหาในท่ีสุดเท่านั้น   

                  2.3 ปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้ายท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั 

                  2.4 รักษาขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 

 2.5 ดาํเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรมและซ่ือสัตย ์และไม่ใหมี้อิทธิพลใดๆท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้

   3. การดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ได้ควบคุมคุณภาพการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกภายใตข้อ้กาํหนดของกรมควบคุม

มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัไออีซี มีการมีการ

ตรวจวดัมลพิษ การควบคุมนํ้าเสีย และมีการส่งรายงานตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการอยา่งเคร่งครัด 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการไดดู้แลให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ี

มิใช่ ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามแบบรายงาน

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) และผา่นช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ โดย

เสนอขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และใหมี้การปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั  

ในรอบปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีการตอบขอ้

ซกัถามทางโทรศพัทผ์า่นทางหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเปิดเผย

ของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อใหน้กัลงทุน ผูถื้อหุน้และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บสารสนเทศอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 

 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสําคญัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกล

ยทุธ์ และงบประมาณเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ และการควบคุมดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไวด้ว้ยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกบักฏหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายต่าง ๆ 

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ  
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 0.5 %  ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ี

บริษทัฯ กาํหนดวนั Record Date (กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562)  

โดยในวนั Record Date ดงักล่าว บริษทัฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน 249,335,778,122 หุน้ 

 

  
ช่ือ นามสกุล จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 26,279,649,778 10.540% 

2 นาย ทิศชวน นานาวราทร 7,000,000,000 2.807% 

3 นาย กรณ์ชนนัท ์ ธนนัทน์พงศ ์ 5,002,480,904 2.006% 

4 นาย สุรัตน์ อิฐโสภณพนัธ์ 3,928,875,562 1.576% 

5 บริษทั  ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 2,524,507,978 1.012% 

6 นาย วชิิต ชินวงศว์รกุล 2,269,800,000 0.910% 

7 นาย วรีะศกัด์ิ   บุญวรเมธี 1,414,532,499 0.567% 

8 นาย สัญญา สันธยาติ 1,408,000,000 0.565% 

9 นาย วสนัต ์ สิทธิวรรณรักษ ์         1,288,203,100 0.517% 

          รวม 9 ท่านแรก 51,116,040,821 20.500% 

   จากหุน้ทั้งหมด   249,335,778,122 หุน้ 

 

1) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

     -ไม่มี- 

 

2) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     -ไม่มี- 
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การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  

หลกัทรัพยป์ระเภท  :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี  2  (IEC-W2) มีอาย ุ3 ปี  นบัแต่วนัท่ี 23 

พฤษภาคม  2559  โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายน และ ธนัวาคม ของแต่ละปี )  และไดก้าํหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ( Exercise Price )  ดงัน้ี 

ปีท่ี 1  ( 23 พฤษภาคม 2559  ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )     

ราคาหุน้ละ  0.025 บาท (สองจุดหา้สตางค)์  

ปีท่ี 2  ( 23 พฤษภาคม 2560  ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )     

ราคาหุน้ละ  0.035 บาท (สามจุดหา้สตางค)์ 

 ปีท่ี 3  ( 23 พฤษภาคม 2561  ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )     

ราคาหุน้ละ  0.045 บาท (ส่ีจุดหา้สตางค)์ 

โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (IEC - W2) เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนจาํนวน 40,670,703,826 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  โดยตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บจดทะเบียนหลกัทรัพย ์IEC-W2   เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและไดก้าํหนดวนัเร่ิมทาํการซ้ือขาย

หลกัทรัพยด์งักล่าวในระบบกระดานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน  2559 เป็น

ตน้ไป  และมีผลการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ก ารใ ช้ สิ ท ธิของ ใ บสําคัญ

แสดงสิทธิ  

IEC -W2 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

อตัราการใช้

สิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนัใชสิ้ทธิ จาํนวนหุ้นท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิ 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท่ีรองรับ

การใชสิ้ทธิคงเหลือ  

(หุ้น) 

ก ารใ ช้ สิ ท ธิของ ใ บสําคัญ

แสดงสิทธิ  

IEC -W2 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

อตัราการใช้

สิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนัใชสิ้ทธิ จาํนวนหุ้นท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิ 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท่ีรองรับ

การใชสิ้ทธิคงเหลือ  

(หุ้น) 

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

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

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

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

5.IEC -W2 งวดท่ี 5 0 1.00:1.00 0.035 30 มิ.ย.2560 0 40,474,622,726 
6.IEC -W2 งวดท่ี 6 0 1.00:1.00 0.035 29 ก.ย 2560 0 40,474,622,726 
7.IEC -W2 งวดท่ี 7 0 1.00:1.00 0.035 29 ธ.ค 2560 0 40,474,622,726 
8.IEC -W2 งวดท่ี 8 0 1.00:1.00 0.035 30 มี.ค 2561 0 40,474,622,726 
9.IEC -W2 งวดท่ี 9 0 1.00:1.00 0.045 29 มิ.ย 2561 0 40,474,622,726 
10.IEC -W2 งวดท่ี 10 0 1.00:1.00 0.045 28 ก.ย 2561 0 40,474,622,726 
11.IEC -W2 งวดท่ี 11 0 1.00:1.00 0.045 28 ธ.ค 2561 0 40,474,622,726 
12.IEC -W2 งวดท่ี 12 0 1.00:1.00 0.045 29 มี.ค 2562 0 40,474,622,726 
13. คร้ังสุดทา้ย 9,760,547 1.00:1.00 0.045 22 พ.ค 2562 9,760,547 40,464,862,179 
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2. ตราสารหนี ้
 

บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับใชใ้นการลงทุน และ/หรือ  

เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ลา้นบาท อายตุัว๋แลกเงินไม่เกิน 270 

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

บริษทัฯ มียอดคงคา้งของตัว๋แลกเงินท่ีเสนอขายผูล้งทุนจาํนวน 1 รายตั้งแต่ปี 2561 มูลค่าการเสนอขายรวม 50 

ลา้นบาท  วนัครบกาํหนดไถ่ถอนตามหนา้ตัว๋ คือ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ทั้งน้ี ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีขอ้ตกลงระหวา่งกนัให้

สามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดได ้ บริษทัฯ จึงขอไถ่ถอนตัว๋แลกเงินดงักล่าวก่อนกาํหนดไปเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562   

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายของบริษทัฯ: หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี  ผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

    บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

    แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

-    นโยบายของบริษทัยอ่ย : -ไม่ไดก้าํหนด- 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 แมว้า่ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจในหลายดา้น แต่บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ดาํเนิน

ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีหลากหลาย และ

ยงัคงพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่ในบางธุรกิจยงัคงมีปัญหากบัชุมชนรอบขา้งอยูบ่า้ง แต่บริษทัฯ พยายาม

แกไ้ขปัญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ และการมี 

ส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหชุ้มชนและกิจการสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ดว้ยการสร้างจิตสํานึกโดย

เร่ิมตน้จากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสําคญัต่อการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวรอบ

โรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นท่ีสีเขียวในโรงงาน  ปรับภูมิทศัน์ดูแล

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบโรงงาน  การปลูกป่าร่วมกบัชุมชน และการช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน เป็นตน้ ในรอบปี

ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

 
1. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของสังคม โดยลงพื้นท่ี

สาํรวจความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหาพร้อมดาํเนินการหาแนวทางการแกไ้ขในดา้นส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  แมว้า่ในช่วง

ท่ีผ่านมามีปัญหาในเร่ืองกล่ินขยะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  แต่บริษทัฯ ก็ไดห้าแนวทางแกไ้ขดว้ยการนาํเอน

ไซน์มาฉีดพ่นควบคู่ไปกบันํ้ าหมกัชีวภาพเพื่อลดกล่ินขยะมูลฝอยบริเวณลานรับขยะภายในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• เปล่ียนถุงกรองฝุ่ น (Bag Filter) เพื่อควบคุมปริมาณมลพิษท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมาตรฐานกาํหนด 

สามารถดกัฝุ่ นได ้0.1 ไมครอน  

• ส่งขอ้มูลการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้(CEMs) แบบออนไลน์ให้กบัอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา     ได้

ตรวจสอบการเดินเคร่ืองตลอดเวลา  

• สร้างอาคารปิดเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ิน โดยสร้างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุมกล่ินไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

พื้นท่ีใกลเ้คียง 

• ต่อเติมกาํแพงคอนกรีตสูง 3 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อป้องกนันํ้าเสียและกล่ินกระจายออกสู่ภายนอก 

• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกล่ินจากหอ้งเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม ้ 

• ติดตั้งเคร่ืองผลิต Ozone เพื่อควบคุมกล่ิน 
 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสระแก้ว ไดมุ้่งมัน่เขา้สู่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทัซ่ึงมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม โดยได้ทาํการประเมินความเส่ียงด้าน
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ส่ิงแวดลอ้มประจาํปี  2562 แลว้กาํหนดเป็นแผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัมลพิษ โดยไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ี 

• ระบบรวบรวมนํ้าทิง้จากกระบวนการผลิต แต่เดิมนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตจาก Boiler Zone มีแหล่งกาํเนิดนํ้ าทิ้ง

หลายจุด ไดแ้ก่ Blow down boiler ,Sampling ,Drain deaerator, นํ้าหล่อเยน็ ซ่ึงไม่มีระบบรวบรวมนํ้ าทิ้งทาํให้นํ้ าทิ้ง

ไหลลงรางระบายนํ้าฝน และไหลออกนอกบริเวณโรงงาน  ดงันั้น จึงจดัทาํระบบรวบรวมนํ้ าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้ าทิ้งเขา้

สู่บ่อบาํบดันํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้องกนัไม่ใหน้ํ้าทิ้งไหลลงรางระบายนํ้าฝน 

• บ่อปรับสภาพนํา้ทิง้จากกระบวนการผลติ (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ 

นํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต มี pH สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงันั้น จึงได้จดัทาํบ่อปรับสภาพนํ้ าทิ้ง 

(Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต ดว้ยการจ่ายสารเคมีกรดซลัฟิวริค ( 

H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง 

• ทาํแนวกนัฝุ่นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้า 

  
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน  และ โครงการแม่มาลยั จังหวดัเชียงใหม่  

  บริษทั มีนโยบายไม่ใชส้ารเคมีในการกาํจดัวชัพืช และไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าโดยรอบโครงการทุก

ปี เพื่อใหแ้น่ใจวา่โรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า   

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

โรงเรียนจาํนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นบึงพิชยั และ โรงเรียนบา้นทุ่งเลียบ บริษทัได้รับซ้ือขยะประเภทขวดนํ้ า

พลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็กนกัเรียนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มโดย

การส่งเสริมการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะดว้ยการนาํขยะบางส่วนสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ แต่ในปีน้ี

ปริมาณขยะภายในโรงเรียนมีจาํนวนท่ีลดนอ้ยลงร้อยละ3 เน่ืองจากเด็กนกัเรียนมีการจบัจ่ายซ้ือขนมท่ีลดนอ้ยลง ทาํ

ใหป้ริมาณขยะสะสมต่อเดือนลดนอ้ยลงตามไปดว้ยทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้แผนในอนาคตท่ีจะเพิ่มขยายการรับซ้ือขยะจาก

ชุมชนเพื่อเป็นการสนบัสนุนรายไดเ้สริมของชุมชน 

 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
• เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 บริษทั จีเดค จาํกดั มีโครงการร่วมกบัโรงเรียนบา้นบึงพิชยั นาํเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น

บึงพิชยัไปทศันศึกษา ณ สวนสัตวจ์งัหวดัสงขลา เพื่อให้เด็กนกัเรียนไดเ้รียนรู้ถึงการดาํรงชีวิตของสัตวพ์นัธ์ุต่างๆ 

และยงัไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย ์

• เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2562 บริษทั จีเดค จาํกดั ไดม้อบของขวญัวนัเด็กพร้อมทั้งจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเด็กให้กบั

ชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี 
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• เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2562 บริษทั จีเดค จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคี ณ วดัเกาะ โดยไดน้าํเงินร่วม

ทาํบุญเพื่อเป็นการทาํนุบาํรุงศาสนาและร่วมกิจกรรมกบัชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ีวดัเกาะ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กบัชุมชน วดั และโรงเรียนในพื้นท่ี 

• วนัท่ี 21 เมษายน 2562 ทางบริษทัจีเดค จาํกดั ไดรั้บเชิญมอบเส้ือชมรมพลงัจิตอาสาส่ือมวลชน นาํโดยสํานกัพิมพ์

เหยีย่วข่าวมีการจดัตั้งชมรมพลงัจิตอาสาส่ือมวลชนข้ึนเพื่อช่วยกนัสร้างคนดีให้กบัสังคม โดยบริษทั จีเดค จาํกดั ได้

มอบเส้ือพลังจิตอาสาส่ือมวลชนให้กับชมรม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนชมรมให้ดําเนินการตาม

วตัถุประสงคข์องการทาํความดีในสังคม 

• เม่ือวนัท่ี24 เมษายน 2562 บริษทัจีเดค จาํกดั ไดม้อบของท่ีระลึกใหก้บัหน่วยงานพลงังานจงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นของ

ท่ีระลึกมอบใหก้บัผูท่ี้เขา้เยีย่มชมบูท๊ของพลงังานสงขลาในงานกาชาดประจาํปี 2562   

• เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  บริษทั จีเดค จาํกดั ร่วมกบัอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา และบริษทัในกลุ่ม ธรรมาภิ

บาลส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสงขลา ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อชุมชน  โดยการพฒันาทาํความสะอาด ณ.วดับาง

ศาลา  อ.คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 

• เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม2562 บริษทัจีเดค จาํกดั และพนกังานลงพื้นท่ีบริเวณโดยรอบโรงงานกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน

เพื่อนาํมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยบริษทั จีเดค จาํกดั ไดท้าํแบบสอบถามขอ้มูลเพื่อนาํมาประกอบการปรับปรุงแกไ้ข

ในส่วนท่ีอาจส่งผลกระทบกบัชุมชนและสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน  เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

• เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2562 บริษทั จีเดค จาํกดั ไปมอบเงินสมทบทุนให้กับชุมชนบนควน  เพื่อนาํเงินท่ีได้ไป

ซ่อมแซมระบบประปาชุมชน โดยทางชุมชนไดข้อความอนุเคราะห์มายงับริษทั จีเดค จาํกดั 

• เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 บริษทั จีเดค จาํกดั ไดท้าํการตอ้นรับคณะดูงานจากกระทรวงยุติธรรม และนกัศึกษาดู

งานจากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา เพื่อรับทราบขอ้มูลการดาํเนินงาน และแนวทางแกไ้ขปัญหา

ขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีคณะผูต้อ้นรับจากเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมดว้ย 

• เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562  บริษทั จีเดค จาํกดั ไดส่้งตวัแทนมอบเงินร่วมงานกิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคีประจาํปี 2562  

ณ โรงเรียนบา้นบึงพิชยั  เพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ปบริหารจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษสอนหนงัสือให้กบันกัเรียนและเพื่อเป็นใช้

จ่ายทางดา้นการศึกษาของนกัเรียนท่ีขาดทุนทรัพย ์  

• เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  บริษทั จีเดค จาํกดั ไดร่้วมกิจกรรมวนัลอยกระทงกบัชุมชนและมอบเงินสนบัสนุน

กิจกรรมงานวนัลอยกระทงประจาํปี 2562 โดยบรรยากาศภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ  การแสดงบน

เวที  เพื่อร่วมอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของไทย 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน  และ โครงการแม่มาลยั จังหวดัเชียงใหม่  
•  แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพลงังานทดแทนจากแสงอาทติย์  บริษทั ไดมี้ส่วนให้ความรู้ต่อนกัเรียน นกัศึกษา ประชาชน 

ตลอดจนหน่วยงานราชการ เขา้มาศึกษาดูงาน สอบถามการดาํเนินงาน เพื่อนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช ้ตลอดจนศึกษา

ต่อยอดเพือ่พฒันาระบบพลงังานทดแทนใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน 

• สมทบกองทุนพลังงาน  เพื่อให้ชุมชนนาํเงินกองทุนดงักล่าวไปพฒันาทอ้งถ่ิน  ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรมกองทุนของ

หมู่บา้น ไดน้าํเงินจากกองทุนจดัซ้ือโตะ๊เกา้อ้ีเพื่อใชใ้นกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้นทากาศ 
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กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
• สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  ร่วมกบั โรงเรียนวดัทากาศ  เทศบาลตาํบลทากาศ  และตาํบลทากาศเหนือ  

• สนบัสนุนนกักีฬาฟุตบอลเยาวชนจงัหวดัลาํพูน 

• สนบัสนุนการจดักีฬาสีโรงเรียนในเขตเทศบาลตาํบลทากาศ  และตาํบลทากาศเหนือ 

• ส่งเสริมการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินในเร่ืองการจา้งแรงงานตดัหญา้และลา้งแผงโซลาร์ ตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน

ของบริษทัโดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เช้ือชาติ รวมถึงมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอย่างครบถว้นตาม

มาตรฐานความปลอดภยั อีกทั้งการลา้งแผงโซลาร์ยงัไดค้าํนึงถึงการรักษาระบบนิเวศ โดยใชเ้พียงนํ้ าประปาในการ

ลา้งเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวดัสระแก้ว  
• โครงการไตรภาคีเพ่ือบริหารจัดการนํ้าเสียและแก้ไขปัญหา ส่ิงแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรงในฐานะภาค

ผูป้ระกอบการท่ีตั้งอยูติ่ดลุ่มนํ้ าพระสทึง  ทั้งน้ีเพื่อร่วมดูแล รักษาลุ่มนํ้ าพระปรง-พระสทึง ของจงัหวดัสระแกว้และ

ปราจีนบุรี โดยบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะ ทาํงานตามคาํสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 187/2559  เร่ือง การ

แต่งตั้งคณะทาํงานไตรภาคีเพื่อบริหารจดัการนํ้าเสียและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนแนวคลองพระปรง   

 

 กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
• โครงการจิตอาสาทาํความดีร่วมกบัชาวบา้นหนองไทรโดยซ่อมแซมถนนท่ีชาํรุดในชุมนชนและซ่อมแซมฝาปิดท่อ

ระบายนํ้าท่ีชาํรุด 

• กิจกรรมวนัเด็ก โดยมอบอุปกรณ์กีฬาใหก้บัโรงเรียนในชุมชนหนองไทร 

• กิจกรรมทอดกฐินใหก้บัวดัและถวายเทียนพรรษาร่วมกบัชาวบา้นหนองไทร 

• กิจกรรมแข่งกีฬากระชบัมิตรร่วมกบัชาวบา้นหนองไทร 

• โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งบริเวณทางเขา้โรงงาน จากปากซอยซุ้มประตูวดัหนองไทร ส้ินสุดท่ีหน้า

โรงงาน 

• โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทางเขา้โรงงาน 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 2  หนา้ 63 

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการ

ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้ สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทพัย์

กาํหนดทั้ง 5 ส่วนหลกั 17 หลกัการยอ่ย คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถใช้

ควบคุมการปฏิบติังานได ้ควรพฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

       -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 2  หนา้ 64 

รายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม 
 

1. การทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

               การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยบริษทัย่อยทางตรง และทางออ้ม รวมทั้งนโยบายการ

กาํหนดราคาและอตัราดอกเบ้ียท่ีใช ้โดยท่ีบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

ของงบการเงินประจาํปี 2560 

            - รายการระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
 

1. บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 

         บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน  633,000   บาท 

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน 94,185,854 บาท            

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 

จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 458,000  บาท                 

3. บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 260,000 บาท                   

4. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 1,259,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน  8,740,465  บาท     

2. บริษัท ไออซีี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากดั 

         บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั จีเดค จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 1,653,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน 70,083,028 บาท     

• มีค่าเช่าสินทรัพยแ์ละค่าบริการอ่ืน ราคาตามสัญญา จาํนวน 

1,028,092 บาท          

2. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 1,123,000  บาท 

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี จาํนวน 5,937,250 บาท      
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 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ บริษทัยอ่ยทางตรง และ

ทางออ้ม และหรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํสัญญานั้น ๆ โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม 

และ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไข เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังาน

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

  ยงัคงมีอยู ่ แต่บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการทาํรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

2. รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อม 

              รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2560 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 
  

  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีมีดงัน้ี 
 การสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  คณะกรรมการตรวจสอบได้

มอบหมายให้ บริษทั แกรน์ ธอนตนั จาํกดั โดย  นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 เป็น

ผูด้าํเนินการสอบทานขั้นตน้ ผลการสอบทาน พบว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์

แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) แสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พร้อมให้

ความเห็นวา่ มีมติรับรองงบการเงินประจาํปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทาน

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 การสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั 

อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

ในปี  พ.ศ.  2562  เน่ืองจากอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากร เพื่อดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้พนกังานตรวจสอบภายในท่ีปฏิบติังานอยู ่ณ ปัจจุบนัทาํหน้าท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์

และประสานงานดา้นขอ้มูลให้กบัฝ่ายบญัชีการเงินเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ ไดแ้ก่การสอบทานกระบวนการบริหารการ

จดัซ้ือ บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                    (นายเมธา  ธรรมวหิาร) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ     
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บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จํากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 การไม่แสดงความเหน็ต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และงบ

กระแสเงนิสด 

 

ขา้พเจ้าได้รบัการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมของบรษิัท อนิเตอร์แนชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มบรษิทั”) และเฉพาะของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) งบ

แสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้ไม่แสดงความเหน็ต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน

ของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั เน่ืองจากเรื่องทีก่ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑก์ารไม่

แสดงความเหน็ต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ และงบกระแสเงนิสด 

ขา้พเจา้ไม่สามารถรวบรวมหลกัฐานทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ได ้

 

การแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่องบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั 

 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน)  และบรษิทัย่อย (“กลุ่ม

บรษิทั”) และเฉพาะของบรษิทัอนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบซึง่อาจเกดิขึน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขต่องบแสดงฐานะ

การเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั และฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑ์การไม่แสดงความเหน็ต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ

กระแสเงนิสด 

 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดร้วมรายการปรบัปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพิม่เตมิสาํหรบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชง้าน ค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าสาํหรบัค่าความนิยม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เป็นจํานวนเงนิรวม 855.23 ลา้นบาท ในงบการเงนิ

รวม และ 288.01 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั โดยผูบ้รหิารของบรษิทัไม่สามารถแยกไดว้่าการดอ้ยค่าทีบ่นัทกึเพิม่เตมิ

นัน้ควรจะปันสว่นเขา้การดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีก่อนๆ หรอืไม่ เป็นจํานวนเท่าไร นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไม่สามารถเขา้

สงัเกตการณ์ตรวจนบัวสัดุเชือ้เพลงิคงเหลอื และงานระหว่างตดิตัง้ ณ วนัสิน้ปี 2560 ตามทีก่ล่าวในวรรคเกณฑก์ารแสดงความเหน็

อย่างมเีงื่อนไข ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่สามารถแสดงความเหน็ต่องบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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เกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่องบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 

ขา้พเจา้ไม่สามารถเขา้สงัเกตการณ์ตรวจนบัวสัดุเชือ้เพลงิคงเหลอื และงานระหว่างตดิตัง้ ณ วนัสิน้ปี 2560 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัและ

บรษิทัไม่ไดจ้ดัทํารายละเอยีดขอ้มูลเพื่อการตรวจนับ ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ธิกีารตรวจสอบอื่นใหเ้ป็นทีพ่อใจในปรมิาณและมูลค่า

ของวสัดุเชือ้เพลงิคงเหลอื และงานระหว่างตดิตัง้ ซึง่มมีูลค่าสุทธทิีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

จาํนวน 14.51 ลา้นบาท (4.20 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิทั)  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยไดร้ะบุความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทในรายงานของขา้พเจ้า ทัง้น้ี ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิัทตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิของ

บรษิทั และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ

สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้วบรวมมานัน้เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขของขา้พเจา้ 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยสําคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัสาํหรบัปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก

ต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ท่ีดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ สินทรพัยท่ี์ไม่ได้ใช้งาน ค่าความนิยม และสินทรพัย์

ไม่มีตวัตน 
 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัและบรษิทั

รบัรู้รายการปรบัปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ช้งาน ค่าความ

นิยม และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เป็นจํานวนเงนิรวม 855.23 ล้าน

บาท ในงบการเงินรวม และ 288.01 ล้านบาท ในงบการเงิน

เฉพาะของบรษิทั 
 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มบรษิัทต้องทดสอบ

การด้อยค่าของค่าความนิยมสําหรบัแต่ละปี  และการด้อยค่าของ

สนิทรพัยอ์ื่นเมื่อมสีิง่บ่งชีว้่ามกีารดอ้ยค่า  
 

การประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยจ์าํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอย่าง

มนีัยสําคญั  และการประมาณการของผู้บรหิารอย่างมนีัยสําคญั

สาํหรบัขอ้มลูประมาณการกระแสเงนิสดทีม่คีวามซบัซอ้นและการ

ใช้อตัราคิดลดซึ่งมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  สถานการณ์ตลาด

ปัจจุบนัและความเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจง 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดอ้ยค่าสาํหรบั

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าหลกัๆ มีดงัน้ี 

- ประเมนิความสามารถของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้โดยผูบ้รหิารใหท้าํการประเมนิมลูค่า

ทรพัยส์นิ 
- หารอืกบัผูบ้รหิารและผูป้ระเมนิราคาอสิระเกีย่วกบัขอ้

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการพจิารณาแผนธุรกจิในอนาคต 

รวมถงึการสอบทานเอกสารทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่

ผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการประเมิน

ราคาและการพจิารณามูลค่ากระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะ

ได้รบัในอนาคต  โดยเปรียบเทียบกบัข้อมูลปัจจุบนั 

และขอ้มลูในอดตี 
- ประเมนิความสมเหตุสมผลของการใช้อตัราคดิลดใน

การคาํนวนกระแสเงนิสดในอนาคต 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณตวัเลข  และรูป

แบบจําลอง  และข้อมูลที่ใช้ป้อนในการคํานวนและ

เอกสารประกอบ 
- สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวที่จ ัดทําโดยฝ่าย

บริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคนื  
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  สนิทรพัย์ที่

ไม่ได้ใช้งาน  ค่าความนิยม และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิ 15 18 19 21 และ 23 ตามลาํดบั 

- ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการ

เปิดเผยข้อสมมติฐาน  และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

สําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย  ที่ดิน  อาคาร  และ

อุปกรณ์  สนิทรพัย์ที่ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน  และค่าความ

นิยม 
 

ขอ้มลูอื่น 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบัขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บั

รายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ

ขอ้มลูอื่น  

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัคอื การอ่าน และพจิารณา

ว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สาร

เรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเพื่อใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิใหถู้กตอ้ง 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลต่องบการเงนิ 

 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทั หยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั

ที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาดและถือว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ

การเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี

ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความ

เสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่าง

มนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มี

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป

ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดย

ถูกตอ้งตามทีค่วร    

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ

ภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการกํากบัดูแลในเรื่องต่างๆทีส่ําคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ

เป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะของบรษิัทสําหรบัปีปัจจุบนั และกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่ทีม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่

จะเกดิขึน้ หรอืหากขา้พเจา้พจิารณาว่าไมค่วรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์

ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 

 

 

นายสมคิด เตียตระกลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่2785  

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

5 กรกฏาคม 2562 
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บริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

  

 

1. ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ 

 

บรษิัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย โดยมีสาํนักงาน

ตัง้อยู่เลขที ่408/37 อาคารพหลโยธนิเพลส ชัน้ 9 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

บรษิทัจดทะเบยีนซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2536 

 

กลุ่มบรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขายผลติภณัฑว์ศิวกรรม บรกิารตดิตัง้และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ธุรกจิ

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละจากเชือ้เพลงิชวีมวล และบรกิารกาํจดัของเสยี 

 

2. ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บรษิัทไม่สามารถนําส่งงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบญัชต่ีอ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้ามกําหนด ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ของปี 2559 เน่ืองจาก

การลาออกของอดตีผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัทีถ่กูกล่าวโทษว่ามกีารกระทาํทุจรติ และการลาออกของอดตีผูจ้ดัการฝ่าย

บญัช ีทัง้น้ี สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ได้

แต่งตัง้คณะกรรมการใหท้าํการสอบสวนความผดิของอดตีคณะกรรมการบรหิารและบรษิทัไดท้ําการฟ้องรอ้งดาํเนินคดกีบัอดตี

ผูบ้รหิาร ซึง่ผลของการสอบสวนและการดาํเนินคดสีว่นใหญ่ยงัไม่มขีอ้สรุป 

 

อน่ึง คณะกรรมการชุดปัจจุบนัของบรษิทัได้พยายามจดัทํางบการเงนิของกลุ่มบรษิทัให้เป็นปัจจุบนั โดยได้ว่าจา้งผู้ประเมนิ

ราคาอสิระใหป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิรายการสาํคญัๆ ทีม่ขีอ้บ่งชีว้่ามกีารดอ้ยค่า เพื่อปรบัปรุงงบการเงนิใหส้ะทอ้นถงึมูลค่าที่

แทจ้รงิ 

 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมขีาดทุนจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง และเมื่อรวมการปรบัปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิ

ทีม่กีารดอ้ยค่าแลว้ ทําใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัมขีาดทุน สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 1,095.31 ลา้นบาท 

และ 687.68 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ตามลาํดบั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการ

ชาํระหน้ี และภาระผกูพนัทีม่ต่ีอเจา้หน้ีและบุคคลทีส่าม อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัชุดปัจจุบนัไดพ้ยายามวางแผนเพื่อ

หาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถดาํเนินกจิการไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิและการนําเสนองบการเงนิรวม 

 

3.1 เกณฑใ์นการถอืปฎบิตั ิ

งบการเงนิน้ีได้จดัทําขึ้นตามพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก

ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
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2535 โดยจดัทาํขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่น ต้องใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิที่

จดัทาํขึน้เป็นทางการในภาษาไทย 

 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ การตคีวาม รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ี

ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 การปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ

ปรบัปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

นอกจากน้ี สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศและปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัทิาง

บญัชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุง

มาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่

สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน บรษิทัและ

บรษิทัย่อยไม่มแีผนนํามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้บรษิทัไดป้ระเมนิเบือ้งต้นถงึผลกระทบต่อ

งบการเงนิในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่และทีป่รบัปรุงขา้งต้นมาถอืปฏบิตั ิและไม่คาดว่าจะมผีลกระทบ

อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัในงวดทีเ่ริม่ถอืปฏบิตั ิ

 

3.2 เกณฑก์ารวดัมลูค่า 

 

งบการเงนิฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 

 

3.3 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทางตรงและ

ทางออ้มที่บรษิัทมอีํานาจควบคุมหรอืถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง ซึ่งบรษิัทมสี่วนร่วมในการ

ควบคุม ดงัต่อไปน้ี 

 
    สดัส่วนในการถอืหุน้(รอ้ยละ)   

บรษิทัย่อย  ประเทศทีจ่ดัตัง้  2560  2559  ลกัษณะธรุกจิ 

         

บริษทัย่อยทางตรง         

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั  ไทย  100 

 

 

 100 

 

 

 ใหค้ําปรกึษาวจิยัและพฒันา จาํหน่ายผลติภณัฑเ์กีย่วกบั

เทคโนโลยบีรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการพฒันา

พลงังานทกุชนิดตลอดจนพลงังานทดแทน 

บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอรส์ จาํกดั  ไทย  100  100  ลงทนุในกจิการต่าง ๆ 

บรษิทั เอน็เอฟเอส (2010) จาํกดั  ไทย  100  100  จาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(หยดุกจิการ) 

E – Contech Management Pte.Ltd.  สงิคโปร ์  100  100  ใหค้ําปรกึษา และงานวจิยัทางดา้นวศิวกรรม 

บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จาํกดั  ไทย  100  100  โรงงานผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล 

 

บริษทัย่อยทางอ้อม 

        

บรษิทั จเีดค จาํกดั  ไทย  50  50  ธรุกจิโรงกําจดัขยะและผลติไฟฟ้าจากชวีมวลเพื่อจาํหน่าย 

บรษิทั ไออซี ีแมท่า แมแ่ตง จาํกดั  ไทย  100  100  ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

 



บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 2  หนา้ 93 

รายการบญัชแีละยอดคงเหลอืระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อยทีม่สีาระสาํคญัไดถู้กหกักลบรายการในการจดัทํางบการเงนิรวม

แลว้ 

 

งบการเงนิของบรษิัทย่อย ซึ่งจดัตัง้ในต่างประเทศได้จดัทําและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

 

งบการเงนิรวมน้ีได้จดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีี่

คลา้ยคลงึกนัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

4.  นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

4.1 การรบัรูร้ายได ้

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางธุรกจิวศิวกรรม 

รายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิารตดิตัง้และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

ตามขัน้ความสําเร็จของงานบริการตามสญัญา หรือเมื่อส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และลูกค้ารับมอบงานแล้ว ขัน้

ความสาํเรจ็ของงานบรกิารตามสญัญาประมาณโดยอา้งองิกบัการประเมนิผลงานทีท่ํา เมื่อไม่สามารถประมาณผลของ

งานบรกิารตามสญัญาได้อย่างน่าเชื่อถอื รายได้จากการบรกิารติดตัง้ฯ จะถูกรบัรูไ้ด้ไม่เกนิกว่าต้นทุนทีเ่กดิขึน้ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจ่ะไดร้บัต้นทุนนัน้คนื ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากงานบรกิารตามสญัญา จะถูก

รบัรูใ้นงบกาํไรหรอืขาดทุนทนัท ี

 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อสง่มอบกระแสไฟฟ้า และลกูคา้ยอมรบัการส่งมอบนัน้ ทีจ่ํานวนสุทธิ

จากภาษมีลูค่าเพิม่และสว่นลด 

 

รายไดค่้ากาํจดัขยะ 

รายไดค่้ากาํจดัขยะ รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารใหบ้รกิารแลว้ ซึง่เป็นไปตามสญัญาบรกิารทีก่าํหนดไว ้

 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลค่าผลติไฟฟ้า รบัรูเ้มื่อมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขในการ

ผลติกระแสไฟฟ้าที่จะได้รบัเงนิอุดหนุนที่กําหนดไว้ โดยบรษิัทเลอืกแสดงเงินอุดหนุนเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ โดยแสดงแยกรายการต่างหาก 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นรบัรูเ้มื่อมกีารใหบ้รกิารแลว้ 

 

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผลทีป่ระกาศจ่าย  

 

ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา  

 

รายไดอ้ื่นรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสงู (ซึง่ไม่มขีอ้จํากดั

ในการใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบกาํหนด ซึง่มคีวามเสีย่งในการเปลีย่นแปลงมลูค่าน้อย 

 

 

4.3 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น แสดงตามมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูโดยการ

วเิคราะหป์ระวตักิารชาํระหน้ี และการคาดการณ์เกีย่วกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชี

เมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสญู 

 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

ต้นทุนของสนิค้าคํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสําหรบัสนิค้าสําเรจ็รูป งานระหว่างทํา วตัถุดบิเชือ้เพลงิ (ได้แก่ 

เปลอืกไม้ ไม้สบั ใยปาลม์ และกากอ้อย) และสารเคม ีต้นทุนสนิคา้ประกอบด้วย ต้นทุนทีซ่ือ้ ต้นทุนแปลงสภาพ หรอื

ตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั ตน้ทุนของงานระหว่างทาํประกอบดว้ย ค่าสนิคา้ อะไหล่และวสัดุ 

ค่าแรงงาน รวมการปันสว่นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารอย่างเหมาะสมแลว้ 

 

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการดําเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ําเป็นโดยประมาณ

ในการขาย บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และสนิคา้เสยีหายโดยพจิารณาจากประสบการณ์ที่

ผ่านมาในอดตีและขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

 

4.5 สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายและสนิทรพัยข์องการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

 

สนิทรพัยห์รอืกลุ่มของสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายจะจาํหน่ายออก จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้

เพื่อขายและสนิทรพัยข์องการดาํเนินงานทีย่กเลกิเมื่อมลูค่าตามบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย มใิช่มาจาก

การใช้สนิทรพัย์นัน้ต่อไป ซึ่งจะเกดิขึ้นเมื่อการขายนัน้มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนและสนิทรพัย์นัน้มีไว้เพื่อขาย

ในทนัทใีนสภาพปัจจุบนั โดยขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามปกตแิละถอืปฏบิตักินัทัว่ไปสาํหรบัการขายสนิทรพัยน์ัน้ ซึง่

ผูบ้รหิารได้ผูกมดักบัแผนการเสนอขายสนิทรพัย์อย่างจริงจงัในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกบัมูลค่ายุติธรรมใน

ปัจจุบนัของสนิทรพัยน์ัน้ โดยไดเ้ริม่ดาํเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ือ้และเพื่อทาํตามแผนใหส้มบรูณ์และมคีวามเป็นไปได้

ว่าการขายจะเสรจ็สมบูรณ์ภายใน 1 ปี โดยสนิทรพัย์หรอืกลุ่มของสนิทรพัยท์ีจ่ําหน่ายนัน้จะวดัมูลค่าด้วยจํานวนทีต่ํ่า

กว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบัมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัการลดมลูค่าในครัง้

แรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าในภายหลงัรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ทัง้น้ีผลกําไรจะถูกรบัรูไ้ม่เกนิยอดผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมทีเ่คยรบัรู ้
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4.6 การรวมธุรกจิ 

 

บรษิทับนัทกึบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิโดยถอืปฎบิตัติามวธิซีือ้ บรษิทั (ผูซ้ือ้) วดัมูลค่าต้นทุนการซือ้ธุรกจิดว้ยผลรวม

ของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่วดัมูลค่าด้วยราคายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ และจํานวนของส่วนของผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่อยู่ในอํานาจ

ควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ บรษิัทจะวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ขายตาม

สดัสว่นของหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่ม่อยู่ในอาํนาจควบคุมนัน้ 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้ํานวนส่วน

ไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอาํนาจควบคุมในผูข้ายหกัดว้ยมลูค่าสทุธ ิ(มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมาซึง่วดั

มลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ 

 

4.7 เงนิลงทุน 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน โดยบรษิทัจะบนัทกึผลกําไรหรอื

ขาดทุนจากการจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดทีม่กีารจาํหน่ายเงนิลงทุนนัน้ กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการดอ้ยค่า 

บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน บรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมื่อมกีารประกาศ

จ่ายจากบรษิทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในตราสารทุนอืน่ 

เงนิลงทุนในตราสารทุนซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดนอกเหนือจากทีถ่อืไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นเงนิ

ลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรบัรูม้ลูค่าในครัง้แรก เงนิลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุตธิรรม และการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทกึโดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เมื่อมกีารจําหน่ายเงนิลงทุน บรษิทัจะรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนสะสมที่เคยบนัทกึในส่วนของผูถ้ือหุ้นโดยตรงเขา้กําไร

หรอืขาดทุน 

 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทุนทัว่ไปแสดงในราคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และหลกัทรพัยเ์ผื่อขายคํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสุด ณ สิน้วนัทําการสุดทา้ย

ของปี ตามราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 

เมื่อมกีารจาํหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงนิสุทธทิีไ่ดร้บักบัมูลค่าสุทธติามบญัช ีจากการตรีาคาหลกัทรพัยท์ี่

เกี่ยวขอ้งที่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน ในกรณีที่บรษิัทและบรษิัทย่อยจําหน่าย

บางสว่นของเงนิลงทุนทีถ่อือยู่ การคํานวณตน้ทุนสาํหรบัเงนิลงทุนทีจ่ําหน่ายไปและเงนิลงทุนทีย่งัถอือยู่ใชว้ธิถีวัเฉลีย่

ถ่วงน้ําหนกั ปรบัใชก้บัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีเ่หลอืทัง้หมด 
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4.8 บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืบรษิทัทีม่อีาํนาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั 

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท นอกจากน้ี บุคคลหรอืบรษิัทที่

เกี่ยวข้องกนั ยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อมติของบริษัทซึ่งมี

อทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญั หรอืกรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัทีม่อีํานาจในการวางแผน

และกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อย เป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อบรษิทัมอีาํนาจควบคุม ทัง้ทางตรงหรอื

ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานของบรษิัทนัน้ เพื่อไดม้าซึ่งประโยชน์จากกจิกรรมของ

บรษิทัย่อย งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุด

ลง 

 

4.9 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรอืมูลค่าทีเ่พิม่ขึน้

หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้น้ีไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการ

บรหิารงาน 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการพฒันาโครงการทีก่จิการพฒันาเอง 

รวมถงึตน้ทุนทางตรงอืน่เพื่อใหอ้สงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านหรอืขาย ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่า

ประสานงาน และค่าจดัหาและตดิต่อประสานงาน 

 

ค่าเสื่อมราคาจะบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สนิทรพัยแ์ต่ละรายการ อายุการใหป้ระโยชน์ของอาคาร และอาคารชุด ประมาณไวท้ี ่20 ปี 

 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ 

 

4.10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่า 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้าม)ี 

ราคาทุนคํานวณจากราคาซื้อสนิทรพัย์ทัง้ที่เป็นเงินสดและจํานวนเทียบเท่าเงนิสด ในการทําให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ใน

