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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน
วิสัยทัศน์ของไออีซีจะเป็ นองค์กรชั้นนําในธุ รกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และธุ รกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Information and Communication Technology) โดยการบูรณาการ บุคลากร และนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

พันธกิจ

พันธกิ จสําคัญของไออี ซี คื อ การดําเนิ นธุ รกิจและส่ งเสริ มการทํางานด้วยหลักธรรมาภิบาล มี จริ ยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พัฒนาระบบบริ หารงาน สิ นค้าและบริ การต่างๆให้เกิดการต่อยอด เกิดคุณค่าและ
มู ลค่าเพิ่มด้วยการเติ บโตในธุ รกิ จพลังงานทดแทน ธุ รกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้ อมปรั บเปลี่ ยนองค์กรให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ให้เป็ นองค์กรที่ทนั สมัยในระดับประเทศและระดับสากล
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สารบัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ข้อมูลบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หาร
โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยอื่นๆ
สัดส่ วนรายได้แต่ละกลุ่มธุ รกิจและโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานการณ์ทางพลังงาน
ปั จจัยความเสี่ ยง
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
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ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
หน่ วย:พันบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

2560

2559

2558

สิ นทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้ อ
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

3,677.40
111.58
2,765.87
911.53

3,065.23
92.12
1,082.75
1,982.50

4,480.41
68.66
1,118.65
3,361.76

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ หลังภาษี(งบรวม)
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ หลังภาษี(งบเฉพาะกิจการ)
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย(เท่า)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม(เท่า)

386.51
297.98
-1,095.31
-687.68
0.00
-194%
-82%
-20%
3.03
-27.31
11%

462.75
695.59
-1,756.46
-2,254.86
0.00
-364%
-85%
-55%
0.55
-41.03
15%

265.17
204.69
-5.9
37.14
0.00
-2.23%
-0.18%
-0.13%
0.33
0.61
6%
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ข้ อมูลบริษทั
บริ ษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “IEC”) ก่อตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2465 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ-อรัญประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั สัญชาติไทยในปี
พ.ศ. 2496 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 บริ ษ ทั ฯได้รับพระบรมราชโองการแต่ งตั้ง ให้เป็ น
“บริ ษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุ ฑ” โดยพระบรมราชานุ ญาต หลังจากนั้นในปี พ.ศ.
2526 บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ น
บริ ษทั ในเครื อซิ เมนต์ไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2533 เครื อซิ เมนต์ไทยมีการปรับเปลี่ ยนนโยบายด้านการลงทุน กลุ่ม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯจึงเสนอตัวเข้าเป็ นผูล้ งทุนทั้งหมดรวมถึ งจัดหาผูล้ งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และได้ทาํ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 120 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มสื่ อสารโทรคมนาคม และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนสถานะเป็ น “บริ ษทั มหาชนจํากัด” รวมทั้งได้
ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด
บริ ษทั ฯ ได้เล็ ง เห็ นว่า การขยายตัวของชุ ม ชนทํา ให้ป ริ ม าณของขยะมู ลฝอยเพิ่มขึ้ นอย่า งมาก ประกอบกับ
ปริ มาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุ มชน บริ ษทั ฯ จึงได้เริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จพลังงาน
(Energy Business) และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการประกอบธุ รกิจใน 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มธุ รกิจพลังงาน
(Energy Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าพลังงานจากขยะ โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล (2) กลุ่ม
ธุ รกิ จผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรี ไซเคิล (Waste Plastic Recycled) (3) กลุ่มธุ รกิ จ Information and Communication
Technology (4) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม
โดยวัน ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ปรั บ ย้า ยหมวดธุ รกิ จของ IEC ซึ่ งเดิ ม ถู ก จัด อยู่ใ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรม สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information & Communication Technology) ไปยัง หมวดธุ รกิจพลังงานและ
สาธารณู ปโภค (Resources)
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ และการบริ หารงานในช่วง
ปี 2559 – ปัจจุบนั
25 เมษายน 2559 :

27 เมษายน 2559 :

11 พฤษภาคม 2559 :

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติที่
สําคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50
บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 1,429,163,750 หุ น้
(2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน406,790,842.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 2,440,745,055
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 10,679,084,250 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.01 บาท
(3) อนุ มตั ิ ให้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
(Warrant) รุ่ นที่ 2 (IEC-W2) จํา นวนไม่เกิ น 40,679,084,250 หน่ วย โดยออกและ
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ (IEC-W2) โดยเป็ นการจัดสรร IEC-W2 ให้ฟรี ไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับ
แต่วนั ออก IEC-W2
(4) อนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกและจั ด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ จํา นวนไม่ เ กิ น
40,679,084,250 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ การแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (IEC-W2)
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเข้าซื้ อหุ น้ สามัญบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด ซึ่ งทําโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู่ ณ ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
500,000หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (“SK1”) ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 100 ได้ถูกศาล
ล้ม ละลายกลางมี ค ํา สั่ ง พิ ท ัก ษ์ท รั พ ย์เ ด็ ด ขาด ในคดี ล้ม ละลาย คดี ห มายเลขดํา ที่ ล.
3152/2557 คดี หมายเลขแดงที่ ล. 1245/2559 ในคดี ระหว่าง บริ ษทั เคเอสดิ ทริ บิวชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด (“KS”) เจ้าหนี้ ผเู ้ ป็ นโจทก์ กับ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ลูกหนี้
โดยศาลได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 แต่บริ ษทั ฯ ถู ก
ปกปิ ดข้อเท็จจริ งจากกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดิม บริ ษทั แก้วลําดวน เพาเวอร์ พลาย จํากัด ( ชื่อเดิมของ
SK1 ) ภายใต้การบริ หารงานของกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มดังกล่าว ได้ถูก KS ฟ้ องร้องเป็ นคดี
ล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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2559 SK1 ภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นต้องร้องขอต่อศาลล้มละลายกลาง
เพื่ อ ขอให้ ศ าลมี ค าํ สั่ ง เพิ ก ถอนกระบวนพิ จ ารณาคดี และเพิ ก ถอนคํา สั่ ง พิ ท กั ษ์ท รั พ ย์
เด็ดขาด ต่อมาศาลล้มละลายกลางจึ งได้มีคาํ สั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดี ในคดี
ล้มละลายดังกล่าวข้างต้น และมีคาํ สัง่ ให้เพิกถอนคําสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ดังนั้น จึงถือได้วา่ SK1 จึง
มิได้ตกเป็ นผูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด
30 พฤษภาคม 2559 :

4 กรกฎาคม 2559 :

15 สิ งหาคม 2559
19 ธันวาคม 2559 :

20 ตุลาคม 2560 :

บริ ษทั ฯ ได้ลงทุ นเข้าซื้ อหุ ้นสามัญในส่ วนที่เหลื อทั้งหมดของบริ ษทั ไออี ซี สระแก้ว 1
จํากัด ( เดิ มชื่ อ บริ ษทั แก้วลําดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด) อีกจํานวน 1,000,000 หุ ้น
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว จึงทําให้บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นใน
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ร้อยละ 100
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เห็นควรปรับย้ายหมวดธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จากเดิ ม
หมวดธุ รกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information & Communication
Technology) ไปยัง กลุ่ มอุตสาหกรรมทรั พ ยากร (Resources) หมวดธุ รกิ จพลัง งานและ
สาธารณู ปโภค (Energy & Utilities) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย SP เนื่องจาก บริ ษทั ฯไม่สามารถส่ งงบ
การเงินในไตรมาส 2/2559 ได้ทนั ตามกําหนด
บริ ษ ัท ฯ ได้ข ายเงิ น ลงทุ น ทั้ง หมดในบริ ษ ัท ไออี ซี แม่ ร ะมาด จํา กัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท
ซุ ปเปอร์ ดรี มเพาเวอร์ จํากัด) ที่ถืออยูจ่ าํ นวน 1,049,898 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99
ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้มีมติที่
สําคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76
บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ไม่สามารถจําหน่ายได้จาํ นวน 8,380,424 หุ น้
(2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม 2,440,661,250.76 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํา นวน
4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 203,591,502,350 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท
(3) อนุ ม ั ติ ใ ห้ จ ั ด สรรและเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ จํา นวน
203,591,502,350 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (RO)ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคา
เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ น้ ละ 0.0125 บาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

26 กุมภาพันธ์ 2561 :
15 มีนาคม 2561 :

12 ตุลาคม 2561 :
29 มีนาคม 2562 :
22 พฤษภาคม 2562 :
20 มิถุนายน 2562 :

27 มิถุนายน 2562 :
5 กรกฏาคม 2562 :
8 พฤศจิกายน 2562 :
11 ธันวาคม 2562 :

บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัดที่ถืออยูจ่ าํ นวน
500,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (“IECG”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเข้า
ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ในส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ง หมดของบริ ษ ัท จี เ ดค จํา กัด (“GIDEC”) อี ก จํา นวน
2,000,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว จึงทําให้
IECG ถือหุ น้ ใน GIDEC ร้อยละ 100
บริ ษทั ฯ ได้รับเงิ นจากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45,744,275,772
หุ น้ เป็ นเงินจํานวน 571.80 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินประจําปี 2559
มีการใช้สิทธิ IEC-W2 ครั้งสุ ดท้าย จํานวน 9,760,547 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.045 บาทต่อ
หุ น้ (IEC-W2 ครบอายุ)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ ้นสามัญของไออีซีจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 และเปิ ดโอกาสให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฏาคม
2562
บริ ษ ทั ฯ ไม่เห็ นด้วยต่อคํา สั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญฯ จึ งใช้สิทธิ ทางศาลปกครองฟ้ องร้ อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฯ
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินประจําปี 2560
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และ ไตรมาส 2 ปี 2560
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร
1. นายดํารงค์ ภูติภทั ร์ :
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
2. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ :
รักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562
3. นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่าย ICT
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริ ญ
ผูด้ ูแลสู งสุ ดฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)
5. นายสมชัย วุฒิศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายกฏหมาย
6. นายวาริ นทร์ มาศชาย : สิ้ นสุ ดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
7. นางสาวดวงพร คําวิชิต : สิ้ นสุ ดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
*ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบ้ ริ หาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทั ย่ อย
นโยบายและการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) (IEC) จัดแบ่งธุ รกิจในปี 2562 เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy Business)
1.1 ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ภายใต้การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั
ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด)
1.2 ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั จีเดค จํากัด)
1.3 ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าชี วมวล (Biomass Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี
สระแก้ว 1 จํากัด)
(2) กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)
ธุ รกิจ ICT ภายใต้การดําเนินการของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็ น System
Integrator ร่ วมกับพันธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน
(3) กลุ่มธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting Business)
ปั จจุบนั งานโครงการของกลุ่มธุ รกิจนี้ได้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยังไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม จึงอยู่
ระหว่างปิ ดบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ต่อไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษทั ย่ อยอื่น ๆ
บริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. บริษัทย่ อยที่ได้ จดทะเบียนยกเลิกบริษัทแล้ ว
- บริ ษทั แม่แตงโซลาร์ จํากัด
(Mae Taeng Solar Co., Ltd.)

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2. บริษัทย่ อยที่ได้ ขายเงินลงทุนเรียบร้ อยแล้ ว
- บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด
(IEC Mae Ramat Co., Ltd.)

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

3. บริษัทย่ อยทีไ่ ด้ จดทะเบียนยกเลิกบริษัทแล้ ว
- บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด
(NFS (2010) Co., Ltd.

ขายส่ ง ขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์ร้านโนเกีย ช็อป

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

15

105

16

รายละเอียด
เมื่ อ วัน ที่ 6 มกราคม 2557 ได้มี ก ารจดทะเบี ย นเลิ ก
บริ ษั ท ต่ อ นายทะเบี ย นกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว และได้จ ดทะเบีย นเสร็ จการ
ชําระบัญชี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
เมื่ อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 17/2559 มีมติอนุ มตั ิให้ขายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด

เมื่ อ วัน ที่ 20 มี น าคม 2561ได้มี ก ารจดทะเบี ย นเลิ ก
บริ ษั ท ต่ อ นายทะเบี ย นกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว และได้จ ดทะเบีย นเสร็ จการ
ชําระบัญชี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

สั ดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทย่ อย
%
การถือหุ้น

ปี 2560
ล้าน
บาท

ปี 2559
%

ล้าน
บาท

ปี 2558
%

ล้าน
บาท

%

ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

39.99

6.23

52.38

5.99

42.56

7.00

ธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่

-

-

-

-

-

-

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม

-

-

-

-

-

-

รายได้ อื่น

179.44

27.95

281.03

32.11

106.55

17.53

219.43

34.18

333.41

38.10

149.11

24.53

รวมมูลค่าการจําหน่ ายของบริษทั
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บจ. ไออีซี กรี นเอนเนอร์ ยี่

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 แม่ ทา แม่ แตง

100

67.48

10.51

70.71

8.08

77.42

12.74

บจ. ไออีซี แม่ ระมาด

100

-

55.43

6.33

85.99

14.15

บจ. ไออีซี สระแก้ ว 1

100

129.79

20.22

178.75

20.42

116.63

19.19

100

0.04
422.60

0.01
65.83

1.26
541.52

0.14
61.88

0.07
454.58

0.01
74.80

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

100
100
100
100

100

-

-

-

642.03

100

-

0.25
875.18

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ทั ฯ ดํา เนิ นกิ จการประกอบด้วยกลุ่ ม ธุ รกิ จ 3 กลุ่ ม ได้แก่ ธุ รกิ จ คื อ (1) กลุ่ ม ธุ รกิ จพลัง งาน (Energy
Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล (2) กลุ่มธุ รกิจ Information
and Communication Technology (3) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting Business)
1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business)
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ขยะ ชี วมวล ก๊าซชี วภาพ เป็ น
ต้น เป็ นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน โดยแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถหาได้จากท้องถิ่นต่างๆ
บริ ษทั ได้เล็งเห็ นความสําคัญดังกล่ าว จึ งได้เริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จพลังงานทดแทน ตลอดจนการค้นคว้าและวิจยั เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานทดแทนเหล่านั้นให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จเพิ่มมากขึ้น และปั จจุบนั บริ ษทั ได้
ดําเนิ นธุ รกิจโรงไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานทดแทนในหลายรู ปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power
Plant) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant) โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)
1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นธุ รกิจที่ไม่มีความซับซ้อนในด้านการดําเนิ นงาน อีกทั้งยังมีจุดแข็งในด้าน
วัตถุดิบเพื่อการผลิต เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานธรรมชาติที่มีอยูไ่ ม่จาํ กัด ประกอบกับกระบวนการผลิตปราศจาก
การเผาไหม้ใดๆ ทําให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้นโยบายการสนับสนุ นด้านราคารับซื้ อกระแสไฟฟ้ าโดย
ภาครัฐทําให้ธุรกิจมีความมัน่ คงเป็ นอย่างยิง่
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯทั้ง 2 แห่ง เป็ นแบบ Grid ซึ่ งมีคุณสมบัติในการแปลงกระแสไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถเชื่ อมต่อกับระบบจําหน่ายของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั มีสัญญารับซื้ อกระแสไฟฟ้ า (PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จํานวน 4 ฉบับ กําลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 3.84 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
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บริษัทย่ อยทีด่ าํ เนินงาน

ทีต่ ้งั

COD 1

กําลังไฟฟ้ ารับซื้อ
รวม
(เมกะวัตต์)

บริษัท ไออีซี แม่ ทา แม่แตง จํากัด
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ลําพูน 1,2

ต. ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน

23-ก.ย.-56

1.92

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ แม่ มาลัย 1,2

ต.ขี้เหล็ก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

30-มิ.ย.-57

1.92

รวมกําลังการผลิตพลังไฟฟ้ า
1

3.84

COD : Commercial Operation Date
โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ อ. แม่ ทา จ.ลําพูน
ใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิ ด ฟิ ล์มบาง เครื่ องหมายการค้า Solar Frontier รุ่ น SF 140S ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เครื่ อง
แปลงกระแสไฟฟ้า ตรง/สลับ เครื่ องหมายการค้า SMA รุ่ น STP 17000 TL-EE-10 ชนิด String Inverter ผลิตในประเทศ
เยอรมนี แปลงแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงและจําหน่ายเข้าสู่ ระบบสายส่ ง 22 kV ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้ า ที่ผา่ น
การทดสอบจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
-

โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ อ. แม่ มาลัย จ.เชี ยงใหม่
ใช้แผ่นโซล่าเซลล์ชนิดผลึกรวม เครื่ องหมายการค้า JA Solar รุ่ น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ า ตรง/สลับ เครื่ องหมายการค้า SMA รุ่ น STP 20000 TL-EE-10 ชนิ ด String Inverter ผลิตในประเทศ
เยอรมนี แปลงแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงและจําหน่ายเข้าสู่ ระบบสายส่ ง 22 kV ด้วยคุณภาพของกระแสไฟฟ้ า ที่ผา่ น
การทดสอบจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
-

การตลาดและการแข่ งขัน
เนื่ องจากการจํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ดําเนิ นการภายใต้สัญญาการรั บซื้ อพลัง งานไฟฟ้ า (Power Purchasing
Agreement -PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งสัญญามีอายุ 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ มีผลใช้
บังคับจนกว่าผูผ้ ลิตไฟฟ้าจะยืน่ หนังสื อถึงการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้า
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการประกันรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าที่มีความมัน่ คง และถือได้วา่ ไม่มีการแข่งขัน
ในด้านการตลาด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ระบบการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 5 ส่ วน
ได้แก่
(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ทําหน้าที่เปลี่ ยนพลังงานแสงให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง (DC)
โดยสามารถนําแผ่น PV Module หลายๆ แผ่นมาต่อกันเป็ นชุด เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามต้องการ
(2) เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) ทําหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้ให้เป็ น
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ ารวม (Main Distribution Board) ทําหน้าที่ควบคุมการจ่ายและตัดตอนระบบไฟฟ้ าแรง
ตํ่า 3 เฟส
(4) หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ า (22kV Step up Transformer) ทําหน้าที่ยกแรงดันไฟฟ้ า 3 เฟส ให้เท่ากับระบบสาย
ส่ งของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
(5) ระบบสวิทช์ตดั ตอนหลัก (22kV Switch Gear) ทําหน้าที่เชื่ อมต่อ/ตัดตอน ระบบไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ ากับ
ระบบสายส่ งของการไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯ ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าหลักซึ่ งมีคุณภาพมาตรฐานได้รับการ
ประกันจากผูผ้ ลิต ผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งส่ วนที่ผลิตในประเทศและนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ นําเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน, Inverter นําเข้าจากประเทศ
เยอรมนี หม้อแปลงไฟฟ้ าผลิ ตในประเทศไทย ทําให้ที่เชื่ อมัน่ ได้ว่า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทุกแห่ งของบริ ษทั
สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การเพิ่มของปริ มาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขยะในท้องถิ่น แม้วิธีการฝังกลบซึ่ งใช้
อยู่ในปั จจุ บนั เป็ นวิธีการที่ลงทุ นตํ่าที่สุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุ มชนทั้งด้านมลภาวะและทัศนี ยภาพ ทําให้ปัจจุบนั
การสร้างหลุมฝังกลบใหม่เป็ นไปได้ยากเนื่องจากการต่อต้านจากชุ มชน ภาครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิญปั ญหา
ในการวางแผนการบริ หารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงปั ญหาและโอกาสทางธุ รกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและ
แปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่มน่ั คง และยัง่ ยืน
ในอนาคต แม้วา่ จะมีปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิคและปั ญหามลภาวะอยูบ่ า้ งในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
บริ ษทั ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) หรื อ EGCOในการดําเนิ นงานโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจาก
พลังงานขยะ ชื่ อ บริ ษทั จีเดค จํากัดโดยสร้างโรงงานกําจัดขยะชุ มชนและแปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ขนาดกําลังการ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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ผลิตสู งสุ ด 7.0 เมกะวัตต์ และมีขนาดกําลังการผลิตขายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้สูงสุ ด 6.5 เมกะวัตต์
ภายใต้สัญญาขายไฟกับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยสัญญามีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ท้ งั สองฝ่ ายลงนามในสัญญา โดยมี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่ องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัตินบั ตั้งแต่เปิ ดขายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IECG) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2561 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุ มตั ิให้ IECG เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ IECG คืนจาก EGCO มีผลทําให้ IECG เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จีเดค จํากัด ใน
สัดส่ วน 100%
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะของบริ ษทั ฯตั้งอยู่ที่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นโรงกําจัดขยะและ
แปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Ash-Melting Gasification และใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง
ที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาในภาคพื้นยุโรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้ างจากประเทศฟิ นแลนด์ โดยบริ ษทั ฯ
ได้ลงนามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน กับ เทศบาลนครหาดใหญ่เป็ นระยะเวลา 25 ปี และยังสามารถลง
นามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนร่ วมกับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาจํานวน 12 องค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อนําส่ งขยะมูลฝอยชุ มชนรายวันนํามาเป็ นเชื้ อเพลิงให้กบั บริ ษทั ฯได้วนั ละไม่ต่าํ กว่า 250 ตันต่อ
วัน ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่มากพอสําหรับการนํามาเตรี ยมเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนมีความแตกต่างกับการดําเนิ นการธุ รกิ จอื่นๆ เนื่ องจากเป็ น
โครงการที่มีผลกระทบต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริ ษทั เป็ นองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งมี
หน้าที่ ในการบํารุ งรั ก ษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนและพื้ นที่ ข องตนเอง การเข้า ดําเนิ นการโครงการจะเป็ นการ
ประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว จะสามารถดําเนิ นการตามข้อตกลงกับองค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่นตามกรอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตลอดอายุสัญญา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯยังมุ่งมัน่ ให้การดําเนิ นการเป็ นไปด้วยความราบรื่ น โดยจัดเตรี ยมงบประมาณด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการทํางานที่สร้างงานสร้าง
รายได้ใ ห้ แ ก่ ค นในท้อ งถิ่ น มุ่ ง สร้ า งการสื่ อ สารที่ ดี ร ะหว่า งบริ ษ ัท ฯ และชุ ม ชนเพื่ อ สั นติ สุ ข ในการประกอบการ
(Industrial Peace)
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การบริ หารจัดการเริ่ มจากการรับขยะชุ มชนที่ก่อเกิ ดรายวันเข้าสู่ ระบบการคัดแยกและบดให้ได้ขนาดตามที่
ต้องการพร้อมกับการลด/ควบคุมความชื้น จากนั้นป้ อนเข้าสู่ เตาเผาแบบแก๊สซิ ไฟเออร์ (Gasifier) เพื่อกําจัดขยะและแปร
รู ปเป็ นพลังงานความร้ อนป้ อนให้แก่ระบบกําเนิ ดไอนํ้า (Boiler) เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานขับเคลื่ อนเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า
(Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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โครงการนี้ ได้รับ การออกแบบที่ ค าํ นึ ง ถึ ง การรั ก ษาสภาพแวดล้อม โดยมี ระบบควบคุ ม และบํา บัดมลภาวะ
ครบถ้วน ทั้งด้านอากาศ นํ้า และกากของเสี ย โดยด้านอากาศมีระบบบําบัดอากาศและกากของเสี ยเทียบเท่ามาตรฐาน
ยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบําบัดนํ้าเสี ยของขยะด้วยบ่อบําบัดนํ้าเสี ยที่ได้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และนํานํ้าที่บาํ บัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในกิจกรรมดําเนินการ
โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้ จะเป็ นโครงการต้นแบบสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและการบริ หารจัดการที่เหมาะสม
เป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และส่ งเสริ มการบริ หารจัดการขยะชุ มชนอย่างถู กสุ ขลักษณะ การดําเนิ นการโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุ นเป็ นอย่างดี จากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้การ
ตอบรับและสนับสนุนเพือ่ การแก้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยอย่างยัง่ ยืน การดําเนิ นการโครงการนี้มีปัจจัยเกื้อหนุ นอย่างมาก
โดยสถานที่ต้ งั ของโรงงานอยูใ่ นพื้นที่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา ซึ่ งหมายถึงการมีเสถียรภาพของวัตถุดิบที่
จําเป็ นต้องใช้ในระยะเวลายาว สนับสนุนความมัน่ คงในการดําเนินการของโครงการเป็ นอย่างดี
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.3 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าชี วมวล
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยชี วมวล เป็ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยระบบเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) โดยการนํา
เชื้อเพลิงชี วมวล เช่น ไม้สับ มาใช้เป็ นเชื้อเพลิ งเพื่อเผาไหม้ และถ่ายเทความร้ อนให้หม้อไอนํ้าจนกลายเป็ นไอนํ้าที่
ร้อนจัด และมีความดันสู ง ซึ่ งไอนํ้าจะไปขับเคลื่อนกังหันหรื อเครื่ องจักรไอนํ้าที่ต่ออยูก่ บั เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมา
สําหรับโรงไฟฟ้ าชี วมวล ซึ่ งดําเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด: SK 1 (เดิมชื่ อ บริ ษทั
แก้วลําดวนเพาเวอร์ ซพั พลาย จํากัด: KPS) เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตรวม 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้ ไม้สับ เปลือกไม้
ทะลายปาล์ม และชานอ้อย เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซึ่ งสามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอภายในพื้นที่ของ
จังหวัดสระแก้ว
SK 1 ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ 8 เมกะวัตต์ ประเภท Non- firm โดย SK 1
ได้เปิ ดดําเนินการเชิ งพาณิ ชย์ต้ งั แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2556 ดังนั้น รายได้ของ SK 1 จะเป็ นไปตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
ฉบับมาตรฐาน โดยคิดตามหน่วยไฟฟ้ าที่สามารถส่ งจําหน่ายได้ สําหรับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) ปั จจุบนั SK 1
ได้รับการอนุมตั ิให้เปลี่ยนราคารับซื้ อไฟฟ้ าจากระบบ Adder เป็ น FiT (Feed -in Tariff) เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ มีนาคม
2559 มีอายุสัญญา 17 ปี
การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวนั้นเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างไปจากการดําเนิ นธุ รกิจในแบบอื่น เนื่ องจากเป็ น
ธุ รกิจที่มีลูกค้าเพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้เมื่อโครงการ
ได้เริ่ มเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ได้ตามสัญญาที่ได้รับ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของ SK 1 ได้แก่ เศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม ชิ้นไม้สับ
เปลือกไม้ และชานอ้อย โดย ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ สามารถหาได้ตลอดทั้งปี ในบริ เวณพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งมี
โรงไม้สั บ ที่ ส ามารถส่ ง วัต ถุ ดิ บ ให้ SK 1ได้ และทะลายปาล์ ม สามารถหาได้ต ลอดทั้ง ปี เช่ น เดี ย วกัน แต่ ร าคา
เปลี่ยนแปลงตามตลาด และฤดูกาล ขณะที่ทะลายปาล์มจะขึ้นอยู่กบั ฤดู กาลเก็บเกี่ยวปาล์มทั้งนี้ ผูข้ ายมีหน้าที่ตอ้ ง
จัดหาเชื้อเพลิงตามประเภทที่กาํ หนดเพื่อส่ งมอบให้แก่ SK1
ปริมาณทีใ่ ช้ วตั ถุดิบในแต่ ละวัน
ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละวันขึ้นอยูก่ บั สู ตรการเดินเครื่ องเพื่อให้ได้กาํ ลังการผลิตที่ขายออกวันละ 8 เม
กะวัตต์ โดยกําหนดค่าความร้อนของชนิ ดเชื้ อเพลิงสามารถกําหนดให้ใช้เชื้อเพลิงต้นทุนตํ่า เช่นเปลือกไม้ ,ทะลาย
ปาล์ม และชิ้นไม้สับโดยมีปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงต่อวันตั้งแต่ 300-350 ตันต่อวัน ขึ้นอยูก่ บั ความชื้นของเชื้อเพลิง
1.4 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าก๊ าซชี วภาพ ( Biogas Power Plant)
เนื่ องจากบริ ษทั ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนยังไม่แล้วเสร็ จเหตุดว้ ยมีผคู ้ ดั ค้านการเพิ่มทุน
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุ น้ สามัญทั้งหมดจํานวน 500,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแล้วในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทให้แก่ บริ ษทั
เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด คิดเป็ นมูลค่าซื้ อขายทั้งสิ้ น 50,000,000 บาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกลุ่ม
บริ ษทั
2. กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งและพัฒนากลุ่มธุ รกิจ Information and Communication Technology หรื อ ICT ขึ้นด้วยเล็งเห็น
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของภาครัฐ และเอกชน และมีความสําคัญต่อ
การบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี ของ
ภาครัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการด้าน IT ที่สําคัญๆ มาตลอดกว่า 10 ปี และ การมีพนั ธมิตรทาง
ธุ รกิจที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมตลอดถึงการให้บริ การที่ดีเยี่ยมของบริ ษทั ฯ นับเป็ นจุดแข็งในการดําเนิ นธุ รกิจ
ICT ในแต่ละโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการนั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบที่มีมาตรฐานสู ง โดย
พิจารณากําหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์แต่ละส่ วนให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการลงทุนอย่างคุม้ ค่าที่สุด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สายงาน ICT ของบริ ษทั ฯ ครอบคลุ ม การบริ ก ารวางระบบด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โทรคมนาคมแบบครบวงจร ออกแบบและประยุกต์ท้ งั ระบบ ฮาร์ ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , โครงสร้างระบบเครื อข่าย และการ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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ให้บริ การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาระบบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทีมงาน
นักพัฒนาระบบ และวิศวกรระบบ ที่สามารถให้การสนับสนุ นด้านงานออกแบบและพัฒนาระบบ รวมไปถึงงานด้าน
ฝึ กอบรมให้แก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
โดยสื บเนื่ องจากความสําเร็ จของการดําเนิ นงานโครงการ Integrated Billing & Customer Services System and
Billing Mediation (IBACSS) มูลค่า 953 ล้านบาท ของ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ในปี 2551 2555 เป็ นต้นมา ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก กสท ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการจ้างจัดทําระบบบริ หาร
จัดการข้อมูลลูกค้า (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ล้านบาท และโครงการจ้างจัดทําระบบบูรณาการการรับ
ชําระค่าใช้บริ การ (Enterprise Payment Integration System) จํานวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 19.35 ล้านบาท ในปี 2558
โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ยังได้รับความไว้วางใจ จาก กสท ให้เป็ นผูด้ ู แลบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์และระบบ IBACSS และ Unified Database มูลค่ารวมกว่า 290 ล้านบาท อย่างต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั
อีกด้วย
การตลาด การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ คือ องค์กรภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ บริ ษทั เอกชน โดย มุ่งเน้นรับงานโครงการต่างๆ
ด้วยการเข้าร่ วมประกวดราคา ทั้งนี้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่มีระบบเทคโนโลยีข้ นั สู ง ดังนั้นในขั้นตอน
การขายหรื อการนําเสนองานจึงจําเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจากหลายสาขา และอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรทั้งภายใน
และต่างประเทศ ซึ่ งนอกเหนื อจากการนําเสนอคุณสมบัติโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ยังมีการนําผลิตภัณฑ์มาทําการ Demo ให้
ลูกค้าทดลองใช้จริ งอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา ลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นลูกค้า
รายใหญ่และมี การจ้างงานอย่างต่ อเนื่ องมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้มี โอกาส
นําเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลู ชนั่ ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุ รกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้แก่ ระบบ Customer
Front End Application ซอฟแวร์ Business Process Mangement และโปรแกรม API (Application Programing
Integration) เป็ นต้น
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
กลยุทธ์ที่สาํ คัญคือ การมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการด้าน IT และการมีพนั ธมิตรทาง
ธุ รกิ จที่หลากหลายในสิ นค้าประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ โดยเน้นพันธมิตรที่มีผลิ ตภัณฑ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มี มาตรฐาน เป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากล มีราคาที่ เหมาะสม มีบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถและมี ความ
พร้ อมในการให้บ ริ การหลัง การขายที่ ดี อาทิ มีศูนย์บ ริ ก ารที่ ครอบคลุ ม พื้นที่ การใช้ง าน และมี ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การในด้านการผลิตและการจัดจําหน่าย มีความพร้อมในการเตรี ยมปริ มาณสิ นค้าที่สามารถรองรับงานโครงการ
ขนาดใหญ่ท้งั ของภาครัฐและเอกชนได้ และสามารถส่ งสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ วทันต่อการดําเนินงานในแต่ละ
โครงการ นอกจากการมีสินค้าและบริ การที่ดีแล้ว สิ่ งสําคัญที่เป็ นหัวใจสําคัญในการแข่งขันอีกประการหนึ่ ง คือการเป็ น
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พันธมิตรทางธุ รกิ จที่ ดีก ับลู ก ค้า กล่ า วคื อ บริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นคู่คิดทางธุ รกิ จให้ก บั ลู ก ค้า ได้ สามารถให้ค าํ ปรึ กษา
แนะนํา ให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าให้ได้สินค้าและบริ การที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
สภาพการแข่ งขัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการเปลี่ยนแปลงธุ รกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปและรู ้เท่าทัน
คู่แข่งในสภาพการแข่งขันที่มีผปู ้ ระกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี
Gartner บริ ษทั ที่ให้คาํ ปรึ กษาและวิจยั ชื่อดังจากสหรัฐฯ เผยเทรนด์ดา้ น Strategic Technology ที่น่าจับตามองใน
ปี 2020 เพื่อให้องค์กรและบริ ษทั ทัว่ โลกได้ปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและธุ รกิจในอนาคต
5 – 10 ปี ข้างหน้า โดย Gartner ได้ให้คาํ จํากัดความเทรนด์น้ ีวา่ ‘People-Centric Smart Spaces’
Gartner ได้แบ่งกลุ่มเทรนด์เป็ น 2 กลุ่มคือ People-Centric และ Smart Spaces
1. กลุ่ม People Centric
Hyperautomation
Automation คือการนําเทคโนโลยีมาจัดการงานบางอย่างแทนมนุ ษย์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Hyperautomation
ต่อยอดโดยเพิ่มการทํางานร่ วมกับเทคโนโลยีข้ นั สู ง เช่น AI และ ML เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสิ นใจและการ
ทํางานโดยอัตโนมัติให้ดียง่ิ ขึ้น
Multiexperience
Multiexperience เป็ นการแทนที่ ข องหลัก การที่ ว่า ‘มนุ ษ ย์ต้องเข้า ใจบริ บ ทของเทคโนโลยี’ ให้เป็ น
‘เทคโนโลยีที่เข้าใจบริ บทของมนุ ษย์’ แนวคิดนี้ ทาํ ให้คอมพิวเตอร์ วิวฒั นาการจากระบบที่มีปฏิสัมพันธ์เพียงจุดเดียว
ไปเป็ นระบบที่มีหลายเซ็นเซอร์ และหลายส่ วนต่อประสานที่พร้อมปฏิสัมพันธ์กบั มนุษย์ เช่น อุปกรณ์สวมใส่ เพื่อสุ ขภาพ
เซ็นเซอร์ คอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง ยานพาหนะอัตโนมัติ เป็ นต้น
Democratization
การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเสรี เป็ นการสนับสนุ นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเชี่ ยวชาญเชิ งเทคโนโลยีและ
ธุ รกิจได้อย่างง่ายดายโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการอบรมหรื อเรี ยนรู ้เพิ่มเติม แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ Application Development,
Data & Analytics, Design และ Knowledge เช่น นักพัฒนาสามารถสร้ างโมเดลข้อมูลได้แม้จะไม่มีทกั ษะด้าน Data
Scientist แต่อาศัยการพัฒนาที่มี AI สนับสนุนแทน
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Human Augmentation
Human Augmentation คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ท้ งั เชิ งกายภาพและการรับรู ้ให้ดียิ่งขึ้น เช่ น
อุปกรณ์สวมใส่ เพื่อสุ ขภาพถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน หรื อ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และความสามารถในการตัดสิ นใจ เป็ น
ต้น
Transparency และ Traceability
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีก่อให้เกิดวิกฤตด้านความเชื่ อถื อ (Trust) ผูบ้ ริ โภคเริ่ มตระหนักถึงการละเมิดความ
เป็ นส่ วนบุคคลมากขึ้น ก่อให้เกิดเทรนต์ดา้ นความโปร่ งใส (Transparency) และการติดตามตรวจสอบ (Traceability) ซึ่ ง
มุ่งเน้น 6 ด้านสําคัญ ได้แก่ ศี ลธรรม ความถู กต้อง ความเปิ ดเผย ความรั บผิดชอบ ความสามารถ และความสอดคล้อง
ผลลัพธ์คือกฏหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เริ่ มบังคับใช้งานไปทัว่ โลก ณ เวลานี้ รวมถึงไทยด้วย โดยจะมุ่งเน้นด้าน
ศีลธรรม ความถูกต้อง ความเปิ ดเผย ความรับผิดชอบ ความสามารถ และความสอดคล้อง
เทคโนโลยีต่างๆไม่วา่ จะเป็ น AI / หรื อ Machine Learning ต้องมีความโปร่ งใสในการใช้ขอ้ มูล การสร้างและเท
รนด์ขอ้ มูลต่างๆ และยังต้องทําให้สามารถเข้าไปติดตามตรวจสอบระบบเหล่านั้นได้
2. กลุ่ม Smart Space
The Empowered Edge
Edge Computing เป็ นแนวคิดด้านโครงข่ายที่ขอ้ มูลถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่ งมอบ ณ สถานที่ท่ีใกล้กบั
แหล่งข้อมูลเพื่อลดค่าความหน่วง (Latency) ลง Empowered Edge เป็ นการต่อยอดพื้นฐานอุปกรณ์ IoT และ Edge
Computing เพื่อสร้างพื้นที่อจั ฉริ ยะ และย้ายแอปพลิเคชันและบริ การต่างๆ ให้เข้ามาใกล้กบั ผูใ้ ช้มากที่สุด
The Distributed Cloud
Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตัวของบริ การ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอก Data Center
ของ Cloud Provider แต่ยงั คงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่ งผลให้ Data Center สามารถตั้งอยูท่ ี่
ใดก็ได้ แก้ปัญหาเรื่ องค่าความหน่ วงสู ง (Latency) และข้อบังคับอย่างอธิ ปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) การ
เปลี่ยนแปลงจาก Public Cloud แบบรวมศูนย์ไปเป็ น Public Cloud แบบกระจายนี้ถือเป็ นยุคใหม่ของ Cloud Computing
Autonomous Things
Autonomous Things เช่น โดรน โรบ็อต AI เรื อ และอุปกรณ์ IoT ใช้ประโยชน์จาก AI ในการทํางานแทนมนุ ษย์
เทคโนโลยีน้ ี สามารถทํางานได้ต้ งั แต่ก่ ึ งอัตโนมัติไปจนถึงอัตโนมัติบนสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งบนอากาศ พื้นดิ น และ
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ผืนนํ้า แม้ว่าอุปกรณ์ อตั โนมัติเหล่านี้ จะเริ่ มใช้งานกันแล้วในพื้นที่ปิด เช่ น เหมืองหรื อโกดังสิ นค้า แต่ในอนาคตจะถู ก
พัฒนาจนสามารถทํางานในทุกพื้นที่
Practical Blockchain
Blockchain ประกอบด้วยคุ ณสมบัติสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ Shared & Distributed Ledger, Immutable &
Traceable Ledger, Encryption, Tokenization และ Distributed Public Consensus Mechanism อย่างไรก็ตาม Blockchain
ยังคงไม่ได้เป็ นที่ นิยมอย่างแพร่ หลายในองค์กรขนาดใหญ่ เพราะขาดความยืดหยุ่นและความสามารถในการทํางาน
ร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต Blockchain ที่สมบูรณ์ (Blockchain Complete) อาจเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีเสริ มอย่าง AI และ IoT เริ่ มถูกนําเข้าไปผสานกับ Blockchain ทําให้ตอบโจทย์การใช้งานที่
หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม
AI Security
แม้วา่ เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Hyberautomation และ Autonomous Things จะเข้ามาพลิกโฉมโอกาสในโลก
ธุ รกิจ แต่เทคโนโลยีก็ได้นาํ พาช่องโหว่ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยใหม่ๆ เข้ามาด้วย ทีมรักษาความมัน่ คงปลอดภัยจึงต้อง
ตระหนักถึงประเด็นด้าน AI Security 3 ประการ ได้แก่ การปกป้ องระบบที่ใช้ AI/ML, การนํา AI เข้ามาใช้เพื่อเสริ มแกร่ ง
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย และการเตรี ยมพร้อมรับมือกับแฮ็กเกอร์ ที่ใช้ AI สนับสนุน
อ้างอิง : Gartner
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษ ัท ฯ ได้ท าํ งานร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รทางเทคโนโลยี ท้ ัง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ นํา เสนอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ พันธมิตรที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั ไอบีเอ็ม
ประเทศไทย จํากัด Oracle Corporation (Thailand) Co.,Ltd. บริ ษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ ด (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น
และพันธมิตรรายใหม่ในปี 2562 ได้แก่ SourceCode Asia Pacific Pte Ltd (ผลิตภัณฑ์ “K2”) และ Tmax Singapore Pte.
Ltd. (ผลิตภัณฑ์ “Tibero”) เป็ นต้น
โครงการทีส่ ํ าคัญ
โครงการที่สาํ คัญของ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่ถือเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาํ คัญของ กลุ่มธุ รกิจ ICT
คือ โครงการ Integrated Billing & Customer Services System and Billing Mediation (IBACSS) มูลค่า 953 ล้านบาท
ในปี 2551-2555 และโครงการจ้างจัดทําระบบบริ หารจัดการข้อมูลลูกค้า (Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48
ล้านบาท ในปี 2556 จากการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการทั้ง 2 โครงการดัง กล่า ว ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ ได้รับการว่า จ้างให้เป็ นผู ้
บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมระบบงานทั้งสองระบบมาโดยตลอดจนถึ งปั จจุ บนั ทั้งยังมี การพัฒนาต่อยอดเป็ นโครงการ
ใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ
CRM เป็ นต้น
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งานทีอ่ ยู่ระหว่ างดําเนินการ
งานโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Project) : บริ ษทั ฯ จะทําการส่ งมอบงานบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมและเก็บเงินค่าจ้างเป็ นรายเดือน ระยะเวลา ดําเนิ นการ 12 เดือน ไม่มีระยะรับประกัน (Warranty)
ได้แก่ โครงการบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมระบบ IBACSS และโครงการบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมระบบ
Unified Database