สถานทีห่รอืสภาพทีพ่รอ้มทีจ่ะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
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ตน้ทุนทีเ่กดิขึ้นในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบ รบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของมลูค่าตามบญัชขีองรายการอาคารและอุปกรณ์  ถ้ามคีวาม

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั

มลูค่าตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

 

ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสือ่มราคาคาํนวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพ ซึง่ประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอืต้นทุนในการเปลีย่นแทนอื่น หกั

ดว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยพจิารณาแต่ละส่วนแยก

ต่างหากจากกนั เมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระสําคญัและมีอายุการให้ประโยชน์ต่างกัน อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสนิทรพัย ์มดีงัน้ี 

 

 ปี 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 25 

อาคารและอาคารชุด 20 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า 5 

โรงผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชผ้ลติ 25 

โรงกาํจดัขยะและโรงผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะและเชือ้เพลงิชวีมวล พรอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชผ้ลติ 10, 15, 20 และ 25 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 5, 20 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และเครื่องใชส้าํนกังาน 5 

ยานพาหนะ 5 
 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

 

กาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ คอืผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่าย

กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์รบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้า่ยอื่นในกาํไรหรอืขาดทุน  

 

บรษิทัย่อยสามแห่งจดัทรพัยส์นิของโรงกําจดัขยะและโรงผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะและจากพลงังานแสงอาทติยต์าม

เกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทัง้น้ีบริษัทย่อยได้พิจารณาการตีความตาม

มาตรฐานบญัช ี2 ฉบบั ดงัน้ี 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 เรือ่ง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีกาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งประเมนิว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญา

เช่าเป็นส่วนประกอบหรอืไม่ โดยพจิารณาจากเน้ือหาของขอ้ตกลง หากขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็น

สว่นประกอบ บรษิทัควรแยกจาํนวนทีจ่่ายสาํหรบัสญัญาเช่าออกจากจาํนวนทีจ่่ายสาํหรบัองคป์ระกอบอื่น ซึง่บรษิทัย่อย

ได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าข้อตกลงไม่เข้าข่ายการตีความตามมาตรฐานฉบบัน้ี เน่ืองจากสนิทรพัย์ของบริษัทย่อยเป็น

สนิทรพัยเ์ฉพาะเจาะจง แต่ไม่มกีารใหส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยน์ัน้ 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12 เรือ่ง ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีให้แนวปฏบิตัิทางการบนัทกึบญัชสีําหรบัผู้ประกอบการที่ได้รบั

สมัปทานในการรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพันและสทิธิที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงสมัปทานบริการระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบการตอ้งรบัรูส้ ิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืคา้งรบัซึง่วดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมเป็นสทิธใินสนิทรพัยท์าง

การเงนิหรอืในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน บรษิทัย่อยไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าเงื่อนไขของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิารการทาํสญัญา

บรหิารจดัการระบบกําจดัขยะมูลฝอยชุมชนกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เขา้เงื่อนไขตามการตีความมาตรฐานฉบบัน้ี 

เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย คอื การผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ โดยที่

เทศบาลหาดใหญ่เป็นผูม้หีน้าทีใ่นการรวบรวมและนําส่งขยะตามขอ้ตกลงของสญัญา เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติ

กระแสไฟฟ้าใหก้บับรษิทัย่อย โดยมโีรงกาํจดัขยะเป็นกระบวนการจดัเตรยีมขยะใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใน

การผลติกระแสไฟฟ้า และการก่อสรา้งโรงกาํจดัขยะเพยีงอย่างเดยีวไม่คุม้ค่าการลงทุน 

 

4.11 ตน้ทุนการกูย้มื 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึตน้ทุนการกูย้มืสาํหรบัการก่อสรา้งโรงงานจดัหาและพฒันาเครื่องจกัร เขา้เป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนงานระหว่างก่อสรา้ง และจะหยุดบนัทกึต้นทุนการกูย้มืเป็นต้นทุนของสนิทรพัยเ์มื่อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ต้นทุน

การกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มื 

 

4.12 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 

สนิทรพัยท์ีม่อีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า

เป็นประจําทุกปี สนิทรพัย์อื่นทีม่กีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่า

ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อราคาตามบญัชขีอง

สนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจํานวนทีส่งูกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย

เทยีบกบัมูลค่าจากการใช ้ สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ที่สุดทีส่ามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงคข์องการ

ประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

 

4.13 สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

 

สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงในราคาตามบญัช ีณ วนัทีส่นิทรพัยน์ัน้เลกิใชง้านหกัค่าเผื่อการ ดอ้ยค่า 

 

บรษิทัรบัรูผ้ลต่างระหว่างจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัสทุธจิากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์นกาํไรหรอืขาดทุนใน

งวดทีต่ดัรายการสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้าํเนินงานออกจากบญัช ี

 

4.14 สทิธกิารเช่า 

 

สทิธกิารเช่าทีม่อีายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า สทิธกิารเช่า

ถูกตดัจาํหน่าย และบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุน โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์3 – 28  ปี 
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4.15 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการไดม้าซึง่เงนิลงทุนทีส่งูกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองหุน้ ที่

ซือ้โดยบรษิทั ค่าความนิยมแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า บรษิทัและบรษิทัย่อยทดสอบการด้อยค่าของค่า

ความนิยมทุกปี และเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกดิขึน้ 

 

4.16 สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ี

 

สทิธกิารใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชขีองบรษิทัย่อย เป็นค่าตดิตัง้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าตามสญัญาเพื่อ

เชื่อมต่อระบบกบัการไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ในการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแสดงในราคาทุนหกัค่าจําหน่ายสะสม ค่าตดั

จาํหน่ายบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยเ์ป็นเวลา 25 ปี 

 

วธิกีารตดัจําหน่ายและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์ จะได้รบัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชแีละปรบัปรุงตาม

ความเหมาะสม 

 

4.17 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จาํกดั แสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า  

 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์รอืจาํนวนอื่นทีใ่ชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลอื 

 

ค่าตัดจําหน่าย รับรู้ในงบกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 

ซึง่ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริม่ตดัจาํหน่ายเมื่อสนิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะใหป้ระโยชน์ อายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 

มดีงัน้ี 

 

ค่าลขิสทิธิซ์อฟทแ์วร ์ 5 – 10 ปี 

ค่าสทิธกิารใชเ้ทคโนโลย ี 25 ปี เมื่อเริม่ประกอบธุรกจิเชงิพาณิชย ์(วนัที ่11 ธนัวาคม 2557) 

 

วธิกีารตดัจาํหน่าย อายุการใหป้ระโยชน์ และมลูค่าคงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชแีละปรบัปรุงตามความ

เหมาะสม 

 

4.18 สญัญาเช่า – กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูเ้ช่า 

 

การเช่าอุปกรณ์ ซึง่พจิารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย

แลว้เป็นสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัและบรษิัทย่อยจะบนัทกึมูลค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุตธิรรม

สทุธขิองสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองจาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่า แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดย

จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เพื่อใหจ้ํานวนเงนิทีต่้องจ่ายในแต่ละงวดมี

จาํนวนคงที ่ค่าเช่าซึง่ตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหกักบัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 

สว่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ จะคดิ

ค่าเสือ่มราคาตลอดอายุของการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้ 
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การเช่าสนิทรพัย์ โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน การชาํระเงนิภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอด

อายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต่้องจ่ายให้

ผูใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารยกเลกิสญัญา 

 

4.19 สญัญาเช่า – กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูใ้หเ้ช่า 

 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน จะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ายใต้หวัขอ้ “อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดง

ฐานะการเงนิ ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยค์ํานวณตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ในหลกัการเดยีวกบั

สนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั รายไดค่้าเช่าบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

4.20 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และ เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิรายการตามเกณฑ ์คงคา้ง 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 

บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิ

ทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลีย้งชพีได้

แยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย เงนิทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็น

ค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระตอ้งจา่ยเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อยเมื่อออกจากงาน  ตามกฎหมาย

แรงงาน 

 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานถือตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) ซึง่คาํนวณโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 

กาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

หน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์พนักงาน มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการและผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
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4.21 ภาษเีงนิได ้

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดปั้จจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดปั้จจุบนัและ

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจะถูกรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้อื

หุน้หรอืกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระหรอืจะขอคนืไดต้ามสทิธทิางภาษี โดยคํานวณ  จากกําไรหรอื

ขาดทุนประจําปีที่ต้องเสยีภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรอืที่คาดว่ามผีลบงัคบัใช้  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีบนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสนิ กบัจาํนวนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีใ่ชใ้นทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดว่าจะใช้

กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมกีารกลบัรายการ โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูกบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสยีภาษีเงนิไดใ้น

อนาคตจะมจีาํนวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะ

ถูกทบทวนทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถูกใชจ้รงิ 

 

4.22 ประมาณการหน้ีสนิและค่าใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใชจ้า่ยไวใ้นงบการเงนิ เมื่อมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืเป็น

ภาระผูกพนัที่ค่อนขา้งแน่นอนที่มผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่งอาจทําใหบ้รษิทัต้องชําระหรอืชดใชต้ามภาระ

ผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่อ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็น

สนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมปัีจจยัสนบัสนุนว่าจะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4.23 รายการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีทีม่ค่ีาเป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่

เกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่มค่ีาเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในรายงานแปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่น ณ วนันัน้ กําไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศบนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบ

ระยะเวลาบญัช ี
 

4.24 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงนิปันผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิ

ปันผล 
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4.25 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรบัปีด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนกัทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหว่างปี 
 

4.26 สว่นงานดาํเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุด

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากส่วนงานดําเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล 
 

4.27 การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงนิโดยกําหนดลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม

เป็น 3 ระดบัตามประเภทของมลูค่าทีส่ามารถอา้งองิได ้
 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่าง

เดยีวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มลูนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดโ้ดยตรงหรอื

โดยออ้ม สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเทยีบเคยีงไดซ้ึง่นํามาใชก้บัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ 

 

5. ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อจํานวนเงินที่

เกีย่วกบัสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้

จรงิอาจแตกต่างจากจาํนวนทีไ่ดป้ระมาณการไว ้

 

5.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ มดีงัน้ี 

 

5.1.1 การดอ้ยค่าของลกูหน้ี 

  

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดบ้นัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าของลกูหน้ีอนัเกดิจากการทีไ่ม่

สามารถเรยีกชําระหน้ีจากลูกหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานจากความไม่แน่นอนใน

การรบัชาํระหน้ี 

 

5.1.2 ค่าเผื่อลดมลูค่าสาํหรบัสนิคา้เก่า และเสือ่มคุณภาพ 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยประมาณการค่าเผื่อลดมลูค่าสาํหรบัสนิคา้เก่า และเสือ่มคุณภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ย

ค่าลงของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนและการเสื่อมสภาพของสนิค้า

คงเหลอืประเภทต่างๆ 
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5.1.3 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว

ลดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึง่ความมสีาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

ฝ่ายบรหิาร 

 

5.1.4 การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 

ในแต่ละปี บรษิทัและบรษิทัย่อยทดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบรษิทัย่อย เพื่อพจิารณาว่ามกีารดอ้ยค่า

หรอืไม่ จาํนวนเงนิทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด จะพจิารณาจากการคาํนวณมลูค่า

การใช ้ 

 

5.1.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทัและบรษิทัย่อยโดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคา

และค่าตดัจําหน่ายเมื่ออายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวด

ก่อน หรอืมกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 

 

5.1.6 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 

บรษิัทและบรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอ หากมขีอ้บ่งชี้ว่ามกีารดอ้ยค่า 

เมื่อมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่าวลดลงอย่างมสีาระสาํคญั บรษิทัและบรษิทัย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่าด

ว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์และบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพื่อปรบัมูลค่า ทางบญัชใีหเ้ท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคนื 

 

5.1.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จํานวนเงนิเดอืนทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ใน

อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์อย่างไรกต็าม ผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้ง

งานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว ้

 

5.1.8 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการทํากําไรทาง

ภาษีในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยที่นํามาหักกับผลแตกต่างชัว่คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได ้

นอกจากนัน้ ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จํากดัเชงิเศรษฐกจิหรอื

ความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษ ี
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5.1.9 ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสนิของบรษิทัย่อย 

 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ต้องร่วมรบัภาระหน้ีสนิต่อบุคคลภายนอกตาม

สดัสว่นการลงทนุในสว่นของเจา้ของในบรษิทัย่อย 

 

 

5.1.10 คดฟ้ีองรอ้ง 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากขอ้พพิาททางกฎหมายและการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย

ตามปกตธิุรกจิ ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของขอ้พพิาทและคดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้และตัง้ค่า

เผื่อความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นในบญัชีในจํานวนที่สมเหตุสมผล ณ วนัที่ ในรายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่

เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 

6. รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บุคคลและบรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการม ีผูถ้อืหุน้และ/

หรอืกรรมการร่วมกนั งบการเงนิน้ีจงึแสดงผลของรายการเหล่าน้ีตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างกลุ่มบรษิทักบับุคคลและ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่บางกรณีอาจใชเ้กณฑท์ีแ่ตกต่างจากรายการกบับุคคลและบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 

 

ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 
บุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประเทศทีจ่ดัตัง้ ความสมัพนัธ ์

   

บรษิทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ไทย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเป็นผูถ้อืหุน้    

รอ้ยละ 50 ของบรษิทั จเีดค จาํกดั 

 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

รายไดค่้าบรหิารจดัการ  ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

ดอกเบีย้รบั  อตัรารอ้ยละ 8.5 ต่อปี 

เงนิปันผลรบั  ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ค่าเช่าทีด่นิ  ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

ค่าเช่ายานพาหนะ  ราคาตลาด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร โบนสักรรมการ 

     ค่าเบีย้ประชุม เงนิเดอืนและค่าเบีย้อื่นๆ 

 ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

รายการบญัชกีบับุคคล  สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2560  2559  2560  2559 

         

รายไดค้่าบรหิารจดัการ         

บรษิทัย่อย  -           -  2,610,000  13,105,100 

บรษิทัย่อยทางออ้ม  -  -  2,776,000  8,135,800 

รวม  -  -  5,386,000  21,240,900 

         

ดอกเบีย้รบั         

บรษิทัย่อย  -           -  104,300,839  106,106,544 

         

เงนิปันผลรบั         

บรษิทัย่อย  -           -           -  45,145,614 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  37,125  35,750  37,125  35,750 

รวม  37,125  35,750  37,125  45,181,364 

         

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าบรกิารอื่น         

บรษิทัย่อย           -           -  43,000  13,989 

บรษิทัย่อยทางออ้ม           -           -            -           22,904 

รวม           -           -  43,000  36,893 

         

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั           

ผลประโยชน์ระยะสัน้  46,382,140  62,512,172  43,290,900  56,631,013 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  5,682,384  2,753,423    4,930,548  2,604,899 

รวม  46,382,140  65,265,595  43,290,900  59,235,912 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        
ลกูหน้ีอื่น        

บรษิทัย่อย         -         -  9,545,613  7,065,596 

บรษิทัย่อยทางออ้ม         -         -  8,484,921  5,315,011 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000 

รวม 450,000,000  450,000,000  468,030,534  462,380,607 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (450,000,000)  (450,000,000)  (467,364,424)  (452,318,244) 

สทุธ ิ         -         -  666,110  10,062,363 

        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั        

บรษิทัย่อย        -         -  1,857,609,829   1,645,986,283 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 65,000,000  5,000,000         -         - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (45,000,000)  (5,000,000)  (1,253,315,602)  (939,153,558) 

สทุธ ิ 20,000,000         -  604,294,227   706,832,725 

 

ในระหว่างปี 2560 บรษิทับนัทกึเพิม่เตมิค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั จาํนวน 315.02 ลา้น

บาท เน่ืองจากผูบ้รหิารพจิารณาแลว้ว่าบรษิทัย่อยดงักล่าวไม่มคีวามสามารถในการชาํระหน้ีได ้
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและดอกเบีย้คา้งรบัทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 

 2560 เพิม่ขึน้ ลดลง 2560 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  

และดอกเบีย้คา้งรบั 1,645,986,283 243,984,621 (32,361,075) 1,857,609,829 

 

   (หน่วย : บาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 

 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง 2559 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

     และดอกเบีย้คา้งรบั 1,620,076,867 348,807,544 (322,898,128) 1,645,986,283 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและดอกเบีย้คา้งรบัทีม่สีาระสาํคญั

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างงวด 31 ธนัวาคม 

 2560 เพิม่ขึน้ ลดลง 2560 

     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มื 

    ระยะสัน้ 939,153,558 315,017,181 (855,137) 1,253,315,602 

 

   (หน่วย : บาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างงวด 31 ธนัวาคม 

 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง 2559 

     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มื 

    ระยะสัน้ 213,394,598 725,758,960        - 939,153,558 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น        

บรษิทัย่อย -      -  56,989  13,989 

        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        

ผูบ้รหิารสาํคญั        

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,523,613  12,045,190  1,473,711  11,675,053 

        

เงนิรบัล่วงหน้าจากการขายทีด่นิ        

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  7,220,000  -      - 
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให้กําหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท 

กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีประจาํปี 2560 ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 7.50 ลา้นบาท 
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สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสญัญาให้เช่าเครื่องจกัรส่วนหน้ากบับริษัทย่อยทางอ้อม โดยมกีําหนด

ระยะเวลาเช่า 5 ปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 1.50 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2560 บรษิทัไดท้าํสญัญารบัจา้งบรหิารจดัการกบับรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยทางออ้ม 7 บรษิทั เพื่อบรหิาร

จดัการงานดา้นต่างๆ (ดา้นวศิวกรรม บญัช ีการเงนิ บุคคล ธุรการ การควบคุม การตรวจสอบ กฎหมาย ขอ้มูลสารสนเทศ และ

งานอื่นๆ) สญัญามกีาํหนดระยะเวลา 12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมอีตัราค่าจา้ง

รายปีระหว่าง 278,200 บาท ถงึ 1,768,710 บาท ต่อบรษิทัย่อย 

 

เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัททําสญัญาเช่าที่ดินกบับริษัทย่อยทางอ้อม โดยตกลงเช่าที่ดนิซึ่งตัง้อยู่ที่ ตําบลท่าช้าง 

อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน กําหนดระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 29 กรกฎาคม 

2559 ถงึวนัที ่28 กรกฎาคม 2561 อตัราค่าเช่า 40,000 บาทต่อปี ทัง้น้ี เมื่อครบกําหนดสญัญาทัง้สองฝ่ายมสีทิธทิีจ่ะทําสญัญา

เช่ากนัใหม่ต่อไปได ้

 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

เงนิสดในมอื 801,000  1,143,000  419,000  701,000 

เงนิฝากธนาคาร-ออมทรพัย ์ 59,472,506  286,798,008  23,770,288  253,095,034 

เงนิฝากธนาคาร-กระแสรายวนั 5,893,118  2,742,079  30,071  85,872 

เงนิฝากธนาคาร-ฝากประจาํ 9,656,207  8,984,017  9,631,502  8,959,463 

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 1,702,808,952          -  1,702,808,952        - 

รวม 1,778,631,783  299,667,104  1,736,659,813  262,841,369 

 

 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2560 มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 

203,591,502,350 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท โดยจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในราคาเสนอขาย 0.0125 

บาทต่อหุน้ ต่อมาเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิค่าจองซือ้หุน้จากการจดัสรรและขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทัรวมเป็นจํานวนเงนิ 1,702.81 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวอยู่ระหว่างรอจดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันา

ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29 บรษิทัจงึยงัไม่สามารถนําเงนิจํานวน

ดงักล่าวมาใชไ้ด ้
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8. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ลกูหน้ีการคา้ – ลกูคา้ทัว่ไป 109,045,235    68,606,936  16,639,921  22,719,886 

รายไดค้า้งรบั 10,416,242  24,545,512  10,416,242  7,585,980 

รวม 119,461,477  93,152,448  27,056,163  30,305,866 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (8,649,423)  (6,876,518)  (8,449,214)  (6,876,518) 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั - สทุธ ิ 110,812,054  86,275,930  18,606,949  23,429,348 

        

ลกูหน้ีอื่น – ลกูคา้ทัว่ไป 68,248,590  73,525,217  44,927,219  50,498,935 

ลกูหน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 450,000,000  450,000,000  468,030,534  462,380,607 

รวม 518,248,590  523,525,217  512,957,753  512,879,542 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (517,482,308)  (517,682,517)  (512,092,078)  (497,045,899) 

ลกูหน้ีอื่น – สทุธ ิ 766,282  5,842,700  865,675  15,833,643 

        

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ 111,578,336  92,118,630  19,472,624  39,262,991 