2. โครงการจ้างเหมาดําเนิ นการ (Turnkey Project) : บริ ษทั ฯ จะพัฒนาระบบที่ได้รับการว่าจ้างจนแล้วเสร็ จใน

สภาพพร้ อมใช้งาน แล้วจึงส่ งมอบระบบงานโครงการนั้นให้กบั ผูว้ ่าจ้าง ภายใต้ระยะเวลาโครงการ โดยมี
ระยะเวลารับประกัน (Warranty) ได้แก่
2.1 โครงการจ้างจัดทําระบบบูรณาการการรับชําระค่าใช้บริ การ (Enterprise Payment
Integration System) คาดว่าจะส่ งมอบงานได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2563
2.2 โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified คาดว่าจะส่ งมอบงาน
ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2563

3. กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting)
เนื่ องจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุ รกิ จที่ ปรึ กษาด้านวิศวกรรมได้สิ้นสุ ดลงตั้ง แต่ปลายปี 2558 และยังไม่ มี
โครงการใหม่เพิม่ เติมบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระหว่างพิจารณาการดําเนินการปิ ดเพื่อยกเลิกธุ รกิจในกลุ่มนี้ต่อไป
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โครงสร้ างธุรกิจ
กลุม่ ธุรกิจพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กลุม่ ธุรกิจ ICT

กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาวิศวกรรม*

หมายเหตุ * อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการปิ ด
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สถานการณ์ ทางพลังงาน
ร่ างแผน PDP2018
จากมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่ างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP
2018) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยแผน PDP 2018 เป็ นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (2561-2580) การพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพในแต่
ละภูมิภาค นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่ คงของระบบส่ งไฟฟ้า และ
การส่ งเสริ มการแข่งขันภายใต้การกํากับดูแลให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและคงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คง
สรุปแผน PDP 2018
1. จัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่ โดยในปี 2580 จะมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้ น 77,211 เมกะวัตต์ เป็ นกําลังผลิตไฟฟ้า
ใหม่ 56,431 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2580 และทดแทนโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบ
2. โรงไฟฟ้าหลักประเภทฟอสซิ ลใหม่ ปรับลดปริ มาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิ นลงจากแผน PDP 2015
เพื่อเป็ นการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP 21 และลดความขัดแย้ง
ของประชาชนในพื้นที่ โดยเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งปั จจุบนั มีราคาลดลงมาก ให้ราคาค่าไฟฟ้า
อยูใ่ นระดับเหมาะสม
3. สัดส่ วนเชื้อเพลิงฟอสซิ ลเป็ นร้อยละ 65 ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 53) และถ่านหิ นและลิกไนต์ (ร้อย
ละ 12)
4. สัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากฟอสซิ ล ร้อยละ 35 ขณะที่สัดส่ วนเชื้อเพลิงถ่านหิ นลดลงไปอยูท่ ี่ร้อยละ 12
5. มีการจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตามนโยบายการส่ งเสริ มของภาครัฐ เช่น ขยะชุมชน โรงไฟฟ้า
ชีวมวลประชารัฐ
6. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ ภาคประชาชนปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต์ โดย
จะเริ่ มดําเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2562 เป็ นต้นไป
7. ให้มีการทบทวนแผน PDP ใหม่ทุก 5 ปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้ าหมายของแผน
อย่างมีนยั สําคัญ และให้มีการศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้าเพื่อเสริ มความมัน่ คงของระบบ
ไฟฟ้า เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นศูนย์กลางซื้ อขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงกับ
ระบบจําหน่าย เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

1) ความเสี่ ยงต่ อการดําเนินธุรกิจ

1.1 ความเสี่ ยงด้ านความต้ องการของตลาด
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯประกอบด้วย 2 กลุ่มธุ รกิจที่สาํ คัญ คือ ธุ รกิจพลังงาน และธุ รกิจ ICT
ธุ รกิ จด้านพลังงานถื อได้วา่ มีความเสี่ ยงด้านความต้องการของตลาดตํ่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เป็ นคู่สัญญากับการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯ
ธุ รกิจ ICT มีสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ใน
องค์กรของรัฐ เนื่องจากปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในตลาด
ในขณะที่จาํ นวนหรื อปริ มาณงานโครงการขนาดใหญ่ๆจากองค์กรของรัฐ มีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้นไม่มาก บริ ษทั ฯ จึงต้องให้
ความสําคัญกับเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าและบริ การและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้า คู่คา้ และพันธมิตรไว้เป็ นหัวใจ
สําคัญในตลาดการแข่งขันที่สูงนี้ นอกจากนี้ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปั ญหาด้านการเมืองในช่วงหลายปี ที่ผา่ น
มา รวมทั้งการเปลี่ ยนโครงสร้ างผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรของรัฐต่างๆ ล้วนส่ งผลกระทบโดยตรงกับการดําเนิ น
ธุ รกิจ ICT ทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่ องในการดําเนิ นการและเกิดการชะลอตัวในการจ้างงานโครงการต่างๆ ซึ่ งหากเกิด
สู ญญากาศในการจ้างงานโครงการเป็ นระยะเวลานานย่อมส่ งผลกระทบกับการจ่ายค่าจ้างบุคลากรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายคงที่ บริ ษทั ฯ จึงใช้นโยบายการว่าจ้าง Outsource เมื่อได้รับการว่าจ้างงานโครงการแล้ว โดยคงไว้ซ่ ึ งพนักงาน
ประจําให้นอ้ ยที่สุด
1.2 แนวโน้ มความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบประกอบธุ รกิจ อาจจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ ได้ท้ งั ในทางที่ เป็ นประโยชน์หรื อในทางที่ เป็ นโทษแก่ทางบริ ษทั ฯ โดยที่การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ เป็ นปั จจัยภายนอกที่บริ ษทั ฯ ไม่อาจควบคุมได้ แต่อย่างไรตาม บริ ษทั ฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฏระเบี ย บรวมถึ ง นโยบายของภาครั ฐ อย่า งต่อเนื่ อ ง ตลอดจนในการวิเคราะห์ ก ารลงทุ นในกิ จการบริ ษ ทั ฯ จะให้
ความสําคัญต่อความเสี่ ยงของการเปลี่ ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทํางานให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได้
1.3 ความเสี่ ยงจากข้ อพิพาททางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด (จําเลยที่ 1) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้
ถูกอดีตผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ฟ้ องเป็ นคดีแพ่งในข้อหาละเมิด ต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลขดําที่ พ.4271/2561
เพื่อดําเนินคดีละเมิดและขอเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเอากับบริ ษทั ย่อย (จําเลยที่ 1) กับจําเลยอื่นอีก 3 ราย รวมเป็ น 4 คน ใน
กรณี ที่บริ ษทั ย่อย กับพวกได้ดาํ เนินคดียนื่ ฟ้องอดีตผูบ้ ริ หารคนดังกล่าวกับพวกเป็ นจําเลยในคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงบริ ษทั
ย่อยต่อศาลแขวงดุสิต เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็ นคดีหมายเลขดําที่ อ.1671/2560 โดยอดีตผูบ้ ริ หารคนดังกล่าวจึง
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ได้ยื่นฟ้ องเป็ นคดีแพ่งข้อหาละเมิดและเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย คิดเป็ นเงินจํานวน 50 ล้านบาท ศาลได้กาํ หนดนัดสื บพยาน
โจทก์ / จําเลย ในวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 แต่ศาลเห็นว่าเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา จําต้องฟั งข้อเท็จจริ งใน
คดีอาญาจนถึงที่สุดก่อน ดังนั้น จึงให้จาํ หน่ายคดีน้ ีชวั่ คราว
1.4 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ สําหรับธุรกิจพลังงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ดาํ เนินธุ รกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเป็ นลูกค้าเพียงรายเดียว
ซึ่ งมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าและเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่ อถือและมีความมัน่ คง จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความ
เสี่ ยงตํ่าจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
1.5 ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการผลิตในธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ผูด้ าํ เนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้
สับ,เปลือกไม้,ทะลายปาล์มและชานอ้อย โดยวัตถุ ดิบดังกล่าวเป็ นวัตถุ ดิบสําคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
และเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนด้านผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง
ฤดูกาล อีกทั้งยังส่ งผลให้ราคามีแนวโน้มสู งขึ้น
บริ ษทั ไออี ซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด มี ค วามเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ (Climate Change)
แสงแดด ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักในการผลิ ตเปลี่ ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปี ที่ผ่านมาประสบปั ญหาท้องฟ้ ามืด
ครึ้ มจากปริ มาณเมฆฝน และปริ มาณหมอกควันที่ปกคลุมจากไฟป่ า
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ปั ญหาต้นทุนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลสู งขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้ าทําให้มีการแข่งขันกันซื้ อจน
ทําให้ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลสู งขึ้น บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ได้เตรี ยมการสับไม้เชื้อเพลิงเอง เพื่อควบคุมต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้า
1.6 ปัจจัยเสี่ ยงในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
1.6.1 คุณภาพของวัตถุดิบ
ไม่สามารถควบคุมปริ มาณความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ได้
1.6.2 ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ
ไม่สามารถควบคุมหรื อระบุจาํ นวนชัว่ โมงการรับแสงแดดที่แน่นอนได้ เนื่ องจากความสมํ่าเสมอของ
วัตถุดิบแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
1.6.3 ราคาขาย
ราคารับซื้ อไฟฟ้าปั จจุบนั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคให้ส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
10 ปี ซึ่ งหลังจากนั้น ราคารับซื้อจะแปรผันตามนโยบายภาครัฐในอนาคต
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1.7 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กูย้ ืม เงินเบิกเกิน
บัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินฝากส่ วนใหญ่ได้รับเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ในขณะที่หนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว ฝ่ ายบริ หารการเงิ นของบริ ษทั จึงได้มีการ
ติดตามอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบทางการเงิ นของกิจการ โดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยเป็ นแนวโน้มคงที่หรื อลดลง จะพิจารณาชําระอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่หากอัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนเป็ นขาขึ้น จะพิจารณาชําระอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในปี ต่อไป
บริ ษทั จะควบคุมสัดส่ วนอัตราดอกเบี้ยสิ นทรัพย์และหนี้ สินของทั้งกลุ่มบริ ษทั ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2562 แม้ว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายมี แนวโน้มลดลงจากปี ที่ ผ่านมา แต่อตั ราดอกเบี้ ยเงินกู้จาก
สถาบันการเงินยังไม่มีแนวโน้มลดลงตาม อีกทั้งสัญญาเงินกูข้ องบริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง มีเงื่อนไขที่จะ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในปี 2563 อีกด้วย ฝ่ ายบริ หารการเงิ นของบริ ษทั จึงเร่ งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กบั สถาบัน
การเงิน โดยขอยืดระยะการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยออกไป และบริ หารกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อนําไปชําระหนี้สถาบัน
การเงินก่อนกําหนด ทําให้กิจการมีสภาพคล่องในการดําเนินงานมากขึ้น เนื่องจากมีตน้ ทุนทางการเงินลดลง
2) ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.1 ความเสี่ ยงทีม่ ีผลกระทบต่ อสิ ทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผูถ้ ือหุ ้นกระจัดกระจาย โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้น 26,346 ราย จาก
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวทําให้การจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในการเปิ ดประชุ มแบบครบองค์ตอ้ งได้รับเสี ยงในที่ประชุ มอย่าง
น้อยหนึ่ งในสาม (1 ใน 3) หรื อร้อยละ 33.33 ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือหุ ้นที่บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถจัดประชุ มสามัญ
แบบครบองค์ประชุมได้ในครั้งแรก
บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่ถือหุ น้ ตั้งแต่ 15% ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงไม่
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่รายใดมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ และมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ
ความเสี่ ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่ องจากมีกิจการที่แข่งขันกับ
บริ ษทั (ไม่มี)
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการมีอาํ นาจออกระเบียบข้อบังคับ เพื่อดําเนิ นตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
6. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
7. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ แต่ละท่านมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ นกํา หนด ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่าง
น้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ฯดําเนินกิจการอยู่ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบาย
ในการกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่ งของกรรมการแต่ละคนไว้ใน
รายงานประจําปี และบน เว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด
2. มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยูใ่ น
ราชอาณาจักร
3. มีกรรมการอิสระตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นอิสระควรเป็ นไปตาม
สัดส่ วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่ม
4. กรรมการบริ ษทั ฯต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชี
การเงิ น ด้านธุ รกิ จ ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ดา้ นการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับดู แล
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กิจการ โดย ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ในธุ รกิจของบริ ษทั ฯอย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชี
การเงินอย่างน้อย 1 คน
5. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใสชัดเจน และต้องมีประวัติ
ของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และต้องเปิ ดเผยประวัติ
ของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบทัว่ กัน
6. มีเลขานุ การบริ ษทั ฯเพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบ และปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ใ นการดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามมติ ข อง
คณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯได้ ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ของเลขานุการบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่ อง ด้านกฎหมาย การบัญชี
หรื อ การปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2562 ประกอบด้วย
ชื่ อ

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

1. นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานกรรมการ
3. นายเมธา ธรรมวิหาร
กรรมการ/ประธานกรรรมการตรวจสอบ
4.
5.
6.
7.
8.

นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายศักดา ศรี นิเวศน์
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
พลโทเจด็จ ใจมัน่
นายดํารงค์ ภูติภทั ร์

9. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

10. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ
11. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
12. นายภูริช นานาวราทร

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

สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ตุลาคม 2562
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2562
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2562

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

วิธีการลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั ฯ โดยมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2562 คือ นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมอย่างตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระ
ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ น
การรับรองจากประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 8 ครั้ง โดยการเข้าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่ อ

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

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

7/8
8/8
5/8
8/8
8/8
8/8
8/8
4/6
4/8
2/2
0/2
0/2
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การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งเป็ นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่ วม
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาอันจะนําไปสู่ การพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพดีย่งิ ขึ้น โดย
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายให้ค วามสํา คัญกับ การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิ เทศกรรมการเข้า ใหม่ และ
สนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึ กอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การประเมิ นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยบริ ษทั ฯมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของกรรมการให้มี
ความโปร่ งใส และยุติธรรมอันนําไปสู่ กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโต และก้าวหน้า
ด้วยความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อให้เป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี และเพื่ อให้ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมู ล อย่า งละเอี ย ด
รวดเร็ ว ถู กต้องและตรงไปตรงมา ในการประเมิ นบริ ษทั ฯ ได้ใช้แบบการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2562 อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯได้ทาํ การประเมินคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุ กปี โดยผลการประเมิ นจะนํามาใช้เป็ นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิ บ ตั ิ งานในหน้า ที่
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาการดําเนินงานต่อไปดังนั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั ในปี
2562 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยแบบฟอร์ มการประเมินครอบคลุมในหัวข้อสําคัญ ดังนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การทําหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนําคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ ยเป็ นคะแนนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2562 มีผลการประเมินโดยภาพรวม
พบว่า คณะกรรมการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า อยู่ใ นเกณฑ์ ดี ทั้ง นี้ ข้อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ดียง่ิ ขึ้นต่อไป
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ผู้บริหาร

ผูบ้ ริ หารในปี 2562 ประกอบด้วย

ชื่ อ
1. นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
2. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

3. นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริ ญ
5. นายสมชัย วุฒิศาสตร์
6. นายวาริ นทร์ มาศชาย

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงาน ICT
ผูด้ ูแลสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
รักษาการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงาน
ปฏิบตั ิการ และผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

7. นางสาวดวงพร คําวิชิต

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชี

เลขานุการบริษัท
ชื่ อ
นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์

หมายเหตุ
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เลขานุ การบริ ษทั ในปี 2562 ประกอบด้วย
ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

เลขานุการบริ ษทั

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อ
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร
นายศักดา ศรี นิเวศน์
นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
พลโทเจด็จ ใจมัน่
พลตํารวจตรี สมนึ ก บุรมิ
รวม

กรรมการบริษทั
21,000.00
24,000.00
15,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
12,000.00
24,000.00
12,000.00
6,000.00
210,000.00

กรรมการ
ตรวจสอบ
15,000.00
15,000.00
15,000.00
45,000.00

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ความเสี่ ยง
-

-

กรรมการสรร
หาฯ
-

รวม

255,000.00

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิวงเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่า ยค่าตอบแทนเป็ นเงิ นได้ให้แก่ผูบ้ ริ หาร จํา นวน 7 ราย รวมทั้ง สิ้ น 7,465,000
บาท (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ)
2. ค่าตอบแทนอื่น
ผูบ้ ริ หารงานที่เริ่ มงานใหม่ นับตั้งแต่เดื อนกันยายน 2560 เป็ นต้นไป จะไม่ได้รับเงิ นสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หาร ที่เริ่ มงานก่อนเดือนกันยายน 2560
ในอัตราส่ วนร้ อยละ 3 ของเงิ นเดื อน โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พสําหรั บ
ผูบ้ ริ หาร 3 ราย รวมทั้งสิ้ น 124,200 บาท
บุคลากร

- จํานวนพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนทั้งหมด 30 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีขอ้ พิพาททางคดีดา้ นแรงงาน โดยเป็ นคดีแรงงานที่พนักงานเป็ นโจทก์
ฟ้องเรี ยกค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง จํานวน 7 คดี โดยเป็ นคดีที่ ศาลชั้นต้นได้มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ เนื่องจากโจทก์ถอนฟ้องคดีจาํ นวน 4 คดี เป็ นคดีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้ องโจทก์จาํ นวน 1 คดี และเป็ นคดี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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ศาลได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จํานวน 2 คดี โดยทั้ง 2 คดีดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษ
- การบริ หารค่าตอบแทน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกําหนด และบริ หารค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิ จ และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ โดยแบ่ง ค่าตอบแทน
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ค่าจ้าง บริ ษทั ฯ มีการกําหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างเงินเดือน
ของบริ ษทั ฯ
2. สวัสดิการต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1 สวัสดิ การประกันสังคม บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิ การประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด โดยคุ ม้ ครอง 7
กรณี ได้แก่ กรณี เจ็บป่ วย , กรณี คลอดบุตร , กรณี ทุพพลภาพ , กรณี ตาย , กรณี สงเคราะห์บุตร , กรณี ชรา
ภาพ และกรณี ว่า งงาน นอกจากนี้ ย งั มี ก องทุ นเงิ นทดแทน ซึ่ ง จะคุ ม้ ครองพนัก งานในกรณี เจ็บ ป่ วยอัน
เนื่องมาจากการทํางาน
2.2 เงิ นกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ เป็ นสวัสดิ การส่ งเสริ มการออมให้แก่พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จะหักเงินเดื อน
พนักงานเพื่อสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ ยงชี พในอัตรา 3% และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้แก่
พนักงานในอัตรา 3% เช่นกัน
2.3 ค่ารั กษาพยาบาล บริ ษ ทั ฯ ได้ทาํ ประกันสุ ข ภาพ เพื่อเป็ นสวัส ดิ การช่ วยเหลื อค่ารั กษาพยาบาลในยาม
เจ็บป่ วยให้แก่พนักงาน โดยมีการกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือตามระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.4 การประกันอุบตั ิเหตุหมู่ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ให้กบั พนักงาน โดยพิจารณาวงเงินประกันตาม
ระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิ จ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิ การเงิ นช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณี ที่พนักงาน หรื อ
ครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
3. เงินรางวัลประจําปี (Bonus) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี ตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจําปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- การพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงให้ความสําคัญ กับการพัฒนาบุคลากรมาโดย
ตลอด ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั โดยผ่านทางวิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การจัดปฐมนิ เทศ, การจัดฝึ กอบรม
(Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Study) รวมถึงการให้โอกาส
พนักงานแต่ละคนสามารถเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Promotion) เป็ นต้น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็ นการพัฒนาความรู ้ตามทักษะวิชาชีพต่างๆ เช่น การเงิน
บัญชี กฎหมาย การบริ หารบุคคล นักลงทุนสัมพันธ์ IT และ วิศวกรรม
ทั้งนี้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง/คน/ปี (ทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ) และ 3 ชัว่ โมง /คน/ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ)
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมายเหตุ : เพื่อให้การบริ หารงานภายในองค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้นและเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับ
ข้อมูลอย่างละเอียด รวดเร็ ว ถูกต้องและตรงไปตรงมา ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 มีมติเห็ นชอบให้ระงับการปฏิ บตั ิหน้าที่ชวั่ คราวของคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ยกเว้น
คณะกรรมการตรวจสอบที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่ องต่อไป ทั้งนี้ หากคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆ
ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเป็ นจะต้องพิจารณาโครงการใดๆ เป็ นการเร่ งด่วน ให้นาํ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
1. คณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
1.1 อํานาจในการอนุ มตั ิตามวงเงินของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ตามอํานาจดําเนิ นการ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
• การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : เกินกว่า 5,000,000 บาท
• วงเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท
• การอนุมตั ิให้เปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และแจ้งคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000 บาท
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• การอนุ มตั ิการจัดซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่ งของอื่นๆ วัสดุ สิ้นเปลื อง วัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต วัตถุดิบสิ้ นเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกว่าแผนธุ รกิจประจําปี )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั : เกินกว่า 50,000,000 บาท
• การอนุ มตั ิการจัดซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่ งของอื่นๆ วัสดุ สิ้นเปลื อง วัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต วัตถุดิบสิ้ นเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุ รกิจประจําปี แต่สอดคล้องกับแผนธุ รกิจฯ)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั
: เกินกว่า 50,000,000 บาท
• การฟ้ อง/ไม่ฟ้อง หรื อการไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกาหรื อการถอนฟ้ อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎี กาในเรื่ องภาษี
อากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรื อการยอมชําระภาษีอากร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ดา้ นบัญชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เรื่ อง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เรื่ อง
คณะกรรมการบริ ษทั
: เกินกว่า 10,000,000 บาท/เรื่ อง
• การอนุ มตั ิการจ่ายการลงทุนและค่าใช้จ่ายในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุไว้หรื อวงเงิน
ในการทําธุ รกรรมทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ภายในงบประมาณ
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
- วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส / ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ หรื อ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป/ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ย่อย
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (เฉพาะสาย)
- วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
- วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั
เกินกว่ า หรื อนอกงบประมาณ
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ย่อย / รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ (เฉพาะสาย)
- วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
- วงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มี ขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน ที่ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทน หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ประกอบด้วย
ชื่ อ
1. นายเมธา ธรรมวิหาร
2. นายศักดา ศรี นิเวศน์
3. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. ทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
2. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ น
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหา
3. พิจารณาบุคคลที่ถือหุ ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรื อไม่
4. ตรวจสอบ กลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ หรื อคัดเลือกนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฏหมายและข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการหรื อไม่ อย่างไร
5. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะ
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
6. หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
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7. ทําหน้าที่พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ฯ
9. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
11. พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ ยงของธุ รกิจ เพื่อการดําเนิ นการลงทุนและการดําเนิ นกิจกรรม
ของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. รายงานผลการจัดการความเสี่ ยงของธุ รกิจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ ในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์
สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็ วที่สุด
3. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบตั ิการดําเนินธุ รกิจและการประกอบกิจการที่ดี
2. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแก้ไขตามความเหมาะสม
3. ติดตามผลการดําเนิ นงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ระงับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวของคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ หากคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเป็ นจะต้องพิจารณา
โครงการใดๆ เป็ นการเร่ งด่วน ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
หมายเหตุ :
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การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
ไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อประโยชน์อื่นใดจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
สามารถดู แลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อบริ ษทั
อื่นซึ่ งมีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถ่ วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
3
ท่าน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
4
ท่าน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ บริ ษัท ฯได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งให้สิทธิ แก่ผลู ้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบั ว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ ง
เสี ยง โดยใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) และบุคคลซึ่ งได้รับคะแนน
เสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ในกรณี บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ส่ วนในการพิ จารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ มิ ได้มี ตาํ แหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษทั การคัดเลื อกบุคคล
ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
1. กลไกในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560ได้มติให้ปรับปรุ งอํานาจดําเนิ นการซึ่ งเป็ นระเบียบและข้อปฎิบตั ิอาํ นาจ
ในการอนุ มตั ิต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560โดยอํานาจที่ผูกพันบริ ษทั ตาม
กฎหมายเป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะมีการมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้กระทําการแทนได้
และอํานาจการบริ หารทัว่ ไปเป็ นอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ อํานาจดําเนิ นการแบ่งประเภทการอนุ มตั ิตามขั้นตอน
ออกเป็ น 8 ประเภท คื อ การเงิ น, การบัญชี , ธุ รการ, การขอซื้ อ, การบุค คล, ทัว่ ไป ต่อมาได้มีก ารปรั บปรุ ง อํานาจ
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย จะต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ อง
การทํารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้
ครบถ้วนถู กต้อง และใช้หลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ย วข้องกับ การเปิ ดเผยข้อมู ล และการทํา รายการข้า งต้นในลัก ษณะเดี ย วกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
2. ข้อมูลข้อตกลงระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
-ไม่มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อป้ องกันการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ น้ อื่นและส่ งเสริ มให้เกิดการ
ปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม โดยไม่นาํ ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผดิ รวมถึงการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรา
การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลโดยมิชอบ ( Insider Trading ) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งหมายถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบดังกล่าว
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- ในกรณี ที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯต้องไม่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะชนทั้งหมดแล้ว
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายในสาย
การเงินและบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นครั้งแรกและหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ซื้ อ ขาย โอนหลักทรัพย์) ต่อ ก.ล.ต. หรื อรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริ ษทั ฯ ทราบถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทาํ งานเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
การปฎิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ และรับผิดชอบต่อ
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยนําหลักเกณฑ์การกํากับดู แลกิ จการที่ ดีสําหรั บบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เพือ่ เป็ นแนวทางหลักในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งคลอบคลุมหลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ด้านดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มอํานวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ
พื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตราฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถือได้ โดยให้สิทธิ ในการซื้ อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตน
ถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ่ืนเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การส่ ง
คําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุ มอย่างอิสระ การใช้สิทธิ ลงคะแนนในเรื่ องที่
สําคัญของบริ ษทั ที่คณะกรรมการต้องนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ เช่น การเลือกตั้งกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตาม
วาระ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้ว ทางบริ ษทั
ฯ ยังได้ดาํ เนินการในเรื่ องอื่นๆให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เช่น การให้ขอ้ มูลต่างๆที่มีความสําคัญหรื อมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
การใช้สิทธิ ของ วอแรนท์ รายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มีขนาดเป็ นสาระสําคัญตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเวปไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม
กันอย่างแท้จริ ง จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. การประชุมผูถ้ ือหุ น้
การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุม
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1.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มให้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ
ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ ประชุ มอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการ
ประชุ ม มีรายละเอียดคําชี้ แจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุ ม ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.2 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯจัดให้มีสถานที่จดั การประชุ มที่มีขนาดเพียงพอรองรับจํานวนผูถ้ ื อหุ ้น
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวกับบริ ษทั ฯได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุ มโดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุ ้นทราบพร้ อมกับ การนํา ส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เผยแพร่ หลัก เกณฑ์ก ารส่ ง คํา ถาม
ล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ ด้วย
1.3 ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ
1.4 บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น
้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และละ
เว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ น้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติ ไม่มีวธิ ี การ
ยุง่ ยากหรื อ มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป เป็ นต้น
1.5 บริ ษทั ฯ รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ รับ
ข้อมูล หรื อเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
1.6 บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุ มพร้ อมรายละเอียดคํา
ชี้แจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อย 14 วัน
1.7 การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุ มหรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.8 การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องใดของวาระการ
ประชุม งด เว้นการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
2.1 บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ ม ให้นาํ เทคโนโลยีม าใช้ก ับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้ง การลงทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น การนับ
คะแนนและการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 กรรมการบริ ษทั ฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยและเลขานุ การบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกครั้ง รวมทั้งที่ปรึ กษากฏหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าที่ดูแลให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฏหมาย หากไม่ติดภารกิจสําคัญ ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกคนเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบข้อ
ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้
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2.3 ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดระยะเวลาการประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ซกั ถามข้อ
สงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ ม ประธานที่ประชุ มต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
ส่ งเสริ มให้มีการ แสดงความเห็น และซักถามในที่ประชุม
3. การดําเนินการหลังประชุม
3.1 การจัดทํารายงานประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในรายงานประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีบนั ทึกการชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
การลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ตั้งประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้ จัดให้มีบนั ทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุ มว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเห็นด้วย ไม่เห็ น
ด้วย และงดออกเสี ยง เป็ นอย่างไร รวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการบริ ษทั ฯ ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ ม และกรรมการบริ ษทั ฯ
ที่ลาการประชุมด้วย
3.2 เลขานุ การบริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อนําส่ งผ่านระบบ
ข่า วของตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย
(ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุ มสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ทราบผ่านเว็บไซด์บริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและมาตรการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นหลักในกลุ่ม
ต่างๆ โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฏหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญของทุกคน ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.1 บริ ษทั ฯ แบ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยออกเป็ นกลุ่มได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ ริ โภค พนักงาน ผูร้ ่ วมงาน
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางในการ
สื่ อสารและการ ตอบสนองความต้องการจากบริ ษทั ฯอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
1.2 บริ ษทั ฯ มีพนั ธสัญญาต่อลูกค้าในการดูแลลูกค้าอย่างเป็ นระบบในด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย และการ
ชดเชย จากการใช้สินค้าหรื อบริ การในช่วงอายุสินค้าหรื อบริ การนั้น
1.3 บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ มีแผนงานในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ดําเนิ นงานของ บริ ษทั ฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบตั ิเหตุและมีการวางแผนแก้ไขอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ใช้
มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้ างโรงงาน ทําให้มน่ั ใจได้ว่าห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั ฯเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยจัดให้มีการค้าประกันเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงทางธุ รกิจที่
เหมาะสมและเป็ นหลักพึงปฏิบตั ิทางการค้าทัว่ ไป
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 47