 

 

ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํแนกตามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ลกูหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรบั        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 96,954,193   77,104,080  7,536,925  16,111,858 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

น้อยกว่า 3 เดอืน 7,802,152   12,317,241  5,023,495  10,462,881 

3 – 6 เดอืน 42,425          -  33,245         - 

มากกว่า 12 เดอืน 14,662,707   3,731,127  14,462,498  3,731,127 

รวม 119,461,477   93,152,448  27,056,163  30,305,866 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  (8,649,423)  (6,876,518)  (8,449,214)  (6,876,518) 

สทุธ ิ 110,812,054   86,275,930  18,606,949  23,429,348 
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ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีอื่นกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ลกูหน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ       -        -  4,654,993  1,205,492 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

น้อยกว่า 3 เดอืน       -        -  280,750  2,342,016 

3 - 6 เดอืน       -        -  280,750  4,196,611 

6 - 12 เดอืน       -        -  467,917  4,636,488 

มากกว่า 12 เดอืน 450,000,000  450,000,000  462,346,124  450,000,000 

รวม 450,000,000  450,000,000  468,030,534  462,380,607 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (450,000,000)  (450,000,000)  (467,364,424)  (452,318,244) 

สทุธ ิ       -        -  666,110  10,062,363 

 

 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู มดีงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 524,559,035  493,809,581  503,922,417  493,394,719 

บวก ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  1,584,784  31,049,054  16,618,875  10,827,298 

หกั กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,088)  (299,600)        -  (299,600) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 526,131,731  524,559,035  520,541,292  503,922,417 
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9. สนิคา้คงเหลอื 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

วตัถุเชือ้เพลงิ 16,804,245  8,687,838         -         - 

งานระหว่างทาํ       -  1,706,491        -        - 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,798,773  4,401,970  1,073,852  2,073,134 

ตน้ทุนงานบรกิารระหว่างตดิตัง้ 4,203,655  3,572,160  4,203,655  3,572,160 

รวม 22,806,673  18,368,459  5,277,507  5,645,294 

หกั  ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง (8,300,302)  (12,609,990)  (1,073,852)  (2,073,134) 

สทุธ ิ 14,506,371  5,758,469  4,203,655  3,572,160 

 

 

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าลดลง มดีงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ยอดคงเหลอืตน้ปี 12,609,990  14,037,511  2,073,134  2,073,134 

ลดลง (4,309,688)  (1,427,521)  (999,282)         - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 8,300,302  12,609,990  1,073,852  2,073,134 

 

 

ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในตน้ทุนขายและบรกิารสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560 2559 2560 2559 

     

ตน้ทุนขายและบรกิาร 311,061,560 363,026,740 33,816,596 41,027,917 

กลบัรายการการปรบัลดมลูค่า  (2,603,198) (1,427,521) (999,282)          - 

สทุธ ิ 308,458,362 361,599,219 32,817,314 41,027,917 
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10. สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

 

           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 134,797,372   140,431,721  50,804,399  49,714,341 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย 4,510,855   16,847,175  3,178,974  16,098,726 

เงนิทดรองจ่ายอื่น 25,984   348,702               -          - 

ภาษซีือ้ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 3,007,122   2,708,482  1,306,704       2,231,239 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 6,498,745   5,088,004  1,998,780  2,896,730 

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

ดอกเบีย้คา้งรบั 970,286   796,068  970,286  796,068 

อื่นๆ 2,434,603   3,544,601  1,153,850  2,344,307 

รวม 158,244,967  175,764,753  65,412,993  80,081,411 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (16,882,674)   (16,872,993)  (6,000,000)  (6,000,000) 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  141,362,293   158,891,760  59,412,993  74,081,411 

 

 

11. สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายและสนิทรพัยข์องการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

 

เมื่อวันที่ 19 ธนัวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซ ี 

แม่ระมาด จาํกดั (“IEC MR”)) (ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) ใหก้บับรษิทัอื่นแห่งหน่ึง ราคาจําหน่ายหุน้ละ 289.08 บาท รวม

เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 303.31 ลา้นบาท เพื่อนําเงนิมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนและเพื่อเป็นเงนิสนับสนุนในการลงทุนอื่น ส่งผลใหบ้รษิทั

สญูเสยีอาํนาจในการควบคุมบรษิทัย่อยดงักล่าว บรษิทับนัทกึกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสี่วนไดเ้สยีมูลค่า 

40.75 ลา้นบาท และตามวธิรีาคาทุนมลูค่า 77.53 ลา้นบาท ซึง่ไดแ้สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนของงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั ตามลาํดบั และเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิจาํนวน 291.53 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืบรษิทั

ไดร้บัเงนิเมื่อผูซ้ือ้ไดร้บัชาํระรายไดค่้าไฟฟ้าของเดอืน พฤศจกิายน และ ธนัวาคม 2559 จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อย่างไรก็

ตาม ปัจจุบนับรษิทัไดร้บัชาํระเงนิในสว่นทีเ่หลอืเพยีง 6.78 ลา้นบาท บรษิทัจงึพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัส่วนที่

เหลอืจาํนวน 5 ลา้นบาทในระหว่างปี 2559 
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ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จาํกดั ไดจ้ดัประเภทเป็นการดาํเนินงานทีย่กเลกิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560 2559 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก  
รายไดร้วม           - 75,158,486 

ตน้ทุนรวม           - (19,320,142) 

รายไดอ้ื่นรวม           - 741,397 

ค่าใชจ้่ายรวม           - (33,926,390) 

กาํไรของการดาํเนินงานท่ียกเลิก           - 22,653,351 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2559 ภายใต้การบรหิารของอดตีคณะกรรมการชุดเดมิ มมีติอนุมตัิให้

บรษิัทเขา้ซือ้หุ้นสามญัของ บรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจํากดั จากผูถ้ือหุ้นเดมิจํานวน 500,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

100 ของทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ ในราคาทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 50 ลา้นบาท บรษิทัไดท้าํสญัญา

ซือ้ขายหุน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 และไดจ้่ายชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัทีท่าํสญัญา จาํนวน 50 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทั โรงไฟฟ้า

หนองรี จํากดั ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกกะวตัต์ และอยู่ระหว่างการเริ่ม

ดาํเนินการก่อสรา้งโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ซึง่มงีบประมาณก่อสรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 286 ลา้นบาท 

 

บรษิทัประเมนิมลูค่าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเท่ากบัจาํนวนค่าใชจ้่ายสาํหรบัการไดม้าซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เน่ืองจากยงัมคีวามไม่

แน่นอนทีบ่รษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจาํกดั ยงัตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหเ้สรจ็สมบรูณ์ก่อนทีจ่ะสามารถผลติกระแสไฟฟ้า

เพื่อขายได้ ผู้บรหิารชุดปัจจุบนัของบริษัทไม่ได้ประเมินมูลค่าเพื่อจดัสรรมูลค่ายุติธรรมให้กบัสนิทรพัย์ของบรษิัทดงักล่าว 

เน่ืองจากประเมนิไดว้่าบรษิทัไม่สามารถใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปได ้และตัง้ใจทีจ่ะ

ขายเงนิลงทุนที่ดงักล่าวใหก้บับุคคลทีส่าม บรษิัทจงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และไดม้กีาร

ขายหุน้แลว้ ในระหว่างปี 2561 ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 48.1 
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12. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        
คํ้าประกนัสญัญาก่อสรา้งและบรหิารโรงงาน 

     กาํจดัขยะ 

 

50,000,000 

  

50,000,000 

  

50,000,000 

  

50,000,000 

คํ้าประกนัเงนิกูย้มืธนาคาร  26,947,528  20,604,558        -      - 

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา ธุรกจิโทรทศัน์ 12,500,000  12,500,000  12,500,000  12,500,000 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 4,640,000  5,440,000  3,840,000  3,840,000 

คํ้าประกนัสญัญาจดัซือ้เน็ตเวริค์ 1,178,000  1,178,000  1,178,000  1,178,000 

รวม 95,265,5287  89,722,558  67,518,000  67,518,000 

 

13. เงนิลงทุนอื่น 

 

13.1 เงนิลงทุนเผือ่ขาย  

 

รายการเคลื่อนไหว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    2560  2559 

       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม    1,091,750  833,250 

รายการปรบัปรุงจากการปรบัมลูค่า    90,750  258,500 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม    1,182,500  1,091,750 

 

         (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจาก   

 ราคาทุน  การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน  มลูค่ายุตธิรรม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

            
เงินลงทุนเผือ่ขาย           

บรษิทั ผลติไฟฟ้า 

จาํกดั (มหาชน) 

 

125,000 

  

125,000 

  

1,057,500 

  

966,750 

  

1,182,500 

  

1,091,750 
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13.2  เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2560  2559 

เงนิลงทุนทัว่ไป     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม – ราคาทุน  9,195,000  9,395,000 

หกั ค่าเผื่อมลูค่าเงนิลงทุนลดลง  (8,995,000)  (8,995,000) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุน  -  (200,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  200,000  200,000 

     

รวมเงนิลงทุนอื่น  1,382,500  1,291,750 

 

14.  เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้เงนิลงทุน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้เงนิลงทุน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

เงนิจ่ายล่วงหน้า 40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000 

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

สทุธ ิ        -         -         -         - 

 

เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ถาวร เอน็เนอรย์ี ่(2013) 

จาํกดั (“TE”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทีอ่อกชําระแลว้รวมจํานวน 1,250,000 หุน้  ในราคาหุน้ละ 100 บาท คดิเป็น

มลูค่าหุน้ทีซ่ือ้ขายทัง้สิน้ 125 ลา้นบาท โดยมกีารชาํระค่าหุน้ตามสญัญา 2 งวด บรษิทัชําระงวดที ่1 จํานวน 40 ลา้นบาท เมื่อ

วนัที่ 2 เมษายน 2558 ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงนิลงทุน ปัจจุบนัการซื้อหุน้ดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการได้

แลว้เสรจ็ตามสญัญาทีต่กลงไว ้บรษิทัจงึไดฟ้้องรอ้งดําเนินคดกีบัผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อเรยีกคนืเงนิจ่ายล่วงหน้า และไดบ้นัทกึค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของเงนิจ่ายล่วงหน้าแลว้ทัง้จาํนวน ปัจจุบนัศาลชัน้ตน้ไดม้คีําพพิากษาใหบ้รษิทัชนะคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าว และไดร้บั

เงนิคนืเตม็จาํนวน อย่างไรกต็าม ทางจาํเลยอยู่ระหว่างการขอยื่นอุทธรณ์  
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15. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ทนุชาํระแลว้ รอ้ยละการถอืหุน้ ราคาทนุ เงนิปันผลรบั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

         

บรษิทัย่อยทางตรง         

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

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (525,135,000) (525,135,000)   

     สุทธ ิ             -         -   

         

บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอรส์ 

จาํกดั 
560,600,000 560,600,000 

100 100 
560,600,000 560,600,000 

          -           - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (560,600,000) (560,600,000)   

     สุทธ ิ             -         -   

         

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

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (16,000,000) (16,000,000)   

     สุทธ ิ             -         -   

         

E-Contech Management Pte. Ltd. 3,275,330 3,275,330 100 100 3,275,330 3,275,330           -           - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (3,275,330) (3,275,330)   

     สุทธ ิ             -         -   

         

บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จาํกดั 400,000,000 400,000,000 100 100 445,000,000 445,000,000           -           - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (445,000,000) (353,068,177)   

     สุทธ ิ             - 91,931,823   

         

รวม             - 91,931,823           -           - 

         

จดัประเภทเป็นการดําเนินงานที ่

ยกเลกิ 
  

  
  

  

บรษิทั ไออซี ีแมร่ะมาด จาํกดั - - - -         -         - - 45,145,614 

 

ในระหว่างปี 2560 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงเพิม่เตมิจํานวน 91.93 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ผูบ้รหิารพจิารณาว่ามโีอกาสน้อยมากทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนจากเงนิลงทุนดงักล่าว และมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามลูค่าตาม

บญัชขีองเงนิลงทุน มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืมาจากประมาณการกระแสเงนิสดทางการเงนิ อ้างองิจากแผนการเงนิและการ

ดาํเนินงานซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิาร ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 21 

 

เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหล้งทุนเพิม่เติมใน บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จํากดั 

โดยซือ้หุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 1,000,000 หุน้ หรอือกีรอ้ยละ 25 ของทุนทีช่าํระแลว้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คดิ

เป็นมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อเพิม่สดัส่วนในการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 บรษิทัได้ทําสญัญาซื้อขายหุ้นเมื่อวนัที ่10 มถุินายน 

2559 และไดจ้่ายชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัทีท่าํสญัญา โดยบรษิทัไดบ้นัทกึสว่นตํ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัย่อยจาํนวน 

46.93 ล้านบาท ในส่วนของผูถ้ือหุ้น อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวอยู่ในการกล่าวโทษของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
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หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีต่ออดีตผู้บริหารชุดเดิมผู้อนุมัติรายการซื้อว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2560  2559 

     

มลูค่าสทุธติามบญัช ี– ยอดยกมาตน้ปี  91,931,823  1,450,010,330 

ซือ้เงนิลงทุน                -  100,000,000 

รวม  91,931,823  1,550,010,330 

หกั  การดอ้ยค่า  (91,931,823)  (1,458,078,507) 

มลูค่าสทุธติามบญัช ี- ยอดคงเหลอืสิน้ปี                -  91,931,823 

 

16. สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอาํนาจควบคุม 
 

บรษิทัย่อยทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอาํนาจควบคุมทีเ่ป็นสาระสาํคญั มดีงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 สดัสว่นการถอืของ             

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่

ในอํานาจควบคมุ  

(รอ้ยละ) 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็จดัสรรให้

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอํานาจ

ควบคมุ 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอํานาจ

ควบคมุสะสม 

บรษิทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

       

บรษิทั จเีดค จาํกดั 50 50 (326,385,584) (59,072,181) (280,804,714) 45,580,870 

บรษิทั ไออซี ีสระแก้ว 1 จาํกดั - -        - (10,784,785)         -          - 
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สรุปขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัย่อย ก่อนการตดัรายการระหว่างกนัและรายการปรบัปรุงอื่นในการจดัทาํงบการเงนิรวม มดีงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 บรษิทั จเีดค จาํกดั  บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จาํกดั 

 2560  2559  2560  2559 

        

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 115,818,414     99,751,917        -        - 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 405,340,076  1,012,863,514        -        - 

    รวมสนิทรพัย ์ 521,158,490     1,112,615,431         -        - 

        

หน้ีสนิหมุนเวยีน 1,085,823,588  988,419,775        -        - 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 34,944,830  71,395,311         -        - 

    รวมหน้ีสนิ 1,120,768,418  1,059,815,086         -        - 

        

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 599,609,928     52,800,345        -        - 

        

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม (280,804,714)  45,580,870        -        - 

        

รายได ้ 149,220,810    160,659,484             -  178,749,555 

ขาดทุนสว่นทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทั  

(326,385,584) 

  

(59,072,181) 

  

      - 

  

(361,606,012) 

ขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี         

ทีไ่ม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม 

 

(326,385,584) 

  

(59,072,181) 

  

      - 

  

(10,784,785) 

ขาดทุนสาํหรบัปี (652,771,168)  (118,144,362)        -  (372,390,797) 

        

ขาดทุนเบด็เสรจ็ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

(326,385,584) 

 
    (59,072,181) 

  

      - 

  

(361,606,012) 

ขาดทุนเบด็เสรจ็ของสว่นไดเ้สยี          

ทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม 

 

(326,385,584) 

 
    (59,072,181) 

  

      - 

  

(10,784,785) 

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี (652,771,168)  (118,144,362)        -  (372,390,797) 

        

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน  

21,870,767  

  

32,432,021  

  

      - 

    

103,504,081 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน  (11,345,779)   (56,028,657)        -  (29,085,659) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

จดัหาเงนิ 

 

(2,806,711)  

  

29,429,486  

  

      - 

     

(71,824,668) 

เงนิสดรบัสทุธ ิ 7,718,277   5,832,850         -  2,593,754 
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17. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ทีด่นิ  อาคารชุด  รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2559   192,337,695   39,584,669  231,922,364 

เพิม่ขึน้ 848,196             -  848,196 

ตดัจาํหน่าย (23,100,000)             -  (23,100,000) 

โอนเขา้ 25,906,028             -  25,906,028 

31 ธนัวาคม 2559 195,991,919  39,584,669  235,576,588 

31 ธนัวาคม 2560 195,991,919  39,584,669  235,576,588 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

1 มกราคม 2559            -  11,039,691  11,039,691 

คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี            -  1,979,315  1,979,315 

31 ธนัวาคม 2559            -  13,019,006  13,019,006 

คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี            -  1,979,532  1,979,532 

31 ธนัวาคม 2560            -  14,998,538  14,998,538 

      

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรพัย ์      

1 มกราคม 2559 13,267,509             -  13,267,509 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรบัปี 45,719,423             -  45,719,423 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (13,267,509)             -  (13,267,509) 

31 ธนัวาคม 2559 45,719,423             -  45,719,423 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (45,719,423)             -  (45,719,423) 

31 ธนัวาคม 2560 -             -             - 

  

มลูค่าสทุธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2559 150,272,496  26,565,663  176,838,159 

31 ธนัวาคม 2560 195,991,919  24,586,131  220,578,050 

      
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2559      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     1,979,315 

      
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2560      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     1,979,532 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ทีด่นิ  อาคารชุด  รวม 

      

ราคาทุน      

1 มกราคม 2559 156,827,545  792,870  157,620,415 

ตดัจาํหน่าย (23,100,000)            -  (23,100,000) 

โอนเขา้ 25,906,028            -  25,906,028 

31 ธนัวาคม 2559 159,633,573  792,870  160,426,443 

31 ธนัวาคม 2560 159,633,573  792,870  160,426,443 

      
ค่าเส่ือมราคาสะสม      

1 มกราคม 2559             -  650,929  650,929 

คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี             -  39,725  39,725 

31 ธนัวาคม 2559             -  690,654  690,654 

คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี             -  39,942  39,942 

31 ธนัวาคม 2560             -  730,596  730,596 

      

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรพัย ์      

1 มกราคม 2559 13,267,509              -  13,267,509 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรบัปี 45,719,423              -  45,719,423 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (13,267,509)              -  (13,267,509) 

31 ธนัวาคม 2559 45,719,423              -  45,719,423 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (45,719,423)              -  (45,719,423) 

31 ธนัวาคม 2560             -              -              - 

  

มลูค่าสทุธิทางบญัชี      

31 ธนัวาคม 2559 113,914,150  102,216  114,016,366 

31 ธนัวาคม 2560 159,633,573  62,274  159,695,847 

      

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2559      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     39,725 

      

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2560      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     39,942 
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ทีป่ระชุมของคณะกรรมการบรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จาํกดั) เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2559 มมีตใิหโ้อนทีด่นิจาํนวน 10 

ไร่ ใหก้บับรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยอกีบรษิทัหน่ึง โดยไม่มค่ีาตอบแทน เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว้

ในสญัญาร่วมทุนเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2555 อน่ึงบรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั ยงัไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคท์ีแ่น่นอนของ

การใชท้ีด่นิดงักล่าวในอนาคต 

 

บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จํากดั) ไดจ้ดจํานองทีด่นิจํานวน 64 ไร่ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารตามสญัญา

เงนิกู ้จาํนวนรวม 522 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิราคาอสิระเพื่อประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน

ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบมลูค่าตลาด และคาํนวณมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยใชอ้ตัราคดิลดทีใ่ช้

ในการประเมนิราคาตามรายงานการประเมนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัและบรษิทั

ย่อยมมีลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัสงูกว่ามลูค่าสทุธติามบญัชจีํานวน 57.80 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัจงึไดบ้นัทกึกลบัรายการค่า

เผื่อการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทัง้จาํนวน 

 

วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2550 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอศาล เรยีกรอ้งใหก้ารทาํธุรกรรมซือ้ทรพัยส์นิจาก บรษิทั อนิเตอร์

เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั (“IGA”) ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจาํนวน 181 ลา้นบาท เป็นโมฆะและ

ใหจ้ดทะเบยีนใสช่ื่อ IGA เป็นเจา้ของกรรมสทิธิต์ามเดมิหรอืหากไม่อาจกระทาํได ้ ใหบ้รษิทัย่อยร่วมกบัจําเลยทีเ่กีย่วขอ้งชําระ

เงนิจํานวน 181 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสรจ็สิน้แก่

โจทก ์ต่อมาเมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2553 ศาลไดม้คีาํพพิากษาในประเดน็เกีย่วกบัอํานาจฟ้องของโจทกว์่าไม่มอีํานาจฟ้องเพราะ

เป็นเพยีงผูถ้อืหุน้ของบรษิทั IGA ไม่สามารถฟ้องขอเพกิถอนนิตกิรรมการซือ้ขายระหว่างบรษิทั IGA กบับรษิทัย่อยไดต้าม

กฎหมาย จงึยกฟ้องโจทก ์ซึง่โจทกไ์ดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2558 ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็นว่าให้

เพกิถอนนิตกิรรมสญัญาการซือ้ขายทรพัยส์นิและการจดทะเบยีนโอนทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ และให้

บรษิทัย่อยร่วมกบัจําเลยทีเ่กีย่วขอ้งโอนทีด่นิพรอ้มอาคารสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ตามฟ้องกลบัคนืใหก้บับรษิทั 

IGA กรณีทีไ่ม่สามารถโอนทรพัยส์นิดงักล่าวได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ใหบ้รษิทัย่อยร่วมกบัจาํเลยทีเ่กีย่วขอ้งชดใชเ้งนิส่วนต่างแก่

โจทกเ์ป็นเงนิ179.53 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสรจ็ 

อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2558 บรษิทัย่อยไดย้ื่นฎกีาต่อศาลแลว้ ซึง่จนถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2561 ศาลฎกีาไดม้คีาํ

พพิากษาใหย้กฟ้องโจทกใ์นสว่นของจาํเลยที ่2 ที ่3 และที ่5 (บรษิทัย่อย) 
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ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยป์ระเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีผู่บ้รหิารพจิารณาแลว้ว่าจะไม่สามารถ

นํามาใชง้านหรอืไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ ซึง่มมีูลค่า 0.6 ล้านบาทในงบการเงนิรวม ทีผู่้บรหิารชุดปัจจุบนัจงึได้

พจิารณาบนัทกึเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี 2560 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยซ์ึง่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุน

ก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจีํานวน 26 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามลําดบั (งบการเงนิเฉพาะของ

บรษิทั : จาํนวน 14 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยไดว้่าจ้างผูป้ระเมนิอสิระเพื่อประเมนิราคายุตธิรรมของที่ดนิ อาคาร และ

อุปกรณ์ ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบมลูค่าตลาดของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และคาํนวณมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยคดิลดมูล

ค่าทีไ่ดจ้ากการประเมนิราคาเป็นมูลค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 แลว้พบว่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทัและบรษิทั

ย่อยมรีาคาประเมนิ (ปรบัปรุงแลว้) ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธติามบญัช ีจํานวน 11.45 ลา้นบาท และ 679.80 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึไดบ้นัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งทีม่อียู่ในปัจจุบนัหรอืจะมขีึน้ในอนาคตของบรษิทัย่อยสองแห่ง 

พรอ้มการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาฯ ไดจ้ดทะเบยีนจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั เงนิกูย้มืจากธนาคาร จาํนวน 662 ลา้นบาท 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบรษิทั ได้ก่อสร้างและติดตัง้บนทีด่นิเช่าของบรษิัทย่อย 

ภายใต้สญัญาเช่าทีด่นิ 5 ฉบบั ระยะเวลา 2 ปี และ 10 ปี มูลค่ารวม 353 ลา้นบาท และ 879 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้งและเครื่องจกัรของบรษิทับรษิทัย่อยจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่าทีด่นิเมื่อก่อสรา้งเสรจ็ 

 

วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2550 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาล เรียกร้องให้การทําธุรกรรมซื้อทรพัย์สินจาก บริษัท 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล แก๊สโซฮอล ์คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“IGA”) ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 181 ลา้นบาท เป็น

โมฆะและให้จดทะเบยีนใส่ชื่อ IGA เป็นเจา้ของกรรมสทิธิต์ามเดมิหรอืหากไม่อาจกระทําได้  ให้บรษิทัย่อยร่วมกบัจําเลยที่

เกีย่วขอ้งชาํระเงนิจํานวน 181 ลา้นบาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระ

เสรจ็สิน้แก่โจทก ์ต่อมาเมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2553 ศาลไดม้คีาํพพิากษาในประเดน็เกีย่วกบัอาํนาจฟ้องของโจทกว์่าไม่มอีํานาจ

ฟ้องเพราะเป็นเพยีงผูถ้อืหุน้ของบรษิทั IGA ไม่สามารถฟ้องขอเพกิถอนนิตกิรรมการซือ้ขายระหว่างบรษิทั IGA กบับรษิทัย่อย

ไดต้ามกฎหมาย จงึยกฟ้องโจทก ์ซึง่โจทกไ์ดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2558 ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็น

ว่าใหเ้พกิถอนนิตกิรรมสญัญาการซือ้ขายทรพัยส์นิและการจดทะเบยีนโอนทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ และ

ให้บริษัทย่อยร่วมกบัจําเลยที่เกี่ยวขอ้งโอนที่ดินพร้อมอาคารสิง่ปลูกสร้าง เครื่องจกัรพร้อมอุปกรณ์ตามฟ้องกลบัคนืให้กบั

บรษิทั IGA กรณีทีไ่ม่สามารถโอนทรพัยส์นิดงักล่าวได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ใหบ้รษิทัย่อยร่วมกบัจาํเลยทีเ่กีย่วขอ้งชดใชเ้งนิส่วน

ต่างแก่โจทกเ์ป็นเงนิ 179.53 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่าจะชาํระ

เสรจ็ อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2558 บรษิทัย่อยไดย้ื่นฎกีาต่อศาลแลว้ ซึง่จนถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2561 ศาลฎกีา

ไดม้คีาํพพิากษาใหย้กฟ้องโจทกใ์นสว่นของจาํเลยที ่2 ที ่3 และที ่5 (บรษิทัย่อย) 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสรา้ง 
 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดโครงการระหว่างก่อสรา้ง ดงัน้ี 

 

- โครงการ กจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล โมบายทวี ี 

 

บรษิัทได้รบัสมัปทานโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 โดยมีต้นทุน

งบประมาณทัง้หมดจํานวน 250 ล้านบาท ทัง้น้ี บรษิัทมตี้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

จํานวนทัง้สิน้ 155 ล้านบาท (บนัทกึรวมไว้ในบญัชงีานระหว่างก่อสร้างจํานวน 114 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

จํานวน 35 ลา้นบาท และเป็นค่าใชจ้่ายอื่นจํานวน 6 ลา้นบาท) ณ ปัจจุบนั บรษิทัยงัรอการดําเนินการของบรษิทั อสมท 

จาํกดั (มหาชน) (“อสมท.”) ในเรื่องใบอนุญาตนําเขา้อุปกรณ์วทิยุคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(“กสทช.”) ซึง่ทําใหโ้ครงการมคีวามล่าชา้ และการจดัสรรคลื่นความถี่ของ อส

มท.ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อย่างไรกต็าม เพื่อหลกัความระมดัระวงั บรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวไว้

เตม็จาํนวนแลว้ในระหวา่งปี 2555 - 2556 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2557 มมีตอินุมตัใิห้

บรษิทับอกเลกิสญัญาและดําเนินการฟ้องรอ้ง อสมท. ซึ่งเมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2558 บรษิัทไดส้่งหนังสอืบอกเลกิสญัญา

ใหก้บั อสมท. และให ้อสมท. ชดเชยค่าเสยีหาย โดยมกีาํหนดใหช้าํระภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอื ต่อมาวนัที ่

22 เมษายน 2559 บรษิทัไดย้ื่นฟ้อง อสมท. ต่อศาลแพ่ง (คดหีมายเลขดําที ่พ.1830/2559) ให ้อสมท. ชดใชค่้าเสยีหาย

พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งมีทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จํานวน 244.77 ล้านบาท และศาลมีกําหนดนัดชี้สองสถานและกําหนด          

แนวทางการดาํเนินคด ีหรอืนดัสบืพยานโจทกใ์นวนัที ่4 กรกฎาคม 2559 ซึง่ทาง อสมท. ไดย้ื่นคําใหก้ารและคํารอ้งขอให้

ศาลแพ่งจาํหน่ายคดแีละโอนดคไีปยงัศาลปกครองกลางเมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2560 ศาลปกครองกลางจงึมคีําสัง่รบัโอน

คดีมาเป็นของศาลปกครองกลาง ซึ่งบริษัทได้ยื่นคดัค้านคําให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2560 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการออกหมายนดัไปยงัคู่ความในคดเีพือ่แจง้กาํหนดวนันดัของศาล 

 

- โครงการผลติเอทานอล ทีร่ะยอง 
 

บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอรส์ จํากดั) มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่มรีาคา

ทุนรวม 469 ล้านบาท (ที่ดิน 20 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้าง 449 ล้านบาท) หกัค่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัย์สนิทัง้

จํานวน 469 ล้านบาท ในระหว่างปี 2551 - 2553 เพราะทรพัย์สนิดงักล่าวยงัมปัีญหาคดพีพิาทเกี่ยวกบัธุรกรรมการซื้อ

ทรพัยส์นิจากบรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล แก๊สโซฮอล ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั ทัง้น้ีกระบวนการพจิารณาของศาลฎกีาไดส้ิน้สุด

ลงในเดอืนตุลาคม 2561 ซึง่บรษิทัเป็นฝ่ายชนะคด ีโดยศาลไดม้คีาํตดัสนิว่าบรษิทัไดซ้ือ้ทรพัยส์นิดงักล่าวโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย ทัง้น้ี เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัย่อยไดร้บัรายงานการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ

ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบมลูค่าตลาดของสนิทรพัยแ์ละคํานวณมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 แลว้

พบว่ามลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัสงูกว่ามลูค่าสทุธติามบญัช ีจาํนวน 79.11 ลา้นบาท ดงันัน้บรษิทัจงึไดบ้นัทกึกลบัรายการ

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทัง้จาํนวน 
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19. สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

 

บรษิัทมเีครื่องจกัรและอุปกรณ์บางส่วนที่เกิดจากการลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงานผลติเมด็พลาสติกที่จงัหวดั

ระยอง มูลค่า 161.32 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว ยงัไม่ไดท้ําการตดิตัง้สายการผลติใหเ้สรจ็สมบูรณ์

เน่ืองจากโรงงานอยู่บนทีด่นิเช่าและมพีืน้ทีจ่าํกดั ซึง่ผูบ้รหิารชุดปัจจุบนัไดย้า้ยทรพัยส์นิดงักล่าวไปยงัสถานทีใ่หม่แลว้ และยงั

ไม่ตดัสนิใจว่าจะดาํเนินโครงการทีจ่ะใชเ้คื่องจกัรและแปกรณ์ดงักล่าวต่อไปหรอืไม่ ซึง่มตีน้ทุนและค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

  

ราคาทุน  

1 มกราคม 2559 - 

โอนเขา้ 1,041,230,111 

31 ธนัวาคม 2559 1,041,230,111 

เพิม่ขึน้ 26,206,087 

ตดัจาํหน่าย (10,062,100) 

31 ธนัวาคม 2560 1,057,374,098 

  

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย ์  

1 มกราคม 2559 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี 669,316,431 

31 ธนัวาคม 2559 669,316,431 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี 236,108,667 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี (9,370,905) 

31 ธนัวาคม 2560 896,054,193 

  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

31 ธนัวาคม 2559 371,913,680 

31 ธนัวาคม 2560 161,319,905 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 6 2  หนา้ 129 

 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของ

บรษิทั 
  

ราคาทุน  

1 มกราคม 2559 - 

โอนเขา้ 881,883,756 

31 ธนัวาคม 2559 881,883,756 

เพิม่ขึน้  19,185,397 

ตดัจาํหน่าย  (10,062,100) 

31 ธนัวาคม 2560 891,007,053 

  

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย ์  

1 มกราคม 2559 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี  509,970,076 

31 ธนัวาคม 2559 509,970,076 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี  229,087,977 

31 ธนัวาคม 2560 739,058,053 

  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

31 ธนัวาคม 2559 371,913,680 

31 ธนัวาคม 2560 151,949,000 

 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัแจง้จากผูป้ระเมนิราคาอสิระสาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชด้ําเนินงานจาก

การเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของสนิทรพัย์ที่ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน แล้วคิดลดมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัคืนถึง ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 พบว่ามมีลูค่าสทุธติํ่ากว่ามลูค่าสทุธติามบญัช ีจาํนวน 229 ลา้นบาท และ 236 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

นอกจากน้ีสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยบางรายการจาํนวน 7.93 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ีผู่บ้รหิารชุดปัจจุบนัไดพ้จิารณาแลว้เหน็

ว่าจะไม่ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต บรษิัทและบรษิัทย่อยจงึบนัทกึเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 7.93 

ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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20. สทิธกิารเช่า 

 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   

ราคาทุน   

1 มกราคม 2559  27,791,927 

ลดลง  (14,245,684) 

31 ธนัวาคม 2559  13,546,243 

31 ธนัวาคม 2560  13,546,243 

   

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

1 มกราคม 2559  13,865,218 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  1,170,097 

ลดลง  (10,530,585) 

31 ธนัวาคม 2559  4,504,730 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  899,960 

31 ธนัวาคม 2560  5,404,690 

   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

31 ธนัวาคม 2559  9,041,513 

31 ธนัวาคม 2560  8,141,553 

   

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2559   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  1,170,097 

   

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2560   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  899,960 
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21. ค่าความนิยม 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  2560  2559 

     

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม   2,904,534  239,322,329 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,904,534)  (236,417,795) 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  -  2,904,534 

 

การปันสว่นของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีม่สีาระสาํคญั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ผลติและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ

ชวีมวล 

 

ผลติและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากขยะ 

ผลติและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์

    

การปันสว่นค่าความนิยม 102,588,145 110,701,348 26,032,836 

ดอ้ยค่า (102,588,145) (110,701,348) (26,032,836) 

สทุธ ิ                -                -                - 

 

การทดสอบการดอ้ยค่า 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ผูบ้รหิารคํานวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จาก

การประมาณการกระแสเงนิสดอ้างองิจากการประมาณการทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิของบรษิทัตามแผนซึง่ไดร้บัการอนุมตัิ

จากผูบ้รหิาร โดยคดิลดครอบคลุมระยะเวลา 13 - 23 ปี แลว้พบว่ามลูค่าทีจ่ะไดร้บันัน้ตํ่ากวา่มลูค่าการลงทุนมาก กลุ่มบรษิทัจงึ

ตัง้ค่าเผื่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทัง้จาํนวน 

 

22. สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ี

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

  

ราคาทุน  

1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560  46,441,230 

  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

1 มกราคม 2559 2,167,827 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 1,858,307 

31 ธนัวาคม 2559 4,026,134 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 1,858,318 

31 ธนัวาคม 2560 5,884,452 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

  

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย ์  

1 มกราคม 2559        - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี 1,450,424 

31 ธนัวาคม 2559 1,450,424 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรบัปี (66,759) 

31 ธนัวาคม 2560 1,383,665 

  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

31 ธนัวาคม 2559 40,964,671 

31 ธนัวาคม 2560 39,173,113 

  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2559  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,858,307 

  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2560  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,858,318 

 

ในระหว่างปี 2559 บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์จาํนวน 1.45 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มธุรกจิดงักล่าวมมีูล

ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามลูค่าทางบญัช ี

 

 

23. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

  

ค่าสทิธกิารใช้

เทคโนโลย ี

  

ค่าลขิสทิธิ ์

ซอฟแวร ์

 ค่าสทิธใินการแพร่ภาพ

การออกอากาศ  

รายการโทรทศัน์ 

  

 

รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2559 80,000,000        22,996,526   35,000,000      137,996,526  

เพิม่ขึน้           -          3,952,013                  -          3,952,013  

31 ธนัวาคม 2559 80,000,000        26,948,539   35,000,000      141,948,539  

เพิม่ขึน้            -  8,000                 -  8,000 

ตดัจาํหน่าย            -  (1,981,277)                 -  (1,981,277) 

31 ธนัวาคม 2560 80,000,000  24,975,262  35,000,000  139,975,262 

        

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

1 มกราคม 2559           3,384,110         12,209,323                  -        15,593,433  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี           3,200,000           1,178,996                  -          4,378,996  
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31 ธนัวาคม 2559           6,584,110         13,388,319                  -        19,972,429  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี           3,200,000           1,664,884                  -  4,864,884 

ตดัจาํหน่าย            -        (1,981,263)                 -        (1,981,263) 

31 ธนัวาคม 2560 9,784,110  13,071,940                 -  22,856,050 

        

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย ์        

1 มกราคม 2559            -           -  35,000,000  35,000,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี            -  6,910,102                 -  6,910,102 

31 ธนัวาคม 2559            -  6,910,102  35,000,000  41,910,102 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี      70,215,890  4,777,730                 -  74,993,620 

31 ธนัวาคม 2560 70,215,890  11,687,832       35,000,000  116,903,722 

        

มลูค่าสทุธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2559 73,415,890          6,650,118                  -  80,066,008 

31 ธนัวาคม 2560            -     215,490                 -  215,490 

        

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2559        

ตน้ทุนขายและบรกิาร       2,763,503 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร       1,615,493 

    รวม       4,378,996 

        

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2560        

ตน้ทุนขายและบรกิาร       3,278,275 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร       1,586,609 

    รวม       4,864,884 

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

ค่าลขิสทิธิ ์     

ซอฟแวร ์

 ค่าสทิธใินการแพร่ภาพ

การออกอากาศ 

รายการโทรทศัน์ 

  

 

รวม 

      

ราคาทุน      

1 มกราคม 2559 18,889,057  35,000,000  53,889,057 

เพิม่ขึน้ 3,927,013                 -  3,927,013 

31 ธนัวาคม 25589 22,816,070  35,000,000  57,816,070 

ตดัจาํหน่าย                   (1,981,277)                 -  (1,981,277) 

31 ธนัวาคม 2560 20,834,793  35,000,000  55,834,793 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2559 10,973,460                 -  10,973,460 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 899,274                 -  899,274 

31 ธนัวาคม 2559 11,872,734                 -  11,872,734 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 873,017                 -  873,017 

ตดัจาํหน่าย (1,981,263)                 -  (1,981,263) 
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31 ธนัวาคม 2560 10,764,488                 -             10,764,488 

      

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย ์      

1 มกราคม 2559              -  35,000,000  35,000,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี 6,910,102                 -  6,910,102 

31 ธนัวาคม 2559 6,910,102  35,000,000  41,910,102 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัปี   1,255,247                 -    1,255,247 

31 ธนัวาคม 2560 8,165,349  35,000,000  43,165,349 

      

มลูค่าสทุธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2559 4,033,234                 -  4,033,234 

31 ธนัวาคม 2560 1,904,956                 -  1,904,956 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2559      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     899,274 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2560      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     873,017 

 

 

ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี 

 

ในระหว่างปี 2553 บรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จาํกดั) ซือ้สทิธกิารใชเ้ทคโนโลย ีจากบรษิทัในประเทศแห่งหน่ึง โดย

ผกูพนัทีจ่ะตอ้งใหค้าํปรกึษาโครงการเพื่อใหก้ารก่อสรา้งสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยทาํสญัญาใหใ้ชส้ทิธ ิในเทคโนโลย ีและรบัเป็นที่

ปรกึษาในการดําเนินโครงการโรงกําจดัขยะและโรงผลติไฟฟ้าพลงังานขยะขนาด 6 เมกะวตัต์ ต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา โดยใชเ้ทคโนโลย ีAsh Melting Casification ทีม่เีตาเผาแบบ Energy Recovery ทัง้น้ี บรษิทัย่อยทางออ้ม

ตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสทิธกิารใชเ้ทคโนโลยจีํานวนรวม 80 ลา้นบาท ทัง้น้ี เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัไดร้บั

รายงานจากผูป้ระเมนิราคาอสิระพจิารณาว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสทิธกิารใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวซึง่เป็นส่วนหน่ึง

ของเครื่องจกัรเพื่อกาํจดัขยะและผลติไฟฟ้า ไดร้วมอยู่ในการประเมนิมลูค่าสทุธติามบญัชขีองเครื่องจกัรในโครงการ และค่า

สทิธกิารใชเ้ทคโนโลยตีํ่ากว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ดงันัน้ บรษิทัจงึตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเครื่องจกัร (ตามทีอ่ธบิาย

ในหมายเหตุขอ้ 18) และสทิธกิารใชเ้ทคโนโลยจีาํนวน 70 ลา้นบาท 

 

ค่าสิทธิในการแพรภ่าพออกอากาศรายการโทรทศัน์ 

 

เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2554 บรษิทัไดท้ําสญัญากบับรษิทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนดําเนินการผลติและแพร่

ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์ภายใตช้ื่อช่องรายการ “BIG 1” ผ่านช่องสญัญาณในระบบ Digital Mobile TV กําหนดค่า

สทิธกิารแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์ตลอดระยะเวลาสญัญา 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที ่30 

มถุินายน 2557 โดยมค่ีาธรรมเนียม 35 ลา้นบาท ซึ่งจะเริม่ตดับญัชเีป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเริม่มรีายไดเ้ชงิพาณิชย ์อย่างไรก็