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

1.5 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามเข้าเป็ นภาคีต่อต้านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ ได้ดาํ เนิ นการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ของ บริ ษทั ฯตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานของ
บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.6 บริ ษ ัท ฯ คํา นึ ง ถึ ง สวัส ดิ ภ าพของพนัก งาน โดยไม่ เ อาเปรี ย บในการทํา สั ญ ญาจ้า ง มี ก ารกํา หนด
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึ กอบรมและให้การศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของพนักงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดีมีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินยั
ในการทํางาน ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลอย่างทัว่ ถึง บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแผนการแก้ไขปั ญหาต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าว
หากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทํางาน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
1.7 เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการ
กํากับดู แลกิ จการที่ดี บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะใดที่
แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ยได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ มจากการ ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯหรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณรวมถึ งพฤติกรรมที่อาจส่ อถึ งการทุจริ ต การปฏิ บตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการ
กระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผู ้
แจ้งเบาะแส รวมทั้งดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อคุ ม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นกับผูแ้ จ้ง
เบาะแสดังกล่าว
2. การคัดเลือกคู่คา้
2.1 การรับตัวอย่างสิ นค้าไว้ทดลองใช้ตอ้ งมีระยะเวลาจํากัด และส่ งมอบตัวอย่างคืนให้กบั ผูค้ า้ /ผูข้ าย ทันที
เมื่อครบกําหนด ควรทดลองใช้สินค้าตัวอย่างนั้นอย่างระมัดระวัง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้าน
คุ ณภาพและสมรรถภาพอย่างแท้จริ ง โดยมี การบันทึ ก ข้อมู ลดัง กล่ า วไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิ งในการพิจารณา
ตัดสิ นใจเมื่อถึงเวลา
2.2 ไม่เชิ ญผูค้ า้ /ผูข้ ายเข้าร่ วมยื่นข้อเสนอ หรื อประกวดราคาโดยไม่มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริ ง หรื อ
ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจากผูค้ า้ /ผูข้ ายรายนั้น ควรเลื อกเชิ ญเฉพาะผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็ นว่ามีคุณสมบัติ
ความ ตั้งใจ และความสามารถที่จะเข้าร่ วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น
2.3 ปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เข้าร่ วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน
2.4 รักษาข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับ
2.5 ดําเนินการจัดหาอย่างโปร่ งใส ยุติธรรมและซื่ อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิ พลใดๆที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
3. การดําเนินธุ รกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ควบคุ มคุ ณภาพการปล่อยของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอกภายใต้ขอ้ กําหนดของกรมควบคุ ม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั ไออีซี มีการมีการ
ตรวจวัดมลพิษ การควบคุมนํ้าเสี ย และมีการส่ งรายงานตามข้อกําหนดของหน่วยงานราชการอย่างเคร่ งครัด
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่
มิใช่ ข้อมูลทางการเงิ นอย่างถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (56-2) และผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ โดย
เสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้มีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
ในรอบปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมีการตอบข้อ
ซักถามทางโทรศัพท์ผา่ นทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่ งถือเป็ นการเพิ่มช่องทางในการเปิ ดเผย
ของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ด้วย เพื่อให้นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ และฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ และงบประมาณเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ และการควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ ได้กาํ หนดไว้ดว้ ยความยุติธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับกฏหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ
รวมทั้งจรรยาบรรณธุ รกิจ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 49

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 50

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 51

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 52

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 53

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 54

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 55

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่ถือหุ น้ ตั้งแต่ 0.5 % ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันที่
บริ ษทั ฯ กําหนดวัน Record Date (กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562)
โดยในวัน Record Date ดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจํานวน 249,335,778,122 หุ น้

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อ
โกมล
ทิศชวน
กรณ์ชนันท์
สุ รัตน์

นาย
นาย
นาย
นาย
บริ ษทั
นาย
วิชิต
นาย
วีระศักดิ์
นาย
สัญญา

9 นาย

วสันต์

นามสกุล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
นานาวราทร
ธนันท์นพงศ์
อิฐโสภณพันธ์
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
ชินวงศ์วรกุล
บุญวรเมธี
สันธยาติ
สิ ทธิ วรรณรักษ์
รวม 9 ท่านแรก
จากหุ น้ ทั้งหมด

จํานวนหุ้น
26,279,649,778
7,000,000,000
5,002,480,904
3,928,875,562
2,524,507,978
2,269,800,000
1,414,532,499
1,408,000,000
1,288,203,100
51,116,040,821
249,335,778,122

สั ดส่ วนการถือหุ้น (%)
10.540%
2.807%
2.006%
1.576%
1.012%
0.910%
0.567%
0.565%
0.517%
20.500%
หุ น้

1) การประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
-ไม่มี2) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
-ไม่มี-
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การออกหลักทรัพย์ อื่น
1. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ IEC-W2
หลักทรัพย์ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) มีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ 23
พฤษภาคม 2559 โดยมีกาํ หนดการใช้สิทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ) และได้กาํ หนดราคาใช้สิทธิ ในการซื้อหุ น้ สามัญ ( Exercise Price ) ดังนี้
ปี ที่ 1 ( 23 พฤษภาคม 2559 ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )
ราคาหุ น้ ละ 0.025 บาท (สองจุดห้าสตางค์)
ปี ที่ 2 ( 23 พฤษภาคม 2560 ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )
ราคาหุ น้ ละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์)
ปี ที่ 3 ( 23 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )
ราคาหุ น้ ละ 0.045 บาท (สี่ จุดห้าสตางค์)
โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (IEC - W2) เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย นจํา นวน 40,670,703,826 หน่ วย ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ”) โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ IEC-W2 เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้กาํ หนดวันเริ่ มทําการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวในระบบกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็ น
ต้นไป และมีผลการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รายละเอียดดังต่อไปนี้
การใช้ สิ ทธิ ของใบสํ า คั ญ จํานวนใบสําคัญแสดง อัตราการใช้
แสดงสิ ทธิ
สิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ
สิ ทธิ
IEC -W2
(หน่วย)
การใช้ สิ ทธิ ของใบสํ า คั ญ จํานวนใบสําคัญแสดง อัตราการใช้
แสดงสิ ทธิ
สิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ
สิ ทธิ
IEC -W2
(หน่วย)
1.IEC -W2 งวดที่ 1
19,295,541
1.00:1.00
2.IEC -W2 งวดที่ 2
31,881,976
1.00:1.00
3.IEC -W2 งวดที่ 3
4,640,884
1.00:1.00
4.IEC -W2 งวดที่ 4
140,262,699
1.00:1.00
5.IEC -W2 งวดที่ 5
0
1.00:1.00
6.IEC -W2 งวดที่ 6
0
1.00:1.00
7.IEC -W2 งวดที่ 7
0
1.00:1.00
8.IEC -W2 งวดที่ 8
0
1.00:1.00
9.IEC -W2 งวดที่ 9
0
1.00:1.00
10.IEC -W2 งวดที่ 10
0
1.00:1.00
11.IEC -W2 งวดที่ 11
0
1.00:1.00
0
1.00:1.00
12.IEC -W2 งวดที่ 12
13. ครั้งสุดท้าย

9,760,547

1.00:1.00

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)

วันใช้สิทธิ

30 มิ.ย.2559
30 ก.ย.2559
30 ธ.ค.2559
31 มี.ค.2560
30 มิ.ย.2560
29 ก.ย 2560
29 ธ.ค 2560
30 มี.ค 2561
29 มิ.ย 2561
28 ก.ย 2561
28 ธ.ค 2561
29 มี.ค 2562

จํานวนหุ ้นที่เกิด
จากการใช้สิทธิ
(หุ ้น)
จํานวนหุ ้นที่เกิด
จากการใช้สิทธิ
(หุ ้น)
19,295,541
31,881,976
4,640,884
140,262,699
0
0
0
0
0
0
0
0

จํานวนหุ ้นที่รองรับ
การใช้สิทธิ คงเหลือ
(หุ ้น)
จํานวนหุ ้นที่รองรับ
การใช้สิทธิ คงเหลือ
(หุ ้น)
40,651,408,285
40,619,526,309
40,614,885,425
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726
40,474,622,726

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)

วันใช้สิทธิ

0.025
0.025
0.025
0.025
0.035
0.035
0.035
0.035
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045

22 พ.ค 2562

9,760,547

40,464,862,179
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2. ตราสารหนี้
บริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุน และ/หรื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุตว๋ั แลกเงินไม่เกิน 270
วัน เสนอขายผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (PP10)
บริ ษทั ฯ มียอดคงค้างของตัว๋ แลกเงินที่เสนอขายผูล้ งทุนจํานวน 1 รายตั้งแต่ปี 2561 มูลค่าการเสนอขายรวม 50
ล้านบาท วันครบกําหนดไถ่ถอนตามหน้าตัว๋ คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวมีขอ้ ตกลงระหว่างกันให้
สามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้ บริ ษทั ฯ จึงขอไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินดังกล่าวก่อนกําหนดไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- นโยบายของบริ ษทั ฯ:

- นโยบายของบริ ษทั ย่อย :

หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มี ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
-ไม่ได้กาํ หนด-
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แม้วา่ ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดําเนินธุ รกิจในหลายด้าน แต่บริ ษทั ฯยังคงมุ่งมัน่ ดําเนิ น
ธุ รกิจด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยดําเนินธุ รกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่หลากหลาย และ
ยังคงพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับหลักการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ ในบางธุ รกิจยังคงมีปัญหากับชุมชนรอบข้างอยูบ่ า้ ง แต่บริ ษทั ฯ พยายาม
แก้ไขปั ญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการมี
ส่ วนร่ วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ชุมชนและกิจการสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานด้านการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง ด้วยการสร้างจิตสํานึ กโดย
เริ่ ม ต้นจากภายในองค์ก รและขยายสู่ ชุ มชนและสัง คมโดยรอบ อี กทั้งให้ค วามสําคัญต่ อการพัฒนาพื้นที่ สี เขี ยวรอบ
โรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่ ่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ปรับภูมิทศั น์ดูแล
สิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบโรงงาน การปลูกป่ าร่ วมกับชุมชน และการช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมชุ มชน เป็ นต้น ในรอบปี
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. การลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ให้ความสําคัญต่อผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของสังคม โดยลงพื้นที่
สํารวจความคิดเห็นและชี้แจงปั ญหาพร้อมดําเนินการหาแนวทางการแก้ไขในด้านสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด แม้วา่ ในช่วง
ที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่ องกลิ่นขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชนโดยรอบ แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้หาแนวทางแก้ไขด้วยการนําเอน
ไซน์มาฉี ดพ่นควบคู่ไปกับนํ้าหมักชี วภาพเพื่อลดกลิ่นขยะมูลฝอยบริ เวณลานรับขยะภายในโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ งได้ดาํ เนินการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เปลี่ ยนถุ งกรองฝุ่ น (Bag Filter) เพื่อควบคุ มปริ มาณมลพิษที่ปล่อยสู่ ช้ น
ั บรรยากาศ ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่มาตรฐานกําหนด
สามารถดักฝุ่ นได้ 0.1 ไมครอน
ั อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้
• ส่ ง ข้อ มู ล การตรวจวัด ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม้ (CEMs) แบบออนไลน์ ใ ห้ก บ
ตรวจสอบการเดินเครื่ องตลอดเวลา
• สร้ างอาคารปิ ดเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องกลิ่ น โดยสร้ างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุ มกลิ่ นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ใกล้เคียง
• ต่อเติมกําแพงคอนกรี ตสู ง 3 เมตร บริ เวณโดยรอบอาคารเพื่อป้ องกันนํ้าเสี ยและกลิ่นกระจายออกสู่ ภายนอก
• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกลิ่นจากห้องเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม้
• ติดตั้งเครื่ องผลิต Ozone เพื่อควบคุมกลิ่น
โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลสระแก้ ว ได้มุ่งมัน่ เข้าสู่ ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษ ทั ซึ่ ง มุ่ ง เน้นการป้ องกันมลพิ ษ และปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้อม โดยได้ท าํ การประเมิ นความเสี่ ยงด้า น
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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สิ่ งแวดล้อมประจําปี 2562 แล้วกําหนดเป็ นแผนงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและป้ องกันมลพิษ โดยได้ลงทุนด้านสิ่ งแวดล้อม
ดังนี้
• ระบบรวบรวมนํ้าทิง้ จากกระบวนการผลิต แต่เดิ มนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิ ตจาก Boiler Zone มีแหล่งกําเนิ ดนํ้าทิ้ง
หลายจุด ได้แก่ Blow down boiler ,Sampling ,Drain deaerator, นํ้าหล่อเย็น ซึ่ งไม่มีระบบรวบรวมนํ้าทิ้งทําให้น้ าํ ทิ้ง
ไหลลงรางระบายนํ้าฝน และไหลออกนอกบริ เวณโรงงาน ดังนั้น จึงจัดทําระบบรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้าทิ้งเข้า
สู่ บ่อบําบัดนํ้าทิง้ จากกระบวนการผลิต และป้ องกันไม่ให้น้ าํ ทิง้ ไหลลงรางระบายนํ้าฝน
• บ่ อปรั บสภาพนํา้ ทิง้ จากกระบวนการผลิต (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่า
นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิ ต มี pH สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพนํ้าทิ้ง ดัง นั้น จึงได้จดั ทําบ่อปรับสภาพนํ้าทิ้ง
(Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ด้วยการจ่ายสารเคมีกรดซัลฟิ วริ ค (
•