ตาม โครงการดงักล่าวไม่ไดเ้กดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ไว ้บรษิทัจงึไดบ้นัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท  
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24. ภาษเีงนิไดแ้ละภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

24.1  ภาษเีงนิได ้

 

ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั                     -  854,838                      -                      - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี                     -                      -                      -                      - 

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้                     -  854,838                      -                      - 

        

รายละเอยีดของการกระทบยอดภาษเีงนิได ้มดีงันี้ 

        

(ขาดทุน) ทางบญัชกี่อนภาษเีงนิได ้ (1,095,281,448)  (1,767,333,238)  (687,682,940)  (2,254,856,736) 

อตัราภาษรีอ้ยละ 20  20  20  20 

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ี (219,056,290)  (353,466,648)  (137,536,588)  (450,971,347) 

ผลกระทบ :-        

ค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถนํามาหกัในการ

คาํนวณภาษ ี

 

161,535,165 

  

334,687,398 

  

127,329,531 

  

453,719,117 

รายไดท้ีใ่หถ้อืเป็นรายไดต้ามประมวล

รษัฎากร 

 

3,364,486 

                

2,523,365  

         

                    - 

  

                    - 

รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษแีละหกั

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิได ้

 

(23,566,352) 

          

(94,627,094) 

  

(5,583) 

  

(8,629,047) 

ขาดทุนสะสมยกมาไมเ่กนิ 5 ปี     77,722,991  111,737,817   10,212,640  5,881,277 

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้                     -  854,838                      -                      - 

 

24.2 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     -      -      -      - 

รวม     -      -      -      - 
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การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทกึเป็นรายได ้(ค่าใชจ้่าย)   

 1 มกราคม 

2559 

 กาํไรหรอื 

ขาดทุน 

 สว่นของ 

ผูถ้อืหุน้ 

 31 ธนัวาคม 

2559 

       

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

     จาก 

      

ผลขาดทุนสะสมยกมา 854,838  (854,838)      -      - 

รวม 854,838  (854,838)      -      - 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราวและยอดขาดทุนยกไปทีม่ไิดร้บัรูใ้น                 งบ

การเงนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ผลแตกต่างชัว่คราว 7,111,796,354  4,946,609,720  4,360,045,097  2,730,041,846 

ขาดทุนทางภาษทีีย่งั 

    ไม่ไดใ้ช ้

 

1,109,927,514 

  

1,007,424,510 

  

273,467,978 

  

472,579,784 

รวม 8,221,723,868  5,954,034,230 4,633,513,075 3,202,621,630 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสิน้อายุภายในปี 2565 ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษีทีย่งัไม่สิน้อายุตามกฎหมายเกีย่วกบัภาษี

เงนิไดปั้จจุบนันัน้ กลุ่มบรษิทั/บรษิทั ยงัไม่ไดร้บัรูร้ายการดงักล่าวเป็นสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีน่ืองจากไม่

แน่ใจว่า กลุ่มบรษิทั/บรษิทั จะมกีาํไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวในอนาคต 

 

25. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        
เงนิประกนัตามสญัญาก่อสรา้งและบรหิาร

จดัการระบบกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนต่อ

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 

 

32,500,000 

 

 

 

32,500,000 

 

 

 

      - 

 

 

 

     - 

เงนิมดัจาํอื่นๆ 15,067,350  7,286,268  9,311,107  4,279,923 

เงนิประกนัการชําระเงนิค่าซื้อขายกากที่เหลือ

จากการคดัแยกปุ๋ ยอนิทรยี ์

 

5,000,000 
 

 

5,000,000 
 

 

5,000,000 
 

 

5,000,000 

ภาษอีากรขาเขา้รอขอคนื 4,817,716  4,813,142  -       - 
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    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

เงินประกันการเช่าที่ดินภายใต้สญัญาเช่ากับ

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 

- 
 

 

1,526,275 
 

 

- 
 

 

     - 

รวม 57,385,066  51,125,685  14,311,107  9,279,923 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,782,862)  (1,782,862)  (589,476)  (589,476) 

สทุธ ิ 55,602,204  49,342,823  13,721,631  8,690,447 

 

26. เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 11,396,630  14,505,301  552,165  9,567,995 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 20,000,000  20,000,000               -                            - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 16,899,723  26,580,000  -      - 

รวม 48,296,353  61,085,301  552,165  9,567,995 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อซึง่ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ด ้        เบกิใช ้

9 ลา้นบาท 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารในประเทศ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MOR และ MOR + 0.75 ต่อปี บรษิทัย่อย

มตีัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัธนาคารแห่งหน่ึง อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี มอีายุ 3 เดอืน คํ้าประกนัโดยทีด่นิและโรงงานผลติไฟฟ้า

ของบรษิทัย่อย ตามหมายเหตุขอ้ 18 
 

ในระหว่างปี 2560 บรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารแห่งหน่ึง อตัราดอกเบีย้ MLR-1 คํ้าประกนัโดยทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูก

สรา้งของบรษิทัย่อยและคํ้าประกนัโดยบรษิทั  

 
 

27. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

เจา้หน้ีการคา้ 32,322,492  29,730,931  3,502,733  3,214,208 

เจา้หน้ีอื่น        

   เจา้หน้ีค่าซือ้สนิทรพัย ์ 14,434,184  21,584,083  3,947,793  3,950,830 

   อื่นๆ 21,580,772  27,538,383  20,730,884  27,793,731 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 68,337,448  78,853,397  28,181,410  34,958,769 
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28. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 80,000,000  2,000,000  80,000,000           - 

บวก กูเ้พิม่ 340,067,123  175,000,000  310,000,000  175,000,000 

หกั จ่ายคนืเงนิกู ้ (250,000,000)  (97,000,000)  (250,000,000)  (95,000,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 170,067,123  80,000,000  140,000,000  80,000,000 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลภายนอกเป็นตัว๋แลกเงนิครบกําหนดชําระคืนภายในเดือน

สงิหาคม 2560 ถงึเดอืนกนัยายน 2561 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.00 - 6.50 ต่อปี 

 

29. เงนิมดัจาํรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 
 

 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2560  2559 

     
เงนิมดัจาํรบัจากผูจ้ะซือ้บรษิทัยอ่ย  10,000,000  10,000,000 

เงนิค่าจองซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้  1,702,967,375  - 

รวม  1,712,967,375  10,000,000 

 

 

เงนิมดัจาํรบัจากผูจ้ะซื้อบรษิทัย่อย 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2558 มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิัทอื่นแห่งหน่ึงเขา้มาตรวจสอบ

สถานะของบรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีแม่ระมาด จาํกดั) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ เมื่อวนัที ่18 

กนัยายน 2558 บรษิทัไดร้บัเงนิประกนั จาํนวน 50 ลา้นบาท โดยใหถ้อืเงนิประกนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการชําระราคาซือ้

ขายหุน้หากมกีารตกลงซือ้ขายภายใน 90 วนั นับจากวนัทีท่ําบนัทกึขอ้ตกลง ซึง่ต่อมาเมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2558 บรษิทัได้

เปลีย่นระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะใหแ้ลว้เสรจ็เป็นวนัที ่16 พฤษภาคม 2559 อย่างไรกต็าม รายการซือ้ยงัไม่สาํเรจ็ลุล่วง

ไปได ้บรษิทัไดค้นืเงนิมดัจาํใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวในเดอืนธนัวาคม 2559 จาํนวน 40 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอืจํานวน 10 ลา้นบาท 

จะตอ้งจ่ายคนืในอนาคต 
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เงนิค่าจองซื้อหุน้จากผูถ้อืหุน้ 
 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2560 มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 

203,591,502,350 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท โดยจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในราคาเสนอขาย 0.0125 

บาทต่อหุน้ ต่อมาเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิค่าจองซือ้หุน้จากการจดัสรรและขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทัรวมเป็นจาํนวนเงนิ 1,702.81 ลา้นบาท 
 

อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม 2561 บรษิทัไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากนายทะเบยีนว่ามคีาํสัง่ไม่รบัจดทะเบยีนซึง่รวมถงึ

คาํขอจดทะเบยีนลดทนุและเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามเน่ืองจากมกีารโต้แยง้จากผูถ้อืหุน้บางรายบรษิทัจงึไดค้นืเงนิค่า

จองซื้อหุ้นที่ได้รบัมาจากผู้จองซื้อหุ้น พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 1.40 ต่อปี โดยเริม่คํานวณดอกเบี้ยนับตัง้แต่วนัที่ 15 

ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2561 และบรษิัทได้ทําการคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นให้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในวนัที่ 25 

พฤษภาคม 2561 และวนัที ่8 มถุินายน 2561 เป็นจาํนวน 1,365.48 ลา้นบาท และ 345.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดใ้ชส้ทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อคาํสัง่ไม่รบัจดทะเบยีนดงักล่าว และเมื่อวนัที ่3 สงิหาคม 2561 บรษิทัไดร้บัแจง้ผล

คําวนิิจฉัยอุทรณ์ว่ามคีําสัง่เพกิถอนคําสัง่ไม่รบัจดทะเบยีน บรษิทัจงึได้จดัสรรและขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิใน

ระหว่างวนัที ่8 - 12 ตุลาคม 2561 ทัง้น้ี บรษิทัไดร้บัเงนิจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวน 45,744,275,772 

หุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 571.80 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ในวนัที ่22 ตุลาคม 2561 

 

30. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

    

เงนิกูย้มืระยะยาว 560,840,951  617,712,694 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (459,536,951)  (475,848,694) 

สทุธ ิ 101,304,000  141,864,000 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่มีสาระสําคญั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  617,712,694  714,464,207 

บวก กูเ้พิม่ 48,829,708  707,790 

หกั จ่ายชาํระคนื (105,701,451)  (97,459,303) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 560,840,951  617,712,694 
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บริษทั ไออีซี แมท่า แม่แตง จาํกดั 

 

บรษิทัย่อยไดท้าํสญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหน่ึง กาํหนดชาํระคนืภายใน 8 ปี และกาํหนดชําระดอกเบีย้

ทุกเดอืน อตัราดอกเบีย้ MLR และ MLR ลบ 0.50 - 1.50 ต่อปี 

 

เงนิกูย้มืดงักล่าวมหีลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

 

- โฉนดทีด่นิ กรรมสทิธิข์องบรษิทัย่อย 

- แผงโซลารเ์ซลลแ์ละอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิข์องบรษิทัย่อย 

- สทิธกิารรบัคนืเงนิฝากธนาคาร 

- บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั (ผูถ้อืหุน้รายใหญ่) และบรษิทั 

- ใบหุน้ของบรษิทัย่อย 

- สทิธเิรยีกรอ้งการรบัเงนิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

- การคํ้าประกนัสว่นตวัของกรรมการบรษิทัย่อย 3 ท่าน 

 

 

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จาํกดั 

 

บรษิทัย่อยทําสญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล และกําหนด

ชาํระดอกเบีย้ทุกเดอืน อตัราดอกเบีย้ MLR, MLR ลบ 0.50 ถงึ 1.5 ต่อปี 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมหีลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

 

- ทีด่นิทัง้หมดพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตของบรษิทัย่อย 

- เครื่องจกัรของบรษิทัย่อย 

- บรษิทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั (กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

- กรรมการบรษิทัย่อย 

- หุน้สามญัของผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน 

- หุน้สามญัของบรษิทัย่อยจาํนวน 2,250,500  หุน้ ซึง่ถอืโดยบรษิทั 

- หุน้สามญัของบรษิทัย่อยจาํนวน 400,000 หุน้ ซึง่ถอืโดยบรษิทั 

 

บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จํากดั)  ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงนิบางรายการตามทีร่ะบุในสญัญากูย้มืเงนิ

กบัธนาคารแห่งหน่ึงได ้ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึได้จดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีภาระคํ้ าประกันการกู้ ยืม เ งินจากธนาคาร ในประเทศให้แ ก่บริษัทย่ อย 

(บรษิทั ไออซี ีแม่ทา แม่แตง จาํกดั) 
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31. หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2560  2559 

     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,159,368  1,159,368 

ครบกาํหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  1,062,754  2,222,122 

รวม  2,222,122  3,381,490 

หกั ดอกผลเชา่ซือ้รอตดับญัช ี  (164,038)  (390,026) 

สทุธ ิ  2,058,084  2,991,464 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,035,644)  (944,861) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธ ิ  1,022,440  2,046,603 

 

สญัญาเช่าดงักล่าวเป็นการเช่าซือ้ยานพาหนะกบับรษิทัอื่นแห่งหน่ึง จาํนวน 4 สญัญา มรีะยะเวลา 48 งวด โดยมกีําหนดผ่อน

ชาํระงวดละ 13,054 บาท ถงึ 35,253 บาท 

 

 

32. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

       

งบแสดงฐานะการเงิน       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,186,582  20,552,781  6,572,405  18,726,207 

        

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       

รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน        

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,267,216  5,834,605  6,363,484  5,063,748 

        

รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่        

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นระหว่างปี 20,633,415     -  18,517,286       - 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 20,552,781  15,908,489  18,726,207  13,662,459 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 6,778,808  4,277,332  5,942,220  3,545,555 

ดอกเบีย้จ่าย 488,408  366,960  421,264  327,880 

หกั หน้ีสนิลดลงจากการโอนยา้ยพนกังาน       -  (1,190,313)        -        - 

การปรบัมลูค่า – ผลกาํไรตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

    

(20,633,415) 
 

 

      - 

  

)18,517,286(  

  

        - 

บวก โอนจากบรษิทัย่อย       -  1,190,313        -  1,190,313 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 7,186,582  20,552,781  6,572,405  18,726,207 

 

ขอ้สมมตหิลกัทีส่าํคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 
        

อตัราคดิลด (รอ้ยละต่อปี) 2.24 – 3.16  1.52 – 4.01  2.42  2.40 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละต่อปี) 3   3 – 10  3  3 

เกษยีณอายุ (ปี) 60  60  60  60 

อตัราการเสยีชวีติ มรณะไทย 

ปี 2560 

 มรณะไทย 

ปี 2551 

 มรณะไทย 

ปี 2560 

 มรณะไทย 

ปี 2551 
 

ค่าใชจ้่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

ผลกาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 
        
ตน้ทุนการบรกิารปีปัจจุบนั 6,778,808  4,277,332  5,941,769  3,545,555 

ดอกเบีย้จ่าย 488,408  366,960  421,715  327,880 

รบัโอนจากบรษิทัย่อย         -  1,190,313  -   1,190,313 

รวมค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 7,267,216  5,834,605  6,363,484  5,063,748 

 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารในปัจจุบนั และดอกเบีย้จ่ายจะรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

ผลกาํไรตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัจากการ

เปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิานดา้นประชากร (20,633,415) 

 

    - 

 

(18,517,286) 

 

     - 

รวมกาํไรทีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (20,633,415)  -  (18,517,286)  - 

 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดขา้งตน้จะถูกรวมอยู่ในรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เกีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไว้เป็น

จาํนวนเงนิดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

เพิม่ขึน้     

รอ้ยละ 1  

ลดลง  

รอ้ยละ 1  

เพิม่ขึน้     

รอ้ยละ 1  

ลดลง  

รอ้ยละ 1 

        

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

อตัราคดิลด        

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 

                          

(649,595) 
 

                   

748,154   (587,010)  671,427 

        

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน        

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 

                           

769,916  
 

                  

(680,186)  684,995  (609,232) 

        

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน        

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 

                          

(696,048) 
 

                   

248,009   (628,911)  205,083 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานทีค่าดว่าจะจ่ายโดยไม่ไดค้ดิลด มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   

1 ปี                       27,450                   - 

ระหว่าง 2 - 5 ปี                   2,356,779  2,356,779 

ระหว่าง 6 - 10 ปี                   3,511,056  3,256,246 

ระหว่าง 11 - 15 ปี                   1,888,510  1,888,510 
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33. ประมาณการหน้ีสนิ 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ส่วนท่ีหมุนเวียน        

ประมาณการผลขาดทุนจากคดคีวาม 3,840,810  24,568,550  3,840,810  24,568,550 

ประมาณการค่าปรบังานล่าชา้ตามสญัญาฯ 8,226,285  25,517,767  8,226,285  7,708,672 

 12,067,095  50,086,317  12,067,095  32,277,222 

        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

ประมาณการผลขาดทุนจากคดคีวาม 4,022,732  -  4,022,732  - 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสนิ    

ของบรษิทัย่อย 87,837,688  77,941,443  77,941,443  77,941,443 

 91,860,420  77,941,443  81,964,175  77,941,443 

รวม 103,927,515  128,027,760  94,031,270  110,218,665 

 

ประมาณการค่าปรบังานล่าชา้ตามสญัญา 

ประมาณการหน้ีสนิเป็นประมาณการค่าปรบังานล่าชา้ตามสญัญาการใหบ้รกิารตดิตัง้และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบั

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง 

 

ประมาณการผลขาดทุนจากคดคีวามของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

บริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

- วนัที ่4 สงิหาคม 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยหา้งหุน้ส่วนจํากดั บางกอก แอดวานซ ์โปรดกัส ์ขอ้หาผดิ

สญัญาซือ้ขายสนิคา้ ซึง่มจีาํนวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจาํนวน 1.80 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามเมื่อวนัที ่5 เมษายน 2561 

โจทกเ์สนอสญัญาประนีประนอมยอมความต่อศาล ศาลพพิากษาใหเ้ป็นไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความ โดยไดอ้อก

คําบงัคบัใหช้ําระยอดหน้ีจํานวน 1.66 ลา้นบาท ภายใน 2 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ผ่อนชาํระหน้ี 

 

- วนัที ่18 สงิหาคม 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยอดตีพนักงานของบรษิทั ขอ้หาเลกิจา้งไม่เป็นธรรม ซึง่มี

จาํนวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจาํนวน 1.32 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2562 ศาลพพิากษาคดถีงึทีสุ่ดใหบ้รษิทั

ชาํระหน้ีเป็นจํานวน 1.32 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ของเงนิต้นนับแต่วนัฟ้อง ทัง้น้ี บรษิทัถูกหกัเงนิในบญัชี

ธนาคารนําสง่แก่กรมบงัคบัคดแีลว้ 
 

- เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอศาลโดยอดตีพนกังานของบรษิทั ขอ้หาเลกิจา้งไม่เป็นธรรม ซึง่

มจีาํนวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจาํนวน 2.64 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 ศาลพพิากษาใหบ้รษิทัชําระหน้ี

เป็นจาํนวน 2.49 ลา้นบาท ทัง้น้ีจาํนวนหน้ีดงักล่าวไดถู้กชาํระแลว้ 
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- เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอศาลโดยเจา้หน้ีรายหน่ึง ขอ้หาผดิสญัญาจา้งทาํของ ซึง่มจีาํนวน

ทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 0.99 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2561 ศาลพพิากษาใหบ้รษิทัชําระหน้ีตามคํา

ฟ้อง ทัง้น้ี บรษิทัไดช้าํระหน้ีเป็นจาํนวนเงนิ 0.80 ลา้นบาทแลว้ 

 

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จาํกดั 
 

- เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2560 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิทั ไทย แคปิตอล คอรป์อเรชัน่ จํากดั และ

บรษิทั ทซีซี ีเอน็เนอรย์ี ่จํากดั ขอ้หาผดิสญัญาซือ้ขายสนิคา้ ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 2.33 ลา้นบาท 

และเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ศาลพพิากษาใหบ้รษิทัย่อยชําระหน้ีแก่โจทกพ์รอ้มดอกเบีย้ รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงนิ

ตน้นบัถดัจากวนัฟ้อง ทัง้น้ี จาํนวนหน้ีดงักล่าวไดถู้กจ่ายชาํระแลว้ 
 

- เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2560 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิทั สมบตัไิพบลูย ์ซพัพลาย จํากดั ขอ้หาผดิ

สญัญาเช่า ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 0.98 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2561 ศาลพพิากษาให้

บรษิทัย่อยชาํระหน้ีแก่โจทกจ์าํนวน 0.71 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงนิตน้นบัแต่วนัฟ้อง ทัง้น้ีจํานวน

หน้ีดงักล่าวไดถู้กชาํระแลว้ 
 

- เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอศาลโดยเจา้หน้ีรายหน่ึง ขอ้หาผดิสญัญาซือ้ขายสนิคา้ ซึง่

มจีาํนวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวนรวม 0.91 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2561 ศาลพพิากษาใหบ้รษิทัย่อย

ชาํระหน้ีแก่โจทก์จํานวน 0.66 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงนิต้นนับแต่วนัฟ้อง ทัง้น้ีจํานวนหน้ี

ดงักล่าวไดถู้กจ่ายชาํระแลว้ 
 

- เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2560 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยหา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.อ.ีอ ีเอน็เตอรไ์พรส ์เอน็จิ

เนียริง่ ขอ้หาผดิสญัญาจา้งทําของ ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 1.31 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่5 มถุินายน 