H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง
ทําแนวกันฝุ่ นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่
บริ ษทั มีนโยบายไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช และได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยรอบโครงการทุก
ปี เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า

2. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
• โครงการธนาคารขยะ ได้ริเริ่ มในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 จนถึ งปั จจุ บน
ั ได้ดาํ เนิ นการรับซื้ อขยะอย่างต่อเนื่ องใน
โรงเรี ยนจํานวน 2 แห่ ง คื อ โรงเรี ยนบ้านบึ งพิชยั และ โรงเรี ยนบ้านทุ่งเลี ยบ บริ ษทั ได้รับซื้ อขยะประเภทขวดนํ้า
พลาสติก เศษกระดาษ และถุ งพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึ กให้เด็กนักเรี ยนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมโดย
การส่ งเสริ มการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริ มาณขยะด้วยการนําขยะบางส่ วนสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ แต่ในปี นี้
ปริ มาณขยะภายในโรงเรี ยนมีจาํ นวนที่ลดน้อยลงร้อยละ3 เนื่องจากเด็กนักเรี ยนมีการจับจ่ายซื้ อขนมที่ลดน้อยลง ทํา
ให้ปริ มาณขยะสะสมต่อเดือนลดน้อยลงตามไปด้วยทั้งนี้บริ ษทั ฯได้มีแผนในอนาคตที่จะเพิ่มขยายการรับซื้ อขยะจาก
ชุมชนเพื่อเป็ นการสนับสนุนรายได้เสริ มของชุมชน
กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
• เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริ ษท
ั จีเดค จํากัด มีโครงการร่ วมกับโรงเรี ยนบ้านบึงพิชยั นําเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
บึงพิชยั ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์จงั หวัดสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ถึงการดํารงชี วิตของสัตว์พนั ธุ์ต่างๆ
และยังได้มอบทุนการศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยนที่เรี ยนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
• เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 บริ ษท
ั จีเดค จํากัด ได้มอบของขวัญวันเด็กพร้ อมทั้งจัดกิ จกรรมเนื่ องในวันเด็กให้กบั
ชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบพื้นที่
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมทอดผ้าป่ าสามัคคี ณ วัดเกาะ โดยได้นาํ เงิ นร่ วม
ทําบุญเพื่อเป็ นการทํานุ บาํ รุ งศาสนาและร่ วมกิจกรรมกับชุ มชนที่อยูโ่ ดยรอบพื้นที่วดั เกาะ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชน วัด และโรงเรี ยนในพื้นที่
วันที่ 21 เมษายน 2562 ทางบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้รับเชิ ญมอบเสื้ อชมรมพลังจิตอาสาสื่ อมวลชน นําโดยสํานักพิมพ์
เหยีย่ วข่าวมีการจัดตั้งชมรมพลังจิตอาสาสื่ อมวลชนขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้กบั สังคม โดยบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้
มอบเสื้ อพลัง จิ ต อาสาสื่ อ มวลชนให้ ก ับ ชมรม เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการสนับ สนุ น ชมรมให้ ด ํา เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ของการทําความดีในสังคม
เมื่อวันที่24 เมษายน 2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้มอบของที่ระลึกให้กบั หน่วยงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อเป็ นของ
ที่ระลึกมอบให้กบั ผูท้ ี่เข้าเยีย่ มชมบูท๊ ของพลังงานสงขลาในงานกาชาดประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด ร่ วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และบริ ษทั ในกลุ่ม ธรรมาภิ
บาลสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการพัฒนาทําความสะอาด ณ.วัดบาง
ศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด และพนักงานลงพื้นที่บริ เวณโดยรอบโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
เพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยบริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ทาํ แบบสอบถามข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการปรับปรุ งแก้ไข
ในส่ วนที่อาจส่ งผลกระทบกับชุมชนและสร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
เมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริ ษ ทั จี เดค จํา กัด ไปมอบเงิ นสมทบทุ นให้ก ับชุ ม ชนบนควน เพื่อนํา เงิ นที่ ได้ไ ป
ซ่อมแซมระบบประปาชุมชน โดยทางชุมชนได้ขอความอนุเคราะห์มายังบริ ษทั จีเดค จํากัด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ทาํ การต้อนรับคณะดูงานจากกระทรวงยุติธรรม และนักศึกษาดู
งานจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสงขลา เพื่อรับทราบข้อมูลการดําเนิ นงาน และแนวทางแก้ไขปั ญหา
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีคณะผูต้ อ้ นรับจากเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ส่งตัวแทนมอบเงินร่ วมงานกิจกรรมทอดผ้าป่ าสามัคคีประจําปี 2562
ณ โรงเรี ยนบ้านบึงพิชยั เพื่อนําเงิ นที่ได้ไปบริ หารจัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนหนังสื อให้กบั นักเรี ยนและเพื่อเป็ นใช้
จ่ายทางด้านการศึกษาของนักเรี ยนที่ขาดทุนทรัพย์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับชุ มชนและมอบเงิ นสนับสนุ น
กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจําปี 2562 โดยบรรยากาศภายในงานมีการประกวดหนู น้อยนพมาศ การแสดงบน
เวที เพื่อร่ วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทย

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่
• แหล่ งเรี ยนรู้ ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ บริ ษท
ั ได้มีส่วนให้ความรู ้ต่อนักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน
ตลอดจนหน่ วยงานราชการ เข้ามาศึกษาดู งาน สอบถามการดําเนิ นงาน เพื่อนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนศึกษา
ต่อยอดเพือ่ พัฒนาระบบพลังงานทดแทนให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
• สมทบกองทุนพลังงาน เพื่อให้ชุมชนนําเงิ นกองทุ นดังกล่าวไปพัฒนาท้องถิ่ น ในปี ที่ ผา่ นมาคณะกรรมกองทุนของ
หมู่บา้ น ได้นาํ เงินจากกองทุนจัดซื้ อโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้ นทากาศ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
• สนับสนุ นกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ร่ วมกับ โรงเรี ยนวัดทากาศ เทศบาลตําบลทากาศ และตําบลทากาศเหนื อ
• สนับสนุ นนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจังหวัดลําพูน
• สนับสนุ นการจัดกีฬาสี โรงเรี ยนในเขตเทศบาลตําบลทากาศ และตําบลทากาศเหนื อ
• ส่ งเสริ มการจ้างแรงงานท้องถิ่ นในเรื่ องการจ้างแรงงานตัดหญ้าและล้างแผงโซลาร์ ตามนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ของบริ ษทั โดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เชื้ อชาติ รวมถึ งมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการปฏิ บตั ิงานอย่างครบถ้วนตาม
มาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งการล้างแผงโซลาร์ ยงั ได้คาํ นึ งถึงการรักษาระบบนิ เวศ โดยใช้เพียงนํ้าประปาในการ
ล้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้ าชี วมวลจังหวัดสระแก้ ว
• โครงการไตรภาคี เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การนํ้ า เสี ย และแก้ ไ ขปั ญ หา สิ่ ง แวดล้อ มชุ ม ชนแนวคลองพระปรงในฐานะภาค
ผูป้ ระกอบการที่ต้ งั อยูต่ ิดลุ่มนํ้าพระสทึง ทั้งนี้ เพื่อร่ วมดูแล รักษาลุ่มนํ้าพระปรง-พระสทึง ของจังหวัดสระแก้วและ
ปราจีนบุรี โดยบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะ ทํางานตามคําสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 187/2559 เรื่ อง การ
แต่งตั้งคณะทํางานไตรภาคีเพื่อบริ หารจัดการนํ้าเสี ยและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง

•

•
•
•
•

•

กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โครงการจิตอาสาทําความดีร่วมกับชาวบ้านหนองไทรโดยซ่ อมแซมถนนที่ชาํ รุ ดในชุ มนชนและซ่ อมแซมฝาปิ ดท่อ
ระบายนํ้าที่ชาํ รุ ด
กิจกรรมวันเด็ก โดยมอบอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยนในชุมชนหนองไทร
กิจกรรมทอดกฐินให้กบั วัดและถวายเทียนพรรษาร่ วมกับชาวบ้านหนองไทร
กิจกรรมแข่งกีฬากระชับมิตรร่ วมกับชาวบ้านหนองไทร
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ าและแสงสว่างบริ เวณทางเข้าโรงงาน จากปากซอยซุ ้มประตูวดั หนองไทร สิ้ นสุ ดที่หน้า
โรงงาน
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุ งถนนทางเข้าโรงงาน
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หน้า 62

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ เข้าร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ โดยการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ว สรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทัพย์
กําหนดทั้ง 5 ส่ วนหลัก 17 หลักการย่อย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สามารถใช้
ควบคุมการปฏิบตั ิงานได้ ควรพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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หน้า 63

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่ างกันของบริษัทกับบริษัทย่ อยทางตรงและทางอ้ อม
1. การทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งนโยบายการ
กําหนดราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันได้แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
ของงบการเงินประจําปี 2560
- รายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
1. บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 633,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 94,185,854 บาท
2. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
จํากัด
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 458,000 บาท
3. บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 260,000 บาท
4. บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 1,259,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 8,740,465 บาท
2. บริษัท ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
1. บริ ษทั จีเดค จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 1,653,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 70,083,028 บาท
• มีค่าเช่าสิ นทรัพย์และค่าบริ การอื่น ราคาตามสัญญา จํานวน
1,028,092 บาท
2. บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 1,123,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี จํานวน 5,937,250 บาท
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หน้า 64

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยทางตรง และ
ทางอ้อม และหรื อบุคคลภายนอก บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้าทําสัญญานั้น ๆ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม
และ/หรื อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรื อพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ยังคงมีอยู่ แต่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการทํารายการระหว่างกัน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
2. รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่ อยทางตรง และทางอ้ อม
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2560
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่มีดงั นี้
การสอบทานงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษ ทั อิ นเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจี เนี ย ริ ง จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบได้
มอบหมายให้ บริ ษทั แกรน์ ธอนตัน จํากัด โดย นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการสอบทานขั้นต้น ผลการสอบทาน พบว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั อิ นเตอร์
แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) แสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พร้อมให้
ความเห็นว่า มีมติรับรองงบการเงินประจําปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การสอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั
อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
ในปี พ.ศ. 2562 เนื่ องจากอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากร เพื่อดํารงตําแหน่ งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้พนักงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานอยู่ ณ ปั จจุบนั ทําหน้าที่เข้าร่ วมสังเกตการณ์
และประสานงานด้านข้อมูลให้กบั ฝ่ ายบัญชี การเงินเพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ได้แก่การสอบทานกระบวนการบริ หารการ
จัดซื้ อ บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเมธา ธรรมวิหาร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้นบริษทั อิ นเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนี ยริง จํากัด (มหาชน)
การไม่แสดงความเห็นต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้ และงบ
กระแสเงินสด
ข้าพเจ้าได้รบั การว่าจ้างให้ตรวจสอบงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมของบริษัท อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ”) และเฉพาะของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) งบ
แสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าไม่แสดงความเห็นต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษทั งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั เนื่องจากเรื่องทีก่ ล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การไม่
แสดงความเห็นต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ และงบกระแสเงินสด
ข้าพเจ้าไม่สามารถรวบรวมหลักฐานทีเ่ พียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าได้
การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่องบแสดงฐานะการเงินของบริษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่ม
บริษทั ”) และเฉพาะของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึง่ อาจเกิดขึน้ ตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั และฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์การไม่แสดงความเห็นต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด
งบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมรายการปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าเพิม่ เติมสําหรับค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ค่าเผื่อการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้งาน ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสําหรับค่าความนิยม และค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เป็ นจํานวนเงินรวม 855.23 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม และ 288.01 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่สามารถแยกได้ว่าการด้อยค่าทีบ่ นั ทึกเพิม่ เติม
นัน้ ควรจะปั นส่วนเข้าการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี ก่อนๆ หรือไม่ เป็ นจํานวนเท่าไร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้า
สังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุเชือ้ เพลิงคงเหลือ และงานระหว่างติดตัง้ ณ วันสิน้ ปี 2560 ตามทีก่ ล่าวในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษทั
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั สําหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560
ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุเชือ้ เพลิงคงเหลือ และงานระหว่างติดตัง้ ณ วันสิน้ ปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษทั และ
บริษทั ไม่ได้จดั ทํารายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจนับ ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วธิ กี ารตรวจสอบอื่นให้เป็ นทีพ่ อใจในปริมาณและมูลค่า
ของวัสดุเชือ้ เพลิงคงเหลือ และงานระหว่างติดตัง้ ซึง่ มีมูลค่าสุทธิทแ่ี สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จํานวน 14.51 ล้านบาท (4.20 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั )
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษทั และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รวบรวมมานัน้ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ัยสําคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั สําหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อย ที่ ดิน อาคาร และ วิ ธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าหลักๆ มีดงั นี้
- ประเมินความสามารถของผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั
อุปกรณ์ สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน ค่าความนิ ยม และสิ นทรัพย์
การแต่งตัง้ โดยผูบ้ ริหารให้ทาํ การประเมินมูลค่า
ไม่มีตวั ตน
ทรัพย์สนิ
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทั และบริษทั
- หารือกับผูบ้ ริหารและผูป้ ระเมินราคาอิสระเกีย่ วกับข้อ
รับรู้รายการปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท
สมมติฐานทีใ่ ช้ในการพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคต
ย่อย ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้งาน ค่าความ
รวมถึงการสอบทานเอกสารทีใ่ ช้ในการประเมิน
นิยม และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เป็ นจํานวนเงินรวม 855.23 ล้าน
- ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ ฐ านที่
บาท ในงบการเงินรวม และ 288.01 ล้านบาท ในงบการเงิน
ผู้บ ริห ารและผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระใช้ใ นการประเมิน
เฉพาะของบริษทั
ราคาและการพิจารณามูลค่ากระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทต้องทดสอบ
ได้รบั ในอนาคต โดยเปรียบเทีย บกับ ข้อมูลปั จ จุบนั
การด้อยค่าของค่าความนิยมสําหรับแต่ละปี และการด้อยค่าของ
และข้อมูลในอดีต
สินทรัพย์อ่นื เมื่อมีสงิ่ บ่งชีว้ ่ามีการด้อยค่า
- ประเมินความสมเหตุสมผลของการใช้อตั ราคิดลดใน
การคํานวนกระแสเงินสดในอนาคต
การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์จาํ เป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณตัวเลข และรูป
มีนัยสําคัญ และการประมาณการของผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญ
แบบจํ า ลอง และข้อ มูล ที่ใ ช้ป้ อ นในการคํ า นวนและ
สําหรับข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดทีม่ คี วามซับซ้อนและการ
เอกสารประกอบ
ใช้อตั ราคิดลดซึ่ง มีผลกระทบเชิง เศรษฐกิจ สถานการณ์ ตลาด
- สอบทานการวิเคราะห์การอ่อ นไหวที่จ ัดทํา โดยฝ่ าย
ปั จจุบนั และความเสีย่ งทีเ่ ฉพาะเจาะจง
บริห ารและพิจ ารณาผลกระทบต่ อมูล ค่ า ที่คาดว่ า จะ
กลุ่มบริษทั และบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการด้อยค่าสําหรับ
ได้รบั คืน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ สินทรัพย์ท่ี
ไม่ได้ใช้งาน ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 15 18 19 21 และ 23 ตามลําดับ

-

ประเมิน ความเพีย งพอและความเหมาะสมของการ
เปิ ด เผยข้อ สมมติฐ าน และมู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ร ับ
สํา หรับ เงิน ลงทุ น ในบริษั ท ย่ อ ย ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ สินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ใช้ดําเนินงาน และค่าความ
นิยม

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานประจําปี นนั ้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั
รายงานประจําปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมันต่
่ อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั คือ การอ่าน และพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั หรือข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สาร
เรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลเพื่อให้ดาํ เนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีทม่ี เี รื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุ่มบริษทั หยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่ อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่เ กี่ยวข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
•
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุป
ของข้า พเจ้า ขึ้น อยู่ก ับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท่ีไ ด้ร ับ จนถึง วัน ที่ใ นรายงานของผู้ส อบบัญ ชีข องข้า พเจ้า อย่ า งไรก็ต าม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
•
ประเมินการนํ าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าํ ให้มกี ารนําเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามทีค่ วร
•
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของบริษทั ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผู้มหี น้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆทีส่ ําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสําคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่ือ สารกับ ผู้มีห น้ า ที่ใ นการกํ า กับ ดู แ ลเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ท ัง้ หมดตลอดจนเรื่อ งอื่น ซึ่ง ข้า พเจ้า เชื่อ ว่ า มีเ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่องทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ยั สําคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปี ปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ทม่ี กี ฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากที่
จะเกิดขึน้ หรือหากข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

นายสมคิ ด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุงเทพมหานคร
5 กรกฏาคม 2562
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บริษทั อิ นเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนี ยริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัท อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัท ที่จ ดั ตัง้ ขึ้น ในประเทศไทย โดยมีสาํ นัก งาน
ตัง้ อยู่เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษทั จดทะเบียนซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
กลุ่มบริษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการขายผลิตภัณฑ์วศิ วกรรม บริการติดตัง้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจากเชือ้ เพลิงชีวมวล และบริการกําจัดของเสีย
่
2. ข้อมูลทัวไป
บริษัทไม่สามารถนํ าส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องได้ตามกําหนด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เนื่องจาก
การลาออกของอดีตผูบ้ ริหารและกรรมการของบริษทั ทีถ่ ูกกล่าวโทษว่ามีการกระทําทุจริต และการลาออกของอดีตผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชี ทัง้ นี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) ได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาํ การสอบสวนความผิดของอดีตคณะกรรมการบริหารและบริษทั ได้ทําการฟ้ องร้องดําเนินคดีกบั อดีต
ผูบ้ ริหาร ซึง่ ผลของการสอบสวนและการดําเนินคดีสว่ นใหญ่ยงั ไม่มขี อ้ สรุป
อนึ่ง คณะกรรมการชุดปั จจุบนั ของบริษทั ได้พยายามจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริษทั ให้เป็ นปั จจุบนั โดยได้ว่าจ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายการสําคัญๆ ทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ ่ามีการด้อยค่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินให้สะท้อนถึงมูลค่าที่
แท้จริง
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั และบริษทั มีขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อรวมการปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ
ทีม่ กี ารด้อยค่าแล้ว ทําให้กลุ่มบริษทั และบริษทั มีขาดทุน สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,095.31 ล้านบาท
และ 687.68 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ตามลําดับ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ และภาระผูกพันทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้และบุคคลทีส่ าม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ชุดปั จจุบนั ได้พยายามวางแผนเพื่อ
หาทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มบริษทั สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวม
3.1 เกณฑ์ในการถือปฎิบตั ิ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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2535 โดยจัดทําขึน้ เป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่น ต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินที่
จัดทําขึน้ เป็ นทางการในภาษาไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ การตีความ รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี
ซึง่ มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมีขน้ึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้มาตรฐาน การนํ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ไี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบตั ทิ าง
บัญ ชี ที่มีผ ลบังคับใช้สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ น ต้นไป การปรับปรุ ง
มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีขน้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน บริษทั และ
บริษทั ย่อยไม่มแี ผนนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ บริษทั ได้ประเมินเบือ้ งต้นถึงผลกระทบต่อ
งบการเงินในการนํ ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และทีป่ รับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ และไม่คาดว่าจะมีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษทั ในงวดทีเ่ ริม่ ถือปฏิบตั ิ
3.2

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินฉบับนี้ได้จดั ทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ

3.3

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทางตรงและ
ทางอ้อมที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง ซึ่งบริษัทมีส่วนร่วมในการ
ควบคุม ดังต่อไปนี้
บริษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด
บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด
E – Contech Management Pte.Ltd.
บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั จีเดค จํากัด
บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้

สัดส่วนในการถือหุน้ (ร้อยละ)
2560
2559

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

100

100

ไทย
ไทย
สิงคโปร์
ไทย

100
100
100
100

100
100
100
100

ให้คําปรึกษาวิจยั และพัฒนา จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ
เทคโนโลยีบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา
พลังงานทุกชนิดตลอดจนพลังงานทดแทน
ลงทุนในกิจการต่าง ๆ
จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หยุดกิจการ)
ให้คําปรึกษา และงานวิจยั ทางด้านวิศวกรรม
โรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

ไทย
ไทย

50
100

50
100

ธุรกิจโรงกําจัดขยะและผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวลเพื่อจําหน่าย
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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รายการบัญชีและยอดคงเหลือระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยทีม่ สี าระสําคัญได้ถูกหักกลบรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
แล้ว
งบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งจัดตัง้ ในต่ างประเทศได้จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษทั
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่เี หมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ี
คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษทั
4. นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
4.1

การรับรูร้ ายได้
รายได้จากการให้บริการทางธุรกิจวิศวกรรม
รายได้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการให้บริการติดตัง้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
ตามขัน้ ความสํา เร็จของงานบริการตามสัญญา หรือ เมื่อส่งมอบงานที่เ สร็จ สมบูร ณ์ แ ละลูกค้ารับมอบงานแล้ว ขัน้
ความสําเร็จของงานบริการตามสัญญาประมาณโดยอ้างอิงกับการประเมินผลงานทีท่ ํา เมื่อไม่สามารถประมาณผลของ
งานบริการตามสัญญาได้อย่างน่ าเชื่อถือ รายได้จากการบริการติดตัง้ ฯ จะถูกรับรูไ้ ด้ไม่เกินกว่าต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนทีจ่ ะได้รบั ต้นทุนนัน้ คืน ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากงานบริการตามสัญญา จะถูก
รับรูใ้ นงบกําไรหรือขาดทุนทันที
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ า รับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อส่งมอบกระแสไฟฟ้ า และลูกค้ายอมรับการส่งมอบนัน้ ทีจ่ ํานวนสุทธิ
จากภาษีมลู ค่าเพิม่ และส่วนลด
รายได้ค่ากําจัดขยะ
รายได้ค่ากําจัดขยะ รับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อมีการให้บริการแล้ว ซึง่ เป็ นไปตามสัญญาบริการทีก่ าํ หนดไว้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลค่าผลิตไฟฟ้ า รับรูเ้ มื่อมีความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าที่จะได้รบั เงินอุดหนุ นที่กําหนดไว้ โดยบริษัทเลือกแสดงเงินอุดหนุ นเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยแสดงแยกรายการต่างหาก
รายได้จากการให้บริการอื่นรับรูเ้ มื่อมีการให้บริการแล้ว
เงินปั นผลรับ รับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อบริษทั มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลทีป่ ระกาศจ่าย
ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
รายได้อ่นื รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึง่ ไม่มขี อ้ จํากัด
ในการใช้) และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นเงินสดทีแ่ น่นอนเมื่อครบกําหนด ซึง่ มีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าน้อย

4.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื แสดงตามมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการ
วิเคราะห์ประวัตกิ ารชําระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่ วกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ ายบัญชี
เมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สญ
ู

4.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธถี วั เฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักสําหรับสินค้าสําเร็จรูป งานระหว่างทํา วัตถุดบิ เชือ้ เพลิง (ได้แก่
เปลือกไม้ ไม้สบั ใยปาล์ม และกากอ้อย) และสารเคมี ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนทีซ่ อ้ื ต้นทุนแปลงสภาพ หรือ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สนิ ค้าอยู่ในสถานทีแ่ ละสภาพปั จจุบนั ต้นทุนของงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าสินค้า อะไหล่และวัสดุ
ค่าแรงงาน รวมการปั นส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการอย่างเหมาะสมแล้ว
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่ ําเป็ นโดยประมาณ
ในการขาย บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและสินค้าเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาในอดีตและข้อมูลทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั

4.5

สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายและสินทรัพย์ของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
สินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายจะจําหน่ายออก จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้
เพื่อขายและสินทรัพย์ของการดําเนินงานทีย่ กเลิกเมื่อมูลค่าตามบัญชีทจ่ี ะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจาก
การใช้สนิ ทรัพย์นัน้ ต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการขายนัน้ มีความเป็ นไปได้อย่างแน่ นอนและสินทรัพย์นัน้ มีไว้เพื่อขาย
ในทันทีในสภาพปั จจุบนั โดยขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามปกติและถือปฏิบตั กิ นั ทัวไปสํ
่ าหรับการขายสินทรัพย์นนั ้ ซึง่
ผูบ้ ริหารได้ผูกมัดกับแผนการเสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปั จจุบนั ของสินทรัพย์นนั ้ โดยได้เริม่ ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ อ้ื และเพื่อทําตามแผนให้สมบูรณ์และมีความเป็ นไปได้
ว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี โดยสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทจ่ี ําหน่ ายนัน้ จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนทีต่ ่ํา
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครัง้
แรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน ทัง้ นี้ผลกําไรจะถูกรับรูไ้ ม่เกินยอดผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเ่ คยรับรู้
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4.6

การรวมธุรกิจ
บริษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจโดยถือปฎิบตั ติ ามวิธซี อ้ื บริษทั (ผูซ้ อ้ื ) วัดมูลค่าต้นทุนการซือ้ ธุรกิจด้วยผลรวม
ของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ซง่ึ วัดมูลค่าด้วยราคายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้อื และจํานวนของส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ บริษัทจะวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ของผู้ขายตาม
สัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ ไ่ี ม่อยู่ในอํานาจควบคุมนัน้
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซ่ อ้ื โดยวัดจากมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ซง่ึ รวมถึงการรับรูจ้ ํานวนส่วน
ได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในผูข้ ายหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุตธิ รรม) ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มาซึง่ วัด
มูลค่า ณ วันทีซ่ อ้ื

4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุน โดยบริษทั จะบันทึกผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดทีม่ กี ารจําหน่ายเงินลงทุนนัน้ กรณีทเ่ี งินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า
บริษทั จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน บริษทั จะรับรูร้ ายได้เงินปั นผลเมื่อมีการประกาศ
จ่ายจากบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในตราสารทุนอืน่
เงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากทีถ่ อื ไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงิน
ลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน บริษทั จะรับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ้นโดยตรงเข้ากําไร
หรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัวไปแสดงในราคาทุ
่
นสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า และหลักทรัพย์เผื่อขายคํานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทําการสุดท้าย
ของปี ตามราคาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทไ่ี ด้รบั กับมูลค่าสุทธิตามบัญชี จากการตีราคาหลักทรัพย์ท่ี
เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่บี ริษัทและบริษัทย่อยจําหน่ าย
บางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ อื อยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจ่ ําหน่ ายไปและเงินลงทุนทีย่ งั ถืออยู่ใช้วธิ ถี วั เฉลีย่
ถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเ่ หลือทัง้ หมด
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4.8

บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั หมายถึง บุคคลหรือบริษทั ทีม่ อี าํ นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่ อมติของบริษัทซึ่งมี
อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารสําคัญ หรือกรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี ํานาจในการวางแผน
และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย เป็ นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อบริษทั มีอาํ นาจควบคุม ทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษทั ย่อย งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุด
ลง

4.9

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทถ่ี อื ครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้
หรือทัง้ สองอย่าง ทัง้ นี้ไม่ได้มไี ว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการพัฒนาโครงการทีก่ จิ การพัฒนาเอง
รวมถึงต้นทุนทางตรงอืน่ เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือขาย ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่า
ประสานงาน และค่าจัดหาและติดต่อประสานงาน
ค่าเสื่อมราคาจะบัน ทึกในกําไรหรือ ขาดทุน ซึ่ง คํา นวณโดยวิธีเ ส้น ตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โ ดยประมาณของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร และอาคารชุด ประมาณไว้ท่ี 20 ปี
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสําหรับทีด่ นิ

4.10 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทงั ้ ที่เป็ นเงินสดและจํานวนเทียบเท่าเงินสด ในการทําให้สนิ ทรัพย์นัน้ อยู่ใน
สถานทีห่ รือสภาพทีพ่ ร้อมทีจ่ ะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
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ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบ รับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าเสือมราคา
่
ค่าเสือ่ มราคาคํานวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอื่น หัก
ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก
ต่ างหากจากกัน เมื่อ แต่ ละส่ว นประกอบนัน้ มีสาระสํา คัญ และมีอ ายุ การให้ป ระโยชน์ ต่า งกัน อายุก ารให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ มีดงั นี้

ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและอาคารชุด
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
โรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ผลิต
โรงกําจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะและเชือ้ เพลิงชีวมวล พร้อมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ปี
25
20
5
25
10, 15, 20 และ 25
5, 20
5
5
5

ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสําหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการก่อสร้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจําหน่ าย
กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ รับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยอื่นในกําไรหรือขาดทุน
บริษทั ย่อยสามแห่งจัดทรัพย์สนิ ของโรงกําจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะและจากพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
เกณฑ์ม าตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ทัง้ นี้ บริษัท ย่อ ยได้พิจารณาการตีความตาม
มาตรฐานบัญชี 2 ฉบับ ดังนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 4 เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้บริษทั ต้องประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญา
เช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของข้อตกลง หากข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ น
ส่วนประกอบ บริษทั ควรแยกจํานวนทีจ่ ่ายสําหรับสัญญาเช่าออกจากจํานวนทีจ่ ่ายสําหรับองค์ประกอบอื่น ซึง่ บริษทั ย่อย
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อตกลงไม่เข้าข่ายการตีความตามมาตรฐานฉบับนี้ เนื่องจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อยเป็ น
สินทรัพย์เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มกี ารให้สทิ ธิในการใช้สนิ ทรัพย์นนั ้
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้แนวปฏิบตั ิทางการบันทึกบัญชีสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รบั
สัม ปทานในการรับ รู้แ ละวัด มูลค่ า ภาระผูก พัน และสิท ธิท่ีเ กี่ย วข้อ งในข้อตกลงสัม ปทานบริก ารระหว่ า งภาครัฐ กับ
ภาคเอกชน โดยผูป้ ระกอบการต้องรับรูส้ งิ่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับซึง่ วัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นสิทธิในสินทรัพย์ทาง
การเงินหรือในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน บริษทั ย่อยได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขของข้อตกลงสัมปทานบริการการทําสัญญา
บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เข้าเงื่อนไขตามการตีความมาตรฐานฉบับนี้
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการดําเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย คือ การผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ โดยที่
เทศบาลหาดใหญ่เป็ นผูม้ หี น้าทีใ่ นการรวบรวมและนําส่งขยะตามข้อตกลงของสัญญา เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้ าให้กบั บริษทั ย่อย โดยมีโรงกําจัดขยะเป็ นกระบวนการจัดเตรียมขยะให้เหมาะสมกับการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ า และการก่อสร้างโรงกําจัดขยะเพียงอย่างเดียวไม่คมุ้ ค่าการลงทุน
4.11 ต้นทุนการกูย้ มื
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนการกูย้ มื สําหรับการก่อสร้างโรงงานจัดหาและพัฒนาเครื่องจักร เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง และจะหยุดบันทึกต้นทุนการกูย้ มื เป็ นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้นทุน
การกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการกูย้ มื
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มกี ารตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจําทุกปี สินทรัพย์อ่นื ทีม่ กี ารตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้ ่า
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจํานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยทีเ่ ล็กที่สุดทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ทจ่ี ะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
4.13 สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงในราคาตามบัญชี ณ วันทีส่ นิ ทรัพย์นนั ้ เลิกใช้งานหักค่าเผื่อการ ด้อยค่า
บริษทั รับรูผ้ ลต่างระหว่างจํานวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกําไรหรือขาดทุนใน
งวดทีต่ ดั รายการสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ดาํ เนินงานออกจากบัญชี
4.14 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าทีม่ อี ายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่า
ถูกตัดจําหน่าย และบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 3 – 28 ปี
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4.15 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึง่ เงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิของหุน้ ที่
ซือ้ โดยบริษทั ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษทั และบริษทั ย่อยทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี และเมื่อใดก็ตามทีม่ ขี อ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่าเกิดขึน้
4.16 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชีของบริษทั ย่อย เป็ นค่าติดตัง้ ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าตามสัญญาเพื่อ
เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้ า เพื่อประโยชน์ในการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าแสดงในราคาทุนหักค่าจําหน่ ายสะสม ค่าตัด
จําหน่ายบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเวลา 25 ปี
วิธกี ารตัดจําหน่ ายและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ จะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
4.17 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จาํ กัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจํานวนอื่นทีใ่ ช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํ า หน่ า ย รับ รู้ ใ นงบกํ า ไรหรือ ขาดทุ น โดยวิธีเ ส้น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ มีตัว ตน
ซึง่ ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริม่ ตัดจําหน่ ายเมื่อสินทรัพย์นนั ้ พร้อมทีจ่ ะให้ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
มีดงั นี้
ค่าลิขสิทธิซอฟท์
แวร์
์
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี

5 – 10 ปี
25 ปี เมื่อเริม่ ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ (วันที่ 11 ธันวาคม 2557)