2561 บรษิทัย่อยยนิยอมชดใชเ้งนิใหแ้ก่โจทก ์โดยผ่อนชาํระภายใน 1 ปี เป็นจาํนวนเงนิ 0.11 ลา้นบาท ต่อเดอืน โจทกจ์งึ

ขอถอนฟ้องคดดีงักล่าว 
 

- เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิทั ไทย อนิดสัเทค จํากดั ขอ้หาผดิสญัญาซือ้

ขายสนิคา้ ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 0.16 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2561 บรษิทัย่อยไดท้ํา

สญัญาประนีประนอมยอมความที่ศาล โดยขอผ่อนชําระงวดละ 0.03 ล้านบาท เริม่ตัง้แต่วนัที ่5 เมษายน 2561 เป็น

ระยะเวลา 6 เดอืน รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 0.13 ลา้นบาท 
 

- เมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิทั ทวศีกัดิก์ติตยิา จํากดั ขอ้หาผดิสญัญาซือ้

ขายสนิคา้ ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 0.95 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2561 ศาลพพิากษาให้

บรษิทัย่อยชําระหน้ีแก่โจทกจ์ํานวน 0.90 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงนิต้นนับถดัจากวนัฟ้อง ทัง้น้ี 

บรษิทัย่อยไดท้ําบนัทกึขอ้ตกลงการผ่อนชําระหน้ีเดอืนละ 0.04 ลา้นบาท เริม่ชําระตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2561 เป็น

ระยะเวลา 2 ปี รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1.05 ลา้นบาท 

 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พารท์เนอรส์ จาํกดั 

 

- วันที่ 22 มกราคม 2552 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊สโซฮอล ์

คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ขอ้หาผดิสญัญาซือ้ขายเรยีกเงนิคา้งชาํระคนืพรอ้มค่าทนายความ จํานวน 1 ลา้นบาท และค่าเสยีหาย
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จากการไม่ชําระหน้ีตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิโดยมทีุนทรพัยใ์นการฟ้องรอ้งจํานวน 77.21 ลา้นบาท พรอ้ม

ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของเงนิตน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 82.54 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึเจา้หน้ีค่า

ซือ้ทรพัยส์นิและประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าวแลว้ จํานวน 69 ลา้นบาท และจํานวน 8 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ปัจจุบนัคดอียู่ในกระบวนการพจิารณาของศาล 

 

 

34. ทุนเรอืนหุน้ 

 

รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีน และทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

มดีงัน้ี 

 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  (หุน้ / บาท) 

 (หน่วย : บาท)  2560  2559 

 มลูค่าหุน้ละ  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงนิ  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงนิ 

ทุนจดทะเบยีน          

หุน้สามญั          

   ยอดคงเหลอืตน้ปี 0.01  244,074,505,500  2,440,745,055  204,824,585,000  2,048,245,850 

   ลดทุน 0.01                           -                           -  (1,429,163,750)  (14,291,638) 

   เพิม่ทุน 0.01                           -                           -  40,679,084,250  406,790,843 

   ยอดคงเหลอืสิน้ปี 0.01  244,074,505,500  2,440,745,055  244,074,505,500  2,440,745,055 

          

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  (หุน้ / บาท) 

 (หน่วย : บาท)  2560  2559 

 มลูค่าหุน้ละ  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงนิ  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงนิ 

          

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้         

หุน้สามญั          

   ยอดคงเหลอืตน้ปี 0.01  203,446,598,767  2,034,465,988  180,795,930,000  1,807,959,300 

   เพิม่ทุน 0.01  144,903,583  1,449,036  22,650,668,767  226,506,688 

   ยอดคงเหลอืสิน้ปี 0.01  203,591,502,350  2,035,915,024  203,446,598,767  2,034,465,988 

 

 

 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 

เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560 มผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่2 (IEC-W2) ใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็น

หุน้สามญั โดยซือ้ในราคาหุน้ละ 0.025 บาท จาํนวน 4,640,884 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 116,022 บาท 

 

เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2560 มผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่2 (IEC-W2) ใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็น

หุน้สามญั โดยซือ้ในราคาหุน้ละ 0.025 บาท จาํนวน 140,262,699 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 3,506,568 บาท 
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สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

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

เดมิในราคาหุน้ละ 0.022 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 497,188,808 บาท และ 51,177,517 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.025 บาท รวม

เป็นจํานวนเงนิ 1,279,437 บาท โดยบรษิัทไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์

2559 เป็นทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ จาํนวน 226,506,688 บาท และสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั จาํนวน 271,961,557 บาท 

 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัดิงัน้ี 

 

- ให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 2,048,245,580 บาท เหลือ 2,033,954,212 บาท แบ่งออกเป็น 

203,395,421,250 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,429,163,750 

หุน้ 

 

- ให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 406,790,843 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 

40,679,084,250 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั รุ่นที ่2 (IEC–W2) 

 

เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  2                     

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

2559 ในอตัราสว่น 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มอีายุ 3 ปีจากวนัที ่23 พฤษภาคม 2559 และมอีตัราการ

ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในอตัรา 1 : 1 ในราคาหุน้ละ 0.025 บาท 

 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลง มดีงัน้ี 
 

   จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้

หุน้สามญั (หน่วย) 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560   40,619,526,309 

หกั ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   (144,903,583) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560   40,474,622,726 

 

 

 

35. สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีเป็นเงนิสาํรองไม่น้อยกวา่ รอ้ยละหา้ของกาํไร

สทุธปิระจาํปี สทุธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าเงนิสาํรองน้ีจะมไีม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุน   จดทะเบยีน เงนิสาํรอง

น้ีจะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้
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36. รายไดเ้งนิอุดหนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า 

 

รายได้เงนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า เป็นรายไดจ้ากการได้รบัสนับสนุนส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) จากการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์จากขยะ และจากเชือ้เพลงิชวีมวล ในอตัรา 6.50 บาท 

อตัรา 3.50 บาท และอตัรา 0.30 บาท ต่อกโิลวตัต ์- ชัว่โมง ตามลําดบั เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชย ์และต่ออายุครัง้ละ 5 ปี 

 

37. รายไดอ้ื่น 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 
        

รายไดค่้าทีป่รกึษา 1,567,000  3,028,500  6,953,000  21,240,900 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

    สาธารณูปโภค 

 

5,472,595 

  

4,583,119 

  

5,472,595 

  

4,592,034 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และ                        

สทิธกิารเช่า 

 

461,011 

  

13,838,327 

  

449,142 

  

11,238,255 

รายไดอ้ื่น 25,464,658  23,349,118  8,028,068  12,581,310 

รวม 32,965,264  44,799,064  20,902,805  49,652,499 

 

 

 

38. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 

 

รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560 2559 2560 2559 

     

ซือ้สนิคา้สาํเรจ็รปู และตน้ทุนการใหบ้รกิาร 203,469,643 221,913,085  25,349,369  31,893,555  

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 6,820,500  23,786,300  2,152,500  7,485,000  

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 157,864,394 190,116,390  121,189,787 143,342,585  

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 98,327,862 116,443,264  11,884,287  11,494,612  

ค่าทีป่รกึษา 4,852,724   15,344,535 3,660,194 14,290,376 
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39. สว่นการดาํเนินงาน 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารจดักลุ่มสว่นงานทีร่ายงานเป็น 2 สว่นงานหลกัคอื (1) ธุรกจิสือ่สารและโทรคมนาคมและบรกิารตดิตัง้และ

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) โครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยดาํเนินธุรกจิในสว่นงานทาง

ภูมศิาสตรห์ลกัในประเทศไทย บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละสว่น

งาน ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ของสว่นงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวม สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัต่อไปน้ี 

       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 ธุรกจิสือ่สารและ

โทรคมนาคมและบรกิาร

ตดิตัง้และพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

โครงการผลติและ 

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานทดแทน  

การตดัรายการ

ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

รายได้จากการขายและบริการ :                

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก – สุทธ ิ 56,915  65,857  329,600  396,888      -      -  386,515  462,745 

กาํไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 1,009  1,791  39,826  98,020  37,222  1,335  78,057  101,146 

                

รายไดอ้ื่น             32,965  44,799 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์             (990,936)  (1,220,840) 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย             (98,328)  (116,443) 

ตน้ทุนทางการเงนิ              (38,687)  (42,314) 

                

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์             979,643  1,636,717 

สนิทรพัยอ์ืน่             2,697,757  1,428,522 

รวมสินทรพัย ์             3,677,400  3,065,239 

                

รวมหน้ีสิน             2,765,868  1,082,748 

 

ลกูคา้รายใหญ่ 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานของภาครฐั 2 

แห่ง จาํนวน 386 ลา้นบาท และ 432 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

40. เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังานบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน

สาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 ของ

เงนิเดอืน กองทุนสํารองเลี้ยงชพีน้ีบริหารโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนสํารองเลี้ยงชพีสวสัดกิารมัน่คง และ กองทุน

สํารองเลี้ยงชพี เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ทัง้น้ีพนักงานที่เป็นสมาชกิของกองทุนฯ จะได้รบัเงินคนืที่จ่ายสมทบ และส่วนของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยเมื่อพนกังานลาออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุน ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บรษิทัและบรษิทั
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ย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 2.71 ลา้นบาท และ 3.61 ลา้นบาท ตามลําดบั (งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัจํานวน 

1.92 ลา้นบาท และ 2.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

41. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐานสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) 

สาํหรบัปีทีเ่ป็นของส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญัของบรษิัทและจํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกั แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท / หุน้) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560  2559  2560  2559 

        

ขาดทุนสาํหรบัปีท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทั 

 

(768,921,156) 

  

(1,686,605,203) 

  

(687,682,941) 

  

(2,254,856,736) 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อก ณ วนัที ่1 มกราคม 203,446,598,767  180,795,930,000  203,446,598,767  180,795,930,000 

ผลกระทบจากหุน้ทีอ่อกจาํหน่าย 106,732,580  19,838,020,499  106,732,580  19,838,020,499 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั  

(ข ัน้พืน้ฐาน) 

 

203,553,331,347 

  

200,633,950,499 

  

203,553,331,347 

  

200,633,950,499 

ขาดทุนต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) (0.0038)   (0.0084)  (0.0034)  (0.0112) 

 

 

42. สทิธพิเิศษจากการสง่เสรมิการลงทุน 

 

บรษิทัย่อยไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัขิอง

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนตามแต่ละบตัรสง่เสรมิ รายละเอยีดตามแต่ละบตัรสง่เสรมิมดีงัน้ี 
 

   วนัทีเ่ริม่มรีายไดต้าม 

เลขทีบ่ตัร วนัทีบ่ตัร ธุรกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ บตัรสง่เสรมิ 

    

2556(2)/2555 
 

11 มกราคม 2554 โรงกาํจดัขยะและผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากขยะ 11 ธนัวาคม 2557 

2591(1)/2554 
 

19 ตุลาคม 2553 

 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 23 กนัยายน 2556 

 

2075(1)/2556 

 

25 มนีาคม 2556 

 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 30 มถุินายน 2557 

 

2076(1)/2556 

 

25 มนีาคม 2556 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 30 มถุินายน 2557 

2011(1)/2556 
 

19 มนีาคม 2556 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 26 ธนัวาคม 2556 

1372(1)/2555 23 มนีาคม 2555 โรงงานผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล เมษายน 2556 
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ทัง้น้ี ภายใตเ้งื่อนไขทีก่าํหนดบางประการ สทิธปิระโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย 

 

- ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร 

- ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิกําหนดเวลาแปดปี 

นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้  

- ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสยี

ภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลนัน้ 

- ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สบิของอตัราปกตมิกีําหนด

หา้ปี นับจากวนัทีพ่้นกําหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่

ไดร้บัการสง่เสรมิสาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากขยะ 

- ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนสง่ ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสบิปีนับแต่วนัทีเ่ริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ สาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากขยะ 

- ได้ รับอ นุญาต ให้หัก เ งินลงทุน ในการติดตั ้งหรือ ก่ อสร้ า งสิ่ ง อํ านวยความสะดวกร้อยละยี่ สิบห้า ของ 

เงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

 

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2541 บรษิทัต้องแสดงยอด

รายไดแ้ยกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ และไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

 กจิการทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิ  

กจิการทีไ่มไ่ดร้บั

การส่งเสรมิ 

 

รวม  

กจิการทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิ  

กจิการทีไ่มไ่ดร้บั

การส่งเสรมิ 

 

รวม 

รายได้            

รายไดจ้ากการขายหรอื

การใหบ้รกิาร 

 

16,892,685 

  

40,022,800 

  

56,915,485 

  

269,747,133 

  

52,630,170 

  

322,377,303 

รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วน

เพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า 

 

329,599,535 

  

      - 

  

329,599,535 

  

140,367,730 

  

      - 

  

140,367,730 

รายไดอ้ื่น       -  174,778,354  174,778,354  -  88,308,557  88,308,557 

รวมรายได ้ 346,492,220  214,801,154  561,293,374  410,114,863  140,938,727  551,053,590 

 

 

43. เครื่องมอืทางการเงนิ 

 

การบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากการดาํเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีารถอืหรอืออกเครื่องมอื

ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ ์เพือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา้ 
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ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบีย้  ในตลาด 

ซึง่สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มืเงนิเบกิเกนิ

บญัชธีนาคาร เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาว อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัรา

ดอกเบี้ยที่ปรบัขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่งจากอตัรา

ดอกเบีย้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยจงึอยู่ในระดบัตํ่า ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและ

บรษิทัย่อย ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560 

 มอีตัราดอกเบี้ย

ลอยตวั 

 มอีตัรา

ดอกเบีย้คงที ่

  

ไมม่ดีอกเบีย้ 

  

รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,777,830,783       -  801,000  1,778,631,783 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น      -       -  111,578,336  111,578,336 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 73,044,293  68,318,000       -  141,362,293 

รวม 1,850,875,076  68,318,000  112,379,336  2,031,572,412 

        

หน้ีสนิทางการเงนิ        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 

 

     - 

  

48,296,353 

  

     - 

  

48,296,353 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น      -              -  68,337,448  68,337,448 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก      -  170,067,123       -  170,067,123 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและ

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 

     - 

  

560,840,951 

  

     - 

  

560,840,951 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ      -  2,058,084       -  2,058,084 

รวม      -  781,262,511  68,337,448  849,599,959 

 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2559 

 มอีตัราดอกเบี้ย

ลอยตวั 

 มอีตัรา

ดอกเบีย้คงที ่

  

ไมม่ดีอกเบีย้ 

  

รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 278,817,666  8,984,017  11,865,421  299,667,104 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น         -          -  92,118,630  92,118,630 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 22,204,558  67,518,000          -  89,722,558 

รวม 301,022,224  76,502,017  103,984,051  481,508,292 
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หน้ีสนิทางการเงนิ        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 

 

        - 

  

61,085,301 

  

   - 

  

61,085,301 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น         -    -  78,853,397  78,853,397 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก         -  80,000,000     -  80,000,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและ

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

 

        - 

  

617,712,694 

  

   - 

  

617,712,694 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ         -  2,991,464     -  2,991,464 

รวม         -  761,789,459  78,853,397  840,642,856 

 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560 

 มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

 มอีตัราดอกเบีย้

คงที ่

  

ไมม่ดีอกเบีย้ 

  

รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,726,579,240  9,631,502  449,071  1,736,659,813 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่        -         -  19,472,624  19,472,624 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั 

- บรษิทัย่อย 

 

       - 

  

604,294,227 

  

       - 

  

604,294,227 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั        -      67,518,000          -      67,518,000 

รวม 1,726,579,240  681,443,729  19,921,695  2,427,944,664 

        

หนี้สนิทางการเงนิ        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 

 

       - 

  

552,165 

  

       - 

  

552,165 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น        -         -  28,181,410  28,181,410 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก        -  140,000,000         -  140,000,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ        -  2,058,084         -  2,058,084 

รวม        -  142,610,249  28,181,410  170,791,659 

 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2559 

 มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

 มอีตัราดอกเบีย้

คงที ่

  

ไมม่ดีอกเบีย้ 

  

รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 253,095,034  8,959,463  786,872  262,841,369 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่           -            -  39,262,991  39,262,991 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั 

- บรษิทัย่อย 

 

          -    

  

706,832,725          

  

          - 

  

706,832,725 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั           -  67,518,000            -  67,518,000 

รวม 253,095,034  783,310,188  40,049,863  1,076,455,085 
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หนี้สนิทางการเงนิ        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 

 

          - 

  

9,567,995              

  

      - 

  

9,567,995              

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น           -            -  34,958,769  34,958,769 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก           -  80,000,000                         -  80,000,000              

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ           -  2,991,464            -  2,991,464 

รวม           -  92,559,459  34,958,769  127,518,228 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละวนัทีค่รบกําหนดของเครื่องมอืทางการเงนิ นับจากวนัทีใ่น งบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2560 

 เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  

 

รวม  

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

          
สนิทรพัยท์างการเงนิ          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,768,975,575  9,656,208         -  1,778,631,783  0.125 – 0.90 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 111,578,336         -         -  111,578,336         - 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระ 

     คํ้าประกนั 26,947,528  68,318,000         -  95,265,528  0.40 – 0.90 

          

หนี้สนิทางการเงนิ          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 48,296,353         -         -  48,296,353  

MOR –  

MOR + 0.75 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 68,337,448         -         -  68,337,448         - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

บุคคลภายนอก 170,067,123         -         -  170,067,123  5.00 – 6.50 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิและดอกเบีย้คา้งจ่าย        -  

 

459,356,951  

 

101,304,000  560,840,951  

MLR – MLR 

- 0.05 - 1.50 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ        -  1,035,644  1,022,440  2,058,084  4.50 

 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2559 

 เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  

 

รวม  

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

          
สนิทรพัยท์างการเงนิ          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สด 290,683,087  8,984,017         -  299,667,104  0.125 – 0.90 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 92,118,630        -         -  92,118,630        - 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระ 

     คํ้าประกนั 22,204,558  67,518,000         -  89,722,558  0.40 – 0.90 
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หนี้สนิทางการเงนิ          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 61,085,301          -         -  61,085,301  

MOR –  

MOR + 0.75 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 78,853,397          -         -  78,853,397        - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

บุคคลภายนอก 80,000,000          -         -  80,000,000  5.00 – 6.25 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิและดอกเบีย้คา้งจ่าย        -  

 

475,848,694  

 

141,864,000  617,712,694  

MLR - MLR  

- 0.05 - 1.50 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ        -  944,861  2,046,603  2,991,464  4.50 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2560 

 

 

เมือ่ทวงถาม  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  

 

รวม  

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

          

สนิทรพัยท์างการเงนิ          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,727,028,311  9,631,502               -  1,736,659,813  0.25 – 0.90 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 19,472,264           -               -  19,472,264       - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้

คา้งรบั – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 604,294,227           -               -  604,294,227  0.72 – 0.85 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้า

ประกนั              -  67,518,000               -  67,518,000  0.80 – 0.90 

          

หนี้สนิทางการเงนิ          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 552,165           -               -  552,165  

MOR –  

MOR + 0.75 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 28,181,410           -               -  28,181,410       - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

บุคคลภายนอก 140,000,000           -               -  140,000,000  5.00 – 6.50 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ -  1,035,644  1,022,440  2,058,084  4.50 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2559 

 

 

เมือ่ทวงถาม  

 

ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  

 

รวม  

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

          

สนิทรพัยท์างการเงนิ          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 253,881,906  8,959,463           -  262,841,369  0.25 – 0.90 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 39,262,991           -           -  39,262,991       - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้

คา้งรบั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 706,832,725           -           -  706,832,725  0.72 – 0.85 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้า

ประกนั          -  67,518,000           -  67,518,000  0.80 – 0.90 
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หนี้สนิทางการเงนิ          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิ 

              

9,567,995           -           -  

              

9,567,995  

MOR –  

MOR + 0.75 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 34,958,769           -           -  34,958,769         - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

บุคคลภายนอก 80,000,000           -           -  80,000,000  5.00 – 6.25 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ          -  944,861  2,046,603  2,991,464  4.50 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

ความเสีย่งจากเงนิตราต่างประเทศ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอยู่ในระดบัตํ่าเน่ืองจากรายการคา้โดยส่วนใหญ่เป็น

สกุลเงนิบาท 

 

ความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ 

ความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีลู่กคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถชําระหน้ีแก่กลุ่มบรษิทัและบรษิทัย่อยตามเงื่อนไขที่

ตกลงไว ้เมื่อครบกาํหนด 

 

บรษิทัย่อยเน้นการขายไฟฟ้าใหก้บัรฐับาล และฝ่ายบรหิารไดก้ําหนดนโยบายทางดา้นสนิเชื่อเพื่อควบคุมความเสีย่งทางดา้น

สนิเชื่อดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการวเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสนิเชื่อในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัที่ใน

รายงาน มคีวามเสีย่งจากสนิเชื่อทีเ่ป็นสาระสาํคญัตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 ความเสีย่งสงูสดุทางดา้น

สนิเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิแต่ละรายการ ณ วนัที่รายงาน ฝ่ายบรหิารไม่ไดค้าดว่าจะเกดิผล

เสยีหายทีม่สีาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเสีย่งจากสภาพคล่อง 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารควบคุมความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สดใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยและเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง 

 

44. การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 
 

สนิทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมเป็น             

3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ  

                           อย่างเดยีวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียง  

                    ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้                  

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถเทยีบเคยีงไดซ้ึง่นํามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย : บาท) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

ขอ้มลู 

ระดบัที ่1  

ขอ้มลู 

ระดบัที ่2  

ขอ้มลู 

ระดบัที ่3 

  

รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 1,182,500      -      -  1,182,500 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

 

ขอ้มลู 

ระดบัที ่1  

ขอ้มลู 

ระดบัที ่2  

ขอ้มลู 

ระดบัที ่3 

  

รวม 

        

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 1,091,750      -       -  1,091,750 

 

45. ภาระผกูพนั 

 

45.1 รายละเอยีดภาระผกูพนัของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีม่สีาระสาํคญั มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ          

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

ภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าและบริการระยะยาว  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 27,579,854 

ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีถงึหา้ปี 12,948,062 

รวม 40,527,916 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัดงัน้ี 

 

- บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท จีเดค จํากดั) ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงกําจดัขยะ และโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ ที่

ก่อสรา้งและตดิตัง้บนทีด่นิตามสญัญาเช่าทีด่นิ กบัเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทัง้น้ีมตี้นทุนงบประมาณ

ทัง้หมด 979 ล้านบาท (รวมค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี) มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จาํนวนทัง้สิน้ 946.97 ลา้นบาท (รวมสทิธกิารใชเ้ทคโนโลย ี80 ลา้นบาท) ซึง่ภายใตส้ญัญาก่อสรา้งมเีงื่อนไขจํากดั

เกีย่วกบัค่าปรบัการก่อสรา้งล่าชา้ โดยบรษิทัย่อยต้องเสยีค่าปรบัจากการก่อสรา้งโรงกําจดัขยะล่าชา้เป็นจํานวน 

32.19 ลา้นบาท ซึง่มยีอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 9.36 ลา้นบาท ซึง่บนัทกึภายใต้ “หน้ีสนิ

หมุนเวยีนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

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

หน่ึง (“ผูข้าย”) โดยตกลงซือ้กากทีเ่หลอืจากการคดัแยกปุ๋ยอนิทรยีเ์พื่อนําไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติพลาสตกิรี

ไซเคลิ กาํหนดราคาซือ้ขายอตัราคงทีเ่มตรกิตนัละ 225 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัทีท่าํสญัญา 
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45.2 บรษิทัมภีาระผูกพนัทีเ่กดิจากการใหธ้นาคารออกหนังสอืคํ้าประกนัจํานวนเงนิ 17.52 ลา้นบาท สาํหรบัการคํ้าประกนั

สญัญาบํารุงรกัษาซ่อมแซมแก้ไขระบบขอ้มูลฐานลูกค้า คํ้าประกนัสญัญาจดัซื้อระบบเน็ตเวริ์คและคํ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้า 

 

 

46. การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในการบรหิารทุนนัน้เพื่อดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อดํารงไวซ้ึง่โครงสรา้ง

ของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัและบรษิทัย่อยอาจปรบั

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ี 

 

47. สญัญาทีส่าํคญั 

 

- เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2552 บรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั ไออซี ีแม่ทา แม่แตง จํากดั) ไดท้ําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (“กฟภ.”) จํานวน 2 สญัญา สาํหรบัโครงการลําพูน 1 และลําพูน 2 โดยบรษิทัย่อยทางออ้มสญัญาว่า

จะขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2554 โดยสญัญามีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 11 เมษายน 2552 มี

ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและมผีลใชบ้งัคบัจนกว่าบรษิทัย่อยทางออ้มจะมหีนงัสอืขอยุตกิาร

ซือ้ขายไฟโดยการยกเลกิสญัญา หรอืคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขแห่งสญัญา โดยการชําระเงนิค่าซื้อ

ขายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดในระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่บรษิทัไดร้บัอนุมตัจิาก กฟภ. ใหข้ยาย

ระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และเมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2556 และวนัที ่30 มถุินายน 2557  ปัจจุบนับรษิทัย่อยทางออ้ม

ไดเ้ริม่จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. แลว้ 

 

- เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2553 บรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จาํกดั) ไดท้าํสญัญาก่อสรา้งและบรกิารจดัการระบบกาํจดั

ขยะมลูฝอยชุมชน โดยเทศบาลตกลงใหบ้รษิทัย่อยทางออ้มก่อสรา้งระบบกําจดัขยะมูลฝอยชุมชนและตดิตัง้ระบบบําบดั

มลพษิ ในทีด่นิอนัเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบาล โดยบรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บัสทิธดิําเนินการบรหิารจดัการระบบดงักล่าว

เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัทีล่งนามในสญัญาโดยมรีายละเอยีดทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

- ชาํระค่าเช่าทีด่นิปีละ 500,000 บาท ใหแ้ก่เทศบาล 

- ตอ้งทาํประกนัภยัคุม้ครองทรพัยส์นิและระบุใหเ้ทศบาลเป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

- ตอ้งจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่เทศบาลในอตัรารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากค่ากําจดัขยะดงักล่าว โดยเทศบาลจะหกัจาก

ค่ากาํจดัขยะมลูฝอยทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มขอเบกิในแต่ละเดอืน 

- ตอ้งจ่ายค่าจา้งทีป่รกึษาตดิตามงานทีเ่ทศบาลจดัหามาเพื่อปฏบิตังิานในระยะเวลาก่อสรา้งโครงการตามความเป็น

จรงิ เป็นเงนิไม่เกนิ 4,000,000 บาท 

- เทศบาลตกลงชาํระค่ากาํจดัขยะใหบ้รษิทัย่อยทางออ้มในอตัราตนัละ 290 บาท เป็นเวลา 10 ปี หลงัจากปีที ่11 ถงึปี

ที ่25 จะทบทวนปรบัปรุงอตัราค่ากําจดัขยะทุก 5 ปี โดยบรษิทัย่อยทางออ้มมสีทิธขิอเพิม่ค่ากําจดัขยะ ตามอตัรา

เงนิเฟ้ออกีไม่เกนิรอ้ยละ 10 ทุก 5 ปี 

- กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้ง อาคาร เครื่องจกัร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสญัญาใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบาลนับ

แต่วนัสิน้สดุสญัญาหรอืวนัทีบ่อกเลกิสญัญา 
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- เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2554 บรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จาํกดั) ไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

(“กฟภ.”) โดยบรษิทัย่อยสญัญาว่าจะขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายในวนัที ่22 สงิหาคม 2554 โดยสญัญามผีลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2554 มรีะยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและ มผีลใชบ้งัคบัจนกว่าบรษิทัย่อย

ทางออ้มจะมหีนงัสอืขอยุตกิารซือ้ขายไฟโดยการยกเลกิสญัญาหรอืคู่สญัญา  ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขแห่ง

สญัญา โดยการชาํระเงนิค่าซือ้ขายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดในระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่บรษิทั

ไดร้บัอนุมตัจิาก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และบรษิทัย่อยทางออ้มไดเ้ริม่จําหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. 

แลว้เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 
 

- เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2554 บรษิทัย่อยทางออ้ม (บรษิทั จเีดค จํากดั) ไดท้ําหนังสอืแบ่งเช่า น.ส. 3 ก ที ่ตําบล ควนลงั 

จงัหวดัสงขลา วนัที่ 25 มถุินายน 2553 ถงึวนัที ่25 มถุินายน 2578 เพื่อก่อสร้างและบรหิารจดัการระบบกาํจดัขยะมูล

ฝอยในชุมชนขนาดไม่น้อยกว่า 250 ตนั ต่อวนั โดยมค่ีาเช่าทัง้สิน้ จํานวน 15.26 ลา้นบาท ชําระค่าเช่าเป็นรายปี ตัง้แต่ 

จํานวน 500,000 - 732,050 บาท ชําระทุกวนัที่ 25 มถุินายน ของปีถดัไป ภายใต้สญัญาเช่าลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2553 

บรษิทัย่อยทางออ้มตอ้งจ่ายเงนิประกนัการเช่า จาํนวน 1,526,275 บาท และมเีงื่อนไขว่า ทรพัยส์นิตกเป็นกรรมสทิธิข์อง

ผูใ้หเ้ช่า 
 

- เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2555 บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีสระแก้ว 1 จํากดั) ได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค (“กฟภ”)โดยบรษิทัสญัญาว่าจะขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2556 โดยสญัญามผีลบงัคบั

ใชต้ัง้แต่วนัที ่22 สงิหาคม 2555 มรีะยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและมผีลใชบ้งัคบัจนกว่าบรษิทั

จะมหีนงัสอืขอยุตกิารซือ้ขายไฟโดยการยกเลกิสญัญา หรอืคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไมป่ฏบิตัติามเงื่อนไขแห่งสญัญา โดย

การชําระเงนิค่าซือ้ขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนดในระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งบรษิทัย่อยเริม่

จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2556 

 

- บรษิทัย่อย (บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จํากดั) ไดท้ําสญัญาเช่าเครื่องจกัร 3 สญัญา กบับุคคลภายนอก 2 คน และบรษิัท

อื่น 1 แห่ง เพื่อเช่ารถขดุตกัจํานวน 3 คนั โดยมรีะยะเวลาการเช่า 4 เดอืน ถงึ 2 ปี อตัราค่าเช่าทัง้สิน้เดอืนละ 430,000 

บาท 

 

48. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 

48.1   ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตดิงัน้ี 

 

- อนุมตัิให้บรษิทั ไออซี ีกรนีเอนเนอร์ยี ่จํากดั เขา้ลงทุนซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั จเีดค จํากดั (“GIDEC”) ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทั ไออซี ีกรนีเอนเนอรย์ี ่จาํกดั จาํนวน 2,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของทุน

จดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ของบรษิทัดงักล่าวคนืจากบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“EGCO”) ซึง่เป็นผูร่้วม

ลงทุนกบับรษิทั ไออซี ีกรนีเอนเนอรย์ี ่จํากดั ในราคาเท่ากบั 24,583,971.18 บาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ละ 12.29 

บาท ผ่อนชาํระรายเดอืนรวม 9 งวด ทัง้น้ีรายการดงักล่าวไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ในวนัที ่15 มนีาคม 2561 
 

- อนุมตัิให้บรษิัทขายหุ้นสามญัทัง้หมด จํานวน 500,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและทุน

ชาํระแลว้ของบรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจาํกดั (“NR”) ใหแ้ก่บรษิทั เอส ท ีอาร ์อาร ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั (“STRR”) ใน

ราคาขายหุน้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูค่าซือ้ขายทัง้สิน้ 50 ลา้นบาท 
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48.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหเ้ลกิบรษิทั เอน็เอฟเอส (2010) จํากดั เน่ืองจาก

ปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินธุรกจิใดๆ 

 

48.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2562 มมีตอินุมตัใิหข้ายเงนิลงทุนอื่น ซึง่เป็นหุน้สามญัของบรษิทั 

ออโตอ้นิโฟ จาํกดั จาํนวน 20,000 หุน้  ในราคาหุน้ละ 58.07 บาท ซึง่เป็นมลูค่าตามบญัช ีรวมเป็นจาํนวนเงนิ 1.18 ลา้น

บาท ใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ออโตอ้นิโฟ จาํกดั 

48.4 การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย 

 

บรษิทั ไออซี ีบซิเินส พารท์เนอร ์จาํกดั 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัย่อย โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจํานวน

เงิน 200,000,000 บาท บริษัทย่อยได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวนัที่ 22 

พฤศจกิายน 2561 

 

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 

- ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 มมีติอนุมตัิให้ เพิม่ทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัย่อย โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 600,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้   หุน้ละ 10 บาท รวม

เป็นจาํนวนเงนิ 6,000,000 บาท บรษิทัย่อยไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อ กรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อวนัที ่

11 เมษายน 2561 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัย่อย โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม

เป็นจํานวนเงนิ 500,000,000 บาท บรษิทัย่อยได้ดําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้าเมื่อ

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 

 

บรษิทั จเีดค จาํกดั 

 

- ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตอินุมตักิารซือ้ขายหุน้ของบรษิทั โดย

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั ซือ้หุน้ในบรษิทั จเีดค จาํกดั จากบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ทัง้หมด 

จาํนวน 2 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 12.29 บาท รวมเป็นเงนิ 24.58 ลา้นบาท ซึง่ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั ของ

บรษิทั ไออซี ีกรนี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั เปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 50 เป็นถอืหุน้เตม็จาํนวน และไดม้กีารโอนใบหุน้

และจดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงกบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2561 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุน จดทะเบยีนของ

บรษิทัย่อยทางออ้ม โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 5,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงนิ 500,000,000 บาท บรษิทัย่อยทางออ้มไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทนุต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อ

วนัที ่15 พฤศจกิายน 2561  
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บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จาํกดั 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัของบรษิทัย่อย โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวม

เป็นจํานวนเงนิ 100,000,000 บาท บรษิัทย่อยได้ดําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้าเมื่อ

วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 

 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั

ของบรษิัทย่อย โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็น

จํานวนเงนิ 130,000,000 บาท บรษิทัย่อยไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อ กรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อวนัที ่

26 ธนัวาคม 2561 

 

 

48.5 คดคีวาม 

 

บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) 

 

- วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิทั บพี ีออโตเทค เอน็จเินียริง่ จาํกดั ขอ้หา

ผดิสญัญารบัจา้งทาํของ ซึง่มจีํานวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจํานวน 3.69 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างรอฟัง

ผลคาํวนิิจฉยัชีข้าด 

 

- วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 บรษิัทถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิัท ร่วมด ีเอน็จเินียริง่ แอนด์ ทรานสปอร์ต 

จํากดั ขอ้หาผดิสญัญาเช่า ซึ่งมีจํานวนทุนทรพัย์ในการฟ้องเป็นจํานวน 2.38 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง

กระบวนการนดัสบืพยาน 

 

บรษิทั ไออซี ีสระแกว้ 1 จาํกดั 

 

- วนัที ่23 สงิหาคม 2561 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิทั อาสโก อคีวปิเมนท ์จํากดั ขอ้หาผดิ

สญัญาซือ้ขายสนิคา้ ซึง่มจีาํนวนทุนทรพัยใ์นการฟ้องเป็นจาํนวน 1.50 ลา้นบาท และเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2561 

บริษัทย่อยยินยอมชดใช้เงินให้แก่โจทก์จํานวน 1.37 ล้านบาท โจทก์จึงขอถอนฟ้องคดีดังกล่าวในวันที่ 16 

มกราคม 2562 

 

- วนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอศาลโดยบรษิัท อสีเทอร์น เพลิ จํากดั ขอ้หาผดิ

สัญญาซื้อขายสินค้า ซึ่งมีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้องเป็นจํานวน 2.40 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง

กระบวนการนัดสบืพยานและเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 บรษิทัย่อยได้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความที่

ศาล โดยขอผ่อนชาํระงวดละ 0.38 ลา้นบาท เริม่ตัง้แต่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดอืน รวมเป็น

จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 2.31 ลา้นบาท 
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บรษิทั ไออซี ีแม่ทา แม่แตง จาํกดั 

 

- วนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้องร้องดําเนินคดต่ีอศาลโดยนายสมชาย ขอ้หาละเมดิ เรยีก

ค่าเสยีหาย กรณีที่โจทก์ถูกฟ้องในคดทีี่เกี่ยวกบัขอ้หาแสดงความเทจ็ และปกปิดขอ้ความจรงิที่ได้มกีารจดัซื้อ 

Line Conditioners system เพื่อนําไปตดิตัง้ทีโ่รงไฟฟ้าแสงอาทติย ์แม่ทา 1 แม่ทา 2 มมีูลค่าความเสยีหายรวม 

50 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างกระบวนการนดัสบืพยาน 

 

 

48.6 เหตุเพกิถอน 

 

- เมื่อวนัที ่20 มถุินายน 2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพกิถอนหุน้สามญัของบรษิทัจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถ

ดําเนินการให้มีคุณสมบตัิเพื่อกลบัมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด อนัเข้าข่ายเป็นเหตุเพิกถอนตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นเวลา 7 วนัทําการก่อน

วนัทีม่ผีลเป็นการเพกิถอนหลกัทรพัย ์คอืระหว่างวนัที ่1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเปิด

ใหม้กีารซือ้ขายดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการเพกิถอนหุน้ของบรษิทัจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารกําลงัอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขให้

พน้เหตุเพกิถอนดงักล่าว 

 

         

49. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2562 
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ผลการดาํเนินงาน ของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปี 

สิน้สุด  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  มผีลขาดทุน จาํนวน 768.92  ลา้นบาท   เปรยีบเทยีบ

กบัปีก่อน  มผีลขาดทุน  1,686.61  ลา้นบาท  ขาดทุนลดลง  917.69  ลา้นบาท   โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร  จาํนวน 386.52  ลา้นบาท   

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน จาํนวน 462.75 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 76.23 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 16.47   

2. บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดอ้ื่นลดลงจาํนวน 11.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 26.41 เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  

3. บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคี่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร รวมทัง้ การดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ลดลงเป็น

จาํนวน 615.95  ลา้นบาท หรอื คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 32  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน    

4. บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนทางการเงนิลดลงเป็นจาํนวน 3.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ย

ละ 8.60  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  

 

ส่วนผลการดําเนินงานของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  สาํหรบัปี สิน้สุด  ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560   บรษิทัฯ มผีลขาดทุน จาํนวน 687.68  ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน มผีลขาดทุน 

2,254.86 ลา้นบาท โดยมผีลขาดทุนลดลงจาํนวน 1,567.18 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร  สาํหรบัปี  2560   จาํนวน 39.99  ลา้นบาท   เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน   จาํนวน  52.38  ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 12.39 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 

23.65 มสีาเหตุเน่ืองจากในปี 2560 เกดิการชะลอตวัในการใชง้บประมาณของ กสท จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

แผนงานโครงการทีม่อียูใ่นแผนงบประมาณของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้  โครงการทีส่าํคญัในปี 2558 ของ กสท. ถูก

ยกงบประมาณไปใชใ้นปี 2562  อาทเิช่น โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ CRM 

2. บรษิทัฯ  มรีายไดอ้ื่น สาํหรบัปี  2560   ลดลง  28.75  ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 57.91  เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน    

      3. บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร รวมทัง้การดอ้ยค่าสนิทรพัย ์สําหรบัปี  2560  ลดลง

จาํนวน 1,675.90 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 65.89  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน   เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการ

ดอ้ยค่าทรพัยส์นิ, เงนิลงทุน และ เงนิกูย้มืระหว่างกนั ลดลง 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
 

ช่ือบริษทั :      บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

     The International Engineering Public Company Limited 

ช่ือยอ่      IEC 

เลขทะเบียนบริษทั   เลขท่ี 0107536000323 (เดิมเลขท่ี บมจ. 106) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   การบริการวางระบบโซลูชัน่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

    ส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมถึงการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 

   พลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ทุนจดทะเบียน    : 4,476,576,274.26 บาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ทุนชาํระแลว้    : 2,493,455,386.69 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด : 249,345,538,669 หุน้  

จาํนวนหุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี -     

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน  

     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

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

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

นายะเบียนตลาดหลกัทรัพย์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

 

ข้อมูลผู้สอบบัญชี  ผูส้อบบญัชี บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

1. นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 2785 

2. นส. กญัญาณฐั  ศรรีตันช์ชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6549 

3. นายธีรศกัดิ ์ ฉั่วศรสีกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6624 

4.  นส. ศนัสนีย ์ พลูสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6977 

5.  นายนรนิทร ์ จรูะมงคล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8593 

เลขท่ี  87/1 ชัน้ 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร ์ออลซีซั่นสเ์พลส  

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

ข้อมูลนักลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวชลดา วงศว์รเศรษฐ์ 

เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

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

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

 

บริษัทประเมินราคา บรษัิท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

หอ้งเลขท่ี 36 ชัน้ 8 อาคารอารเ์อส ทาวเวอร ์

เลขท่ี 121 ถ.รชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์(0) 2641 3800 

โทรสาร  (0) 2641 3801 
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ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม 

ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น  www.sec.or.th  

หรือเวบ็ไซดข์องบริษทั www.iec.co.th 
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