วิธกี ารตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชีและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม
4.18 สัญญาเช่า – กรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึง่ พิจารณาว่าความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทัง้ หมดได้โอนให้บริษทั และบริษทั ย่อย
แล้วเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริษทั และบริษัทย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
สุทธิของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าหรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดย
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็ นส่วนของหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จํานวนเงินทีต่ ้องจ่ายในแต่ละงวดมี
จํานวนคงที่ ค่าเช่าซึง่ ต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิด
ค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นนั ้
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การเช่าสินทรัพย์ โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กบั ผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ ้องจ่ายให้
ผูใ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารยกเลิกสัญญา
4.19 สัญญาเช่า – กรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ภายใต้หวั ข้อ “อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์คํานวณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ในหลักการเดียวกับ
สินทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.20 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์ คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษทั และบริษทั ย่อยและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงิน
ทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ทเ่ี กิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยเมื่อออกจากงาน ตามกฎหมาย
แรงงาน
หนี้ ส ิน ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งานถือ ตามวิธีคิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึง่ คํานวณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สนิ ของโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จ จุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์พนักงาน มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการและผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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4.21 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื
หุน้ หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทค่ี าดว่าจะต้องจ่ายชําระหรือจะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณ จากกําไรหรือ
ขาดทุนประจําปี ท่ตี ้องเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีท่ปี ระกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ กับจํานวนสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีใ่ ช้ในทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทค่ี าดว่าจะใช้
กับผลแตกต่างชัวคราวเมื
่
่อมีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีท่ปี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดั
่
งกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวนทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
4.22 ประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จา่ ยไว้ในงบการเงิน เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็ น
ภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่ นอนที่มผี ลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทําให้บริษทั ต้องชําระหรือชดใช้ตามภาระ
ผูกพันนัน้ และจํานวนทีต่ อ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จะถูกรับรูเ้ ป็ น
สินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รบั คืนแน่นอน
4.23 รายการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างปี ทม่ี คี ่าเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่
เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่มคี ่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในรายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
4.24 การจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซง่ึ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการ ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงิน
ปั นผล
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4.25 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วง
นํ้าหนักทีอ่ อกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
4.26 ส่วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย (ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนงานดําเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบั การปั นส่วน
อย่างสมเหตุสมผล
4.27 การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกําหนดลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าทีส่ ามารถอ้างอิงได้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่าง
เดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยู่ในระดับ 1 ทีส่ ามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือ
โดยอ้อม สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเทียบเคียงได้ซง่ึ นํามาใช้กบั สินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้
5. ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่ อจํานวนเงินที่
เกีย่ วกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้
จริงอาจแตกต่างจากจํานวนทีไ่ ด้ประมาณการไว้
5.1 ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดงั นี้
5.1.1

การด้อยค่าของลูกหนี้
บริษทั และบริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้อนั เกิดจากการทีไ่ ม่
สามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ นการประเมินบนพืน้ ฐานจากความไม่แน่ นอนใน
การรับชําระหนี้

5.1.2

ค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า และเสือ่ มคุณภาพ
บริษทั และบริษทั ย่อยประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า และเสือ่ มคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อย
ค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้ จะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้า
คงเหลือประเภทต่างๆ
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5.1.3

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ ความมีสาระสําคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริหาร

5.1.4

การด้อยค่าของค่าความนิยม
ในแต่ละปี บริษทั และบริษทั ย่อยทดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษทั ย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีการด้อยค่า
หรือไม่ จํานวนเงินทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสด จะพิจารณาจากการคํานวณมูลค่า
การใช้

5.1.5

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ นผู้ ป ระมาณการของอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ ของอาคารและอุ ป กรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของบริษทั และบริษทั ย่อยโดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่ ายเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวด
ก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

5.1.6

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า
เมื่อมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ บริษทั และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อปรับมูลค่า ทางบัญชีให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั คืน

5.1.7

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึง่ ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคต อัตรามรณะและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้าง
งานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้

5.1.8

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูโ้ ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทาง
ภาษี ใ นอนาคตของบริษั ท และบริษัท ย่ อ ยที่นํ า มาหัก กับ ผลแตกต่ า งชัว่ คราวที่ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้
นอกจากนัน้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจํากัดเชิงเศรษฐกิจหรือ
ความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี
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5.1.9

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สนิ ของบริษทั ย่อย
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ต้องร่วมรับภาระหนี้สนิ ต่ อบุคคลภายนอกตาม
สัดส่วนการลงทุนในส่วนของเจ้าของในบริษทั ย่อย

5.1.10

คดีฟ้องร้อง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย
ตามปกติธุรกิจ ซึง่ ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีทถ่ี ูกฟ้ องร้องแล้วและตัง้ ค่า
เผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีในจํานวนที่สมเหตุ สมผล ณ วันที่ ในรายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่
เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากทีไ่ ด้มกี ารประมาณการไว้

6. รายการกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีรายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลและบริษทั เหล่านี้เกีย่ วข้องกันโดยการมี ผูถ้ อื หุน้ และ/
หรือกรรมการร่วมกัน งบการเงินนี้จงึ แสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานทีพ่ จิ ารณาร่วมกันระหว่างกลุม่ บริษทั กับบุคคลและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ บางกรณีอาจใช้เกณฑ์ทแ่ี ตกต่างจากรายการกับบุคคลและบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ความสัมพันธ์ทม่ี กี บั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
บุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้

ความสัมพันธ์

ไทย
ไทย

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยเป็ นผูถ้ อื หุน้
ร้อยละ 50 ของบริษทั จีเดค จํากัด

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่าทีด่ นิ
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร โบนัสกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุม เงินเดือนและค่าเบีย้ อื่นๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ตามราคาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี
ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตามราคาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ราคาตลาด
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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รายการกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระสําคัญ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

รายการบัญชีกบั บุคคล
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม

-

-

2,610,000
2,776,000
5,386,000

13,105,100
8,135,800
21,240,900

ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย

-

-

104,300,839

106,106,544

-

35,750
35,750

37,125
37,125

45,145,614
35,750
45,181,364

-

43,000
43,000

13,989
22,904
36,893

43,290,900
4,930,548
43,290,900

56,631,013
2,604,899
59,235,912

เงินปั นผลรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม

37,125
37,125

ค่าเช่าสินทรัพย์และค่าบริการอื่น
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
รวม

-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

46,382,140
5,682,384
46,382,140

62,512,172
2,753,423
65,265,595
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ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
ลูกหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2559

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

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

9,545,613
8,484,921
450,000,000
468,030,534
(467,364,424)
666,110

7,065,596
5,315,011
450,000,000
462,380,607
(452,318,244)
10,062,363

65,000,000
(45,000,000)
20,000,000

5,000,000
(5,000,000)
-

1,857,609,829
(1,253,315,602)
604,294,227

1,645,986,283
(939,153,558)
706,832,725

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ในระหว่างปี 2560 บริษทั บันทึกเพิม่ เติมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ จํานวน 315.02 ล้าน
บาท เนื่องจากผูบ้ ริหารพิจารณาแล้วว่าบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่มคี วามสามารถในการชําระหนี้ได้
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยและดอกเบีย้ ค้างรับทีม่ สี าระสําคัญสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
1 มกราคม
31 ธันวาคม
ในระหว่างปี
2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
2560
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และดอกเบีย้ ค้างรับ

1,645,986,283 243,984,621

1 มกราคม
2559
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และดอกเบีย้ ค้างรับ

(32,361,075) 1,857,609,829

ในระหว่างปี
เพิม่ ขึน้
ลดลง

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม
2559

1,620,076,867 348,807,544 (322,898,128) 1,645,986,283
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและดอกเบีย้ ค้างรับทีม่ สี าระสําคัญ
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
1 มกราคม
31 ธันวาคม
ในระหว่างงวด
2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
2560
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื
ระยะสัน้

939,153,558

1 มกราคม
2559
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื
ระยะสัน้

213,394,598

315,017,181

ในระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้
ลดลง
725,758,960

งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผูบ้ ริหารสําคัญ
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินรับล่วงหน้าจากการขายทีด่ นิ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

1,523,613

-

(855,137)

-

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม
2559
939,153,558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

-

12,045,190

1,253,315,602

56,989

13,989

1,473,711

11,675,053

7,220,000

-

-

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่อ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ กํ า หนดผลประโยชน์ ต อบแทนกรรมการบริษั ท
กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ประจําปี 2560 ในวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 7.50 ล้านบาท
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สัญญาสําคัญที่ทาํ กับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาให้เช่าเครื่องจักรส่วนหน้ากับบริษัทย่อยทางอ้อม โดยมีกําหนด
ระยะเวลาเช่า 5 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษทั ได้ทาํ สัญญารับจ้างบริหารจัดการกับบริษทั ย่อยและบริษทั ย่อยทางอ้อม 7 บริษทั เพื่อบริหาร
จัดการงานด้านต่างๆ (ด้านวิศวกรรม บัญชี การเงิน บุคคล ธุรการ การควบคุม การตรวจสอบ กฎหมาย ข้อมูลสารสนเทศ และ
งานอื่นๆ) สัญญามีกาํ หนดระยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราค่าจ้าง
รายปี ระหว่าง 278,200 บาท ถึง 1,768,710 บาท ต่อบริษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัททําสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทย่อยทางอ้อม โดยตกลงเช่าที่ดนิ ซึ่งตัง้ อยู่ท่ี ตําบลท่าช้าง
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน กําหนดระยะเวลา 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม
2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ เมื่อครบกําหนดสัญญาทัง้ สองฝ่ ายมีสทิ ธิทจ่ี ะทําสัญญา
เช่ากันใหม่ต่อไปได้
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2560
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-ฝากประจํา
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
รวม

801,000
59,472,506
5,893,118
9,656,207
1,702,808,952
1,778,631,783

2559
1,143,000
286,798,008
2,742,079
8,984,017
299,667,104

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
419,000
23,770,288
30,071
9,631,502
1,702,808,952
1,736,659,813

701,000
253,095,034
85,872
8,959,463
262,841,369

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน
203,591,502,350 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในราคาเสนอขาย 0.0125
บาทต่อหุน้ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษทั ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หุน้ จากการจัดสรรและขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,702.81 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 บริษทั จึงยังไม่สามารถนําเงินจํานวน
ดังกล่าวมาใช้ได้
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

109,045,235
10,416,242
119,461,477
(8,649,423)
110,812,054

68,606,936
24,545,512
93,152,448
(6,876,518)
86,275,930

16,639,921
10,416,242
27,056,163
(8,449,214)
18,606,949

22,719,886
7,585,980
30,305,866
(6,876,518)
23,429,348

68,248,590
450,000,000
518,248,590
(517,482,308)
766,282

73,525,217
450,000,000
523,525,217
(517,682,517)
5,842,700

44,927,219
468,030,534
512,957,753
(512,092,078)
865,675

50,498,935
462,380,607
512,879,542
(497,045,899)
15,833,643

111,578,336

92,118,630

19,472,624

39,262,991

งบการเงินรวม
2560
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทัวไป
่
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื – ลูกค้าทัวไป
่
ลูกหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อ่นื – สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

2560

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

96,954,193

77,104,080

7,536,925

16,111,858

7,802,152
42,425
14,662,707
119,461,477
(8,649,423)
110,812,054

12,317,241
3,731,127
93,152,448
(6,876,518)
86,275,930

5,023,495
33,245
14,462,498
27,056,163
(8,449,214)
18,606,949

10,462,881
3,731,127
30,305,866
(6,876,518)
23,429,348

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้อ่นื กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ลูกหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2560

2559

-

-

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

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

4,654,993

1,205,492

280,750
280,750
467,917
462,346,124
468,030,534
(467,364,424)
666,110

2,342,016
4,196,611
4,636,488
450,000,000
462,380,607
(452,318,244)
10,062,363

ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

524,559,035
1,584,784
(12,088)
526,131,731

2559
493,809,581
31,049,054
(299,600)
524,559,035

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

(หน่วย : บาท)
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2560
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9.

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2560

วัตถุเชือ้ เพลิง
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป
ต้นทุนงานบริการระหว่างติดตัง้
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

2559

16,804,245
1,798,773
4,203,655
22,806,673
(8,300,302)
14,506,371

8,687,838
1,706,491
4,401,970
3,572,160
18,368,459
(12,609,990)
5,758,469

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
1,073,852
4,203,655
5,277,507
(1,073,852)
4,203,655

2,073,134
3,572,160
5,645,294
(2,073,134)
3,572,160

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มคุณภาพและมูลค่าลดลง มีดงั ต่อไปนี้

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

14,037,511
(1,427,521)
12,609,990

2,073,134
(999,282)
1,073,852

งบการเงินรวม
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
ลดลง
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

12,609,990
(4,309,688)
8,300,302

2,073,134
2,073,134

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในต้นทุนขายและบริการสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2560
ต้นทุนขายและบริการ
กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

311,061,560
(2,603,198)
308,458,362

2559
363,026,740
(1,427,521)
361,599,219

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2560
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
เงินทดรองจ่ายอื่น
ภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนา
ดอกเบีย้ ค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2559

134,797,372
4,510,855
25,984
3,007,122
6,498,745
6,000,000
970,286
2,434,603
158,244,967
(16,882,674)
141,362,293

140,431,721
16,847,175
348,702
2,708,482
5,088,004
6,000,000
796,068
3,544,601
175,764,753
(16,872,993)
158,891,760

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
50,804,399
3,178,974
1,306,704
1,998,780
6,000,000
970,286
1,153,850
65,412,993
(6,000,000)
59,412,993

49,714,341
16,098,726
2,231,239
2,896,730
6,000,000
796,068
2,344,307
80,081,411
(6,000,000)
74,081,411

11. สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายและสินทรัพย์ของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เมื่อ วัน ที่ 19 ธัน วาคม 2559 ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้จํา หน่ า ยเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ย (บริษัท ไออีซี
แม่ระมาด จํากัด (“IEC MR”)) (ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99) ให้กบั บริษทั อื่นแห่งหนึ่ง ราคาจําหน่ ายหุน้ ละ 289.08 บาท รวม
เป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 303.31 ล้านบาท เพื่อนําเงินมาใช้เป็ นทุนหมุนเวียนและเพื่อเป็ นเงินสนับสนุ นในการลงทุนอื่น ส่งผลให้บริษทั
สูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยดังกล่าว บริษทั บันทึกกําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธสี ่วนได้เสียมูลค่า
40.75 ล้านบาท และตามวิธรี าคาทุนมูลค่า 77.53 ล้านบาท ซึง่ ได้แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั ตามลําดับ และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษทั ได้รบั ชําระเงินจํานวน 291.53 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือบริษทั
ได้รบั เงินเมื่อผูซ้ อ้ื ได้รบั ชําระรายได้ค่าไฟฟ้ าของเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2559 จากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั บริษทั ได้รบั ชําระเงินในส่วนทีเ่ หลือเพียง 6.78 ล้านบาท บริษทั จึงพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับส่วนที่
เหลือจํานวน 5 ล้านบาทในระหว่างปี 2559
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด ได้จดั ประเภทเป็ นการดําเนินงานทีย่ กเลิก มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
ผลการดําเนิ นงานของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
รายได้อ่นื รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไรของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

2559
-

75,158,486
(19,320,142)
741,397
(33,926,390)
22,653,351

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ภายใต้การบริหารของอดีตคณะกรรมการชุดเดิม มีมติอนุ มตั ิให้
บริษัทเข้าซือ้ หุ้นสามัญของ บริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด จากผูถ้ ือหุ้นเดิมจํานวน 500,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ในราคาทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 50 ล้านบาท บริษทั ได้ทาํ สัญญา
ซือ้ ขายหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้จ่ายชําระค่าหุน้ แล้วในวันทีท่ าํ สัญญา จํานวน 50 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั โรงไฟฟ้ า
หนองรี จํากัด ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคในปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้ า 3 เมกกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการเริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ ซึง่ มีงบประมาณก่อสร้างโรงไฟฟ้ าประมาณ 286 ล้านบาท
บริษทั ประเมินมูลค่าสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าเท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายสําหรับการได้มาซึง่ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า เนื่องจากยังมีความไม่
แน่นอนทีบ่ ริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด ยังต้องดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนทีจ่ ะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ า
เพื่อขายได้ ผู้บริหารชุดปั จจุบนั ของบริษัทไม่ได้ประเมินมูลค่าเพื่อจัดสรรมูลค่ายุติธรรมให้กบั สินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
เนื่องจากประเมินได้ว่าบริษทั ไม่สามารถให้การสนับสนุ นด้านการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าให้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ และตัง้ ใจทีจ่ ะ
ขายเงินลงทุนที่ดงั กล่าวให้กบั บุคคลทีส่ าม บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย และได้มกี าร
ขายหุน้ แล้ว ในระหว่างปี 2561 ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 48.1
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12. เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
คํ้าประกันสัญญาก่อสร้างและบริหารโรงงาน
กําจัดขยะ
คํ้าประกันเงินกูย้ มื ธนาคาร
คํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา ธุรกิจโทรทัศน์
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
คํ้าประกันสัญญาจัดซือ้ เน็ตเวิรค์
รวม

50,000,000
26,947,528
12,500,000
4,640,000
1,178,000
95,265,5287

50,000,000
20,604,558
12,500,000
5,440,000
1,178,000
89,722,558

50,000,000
12,500,000
3,840,000
1,178,000
67,518,000

50,000,000
12,500,000
3,840,000
1,178,000
67,518,000

13. เงินลงทุนอื่น
13.1 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,091,750
90,750
1,182,500

833,250
258,500
1,091,750
(หน่ วย : บาท)

ราคาทุน
เงิ นลงทุนเผือ่ ขาย
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า
จํากัด (มหาชน)

2560

2559

125,000

125,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
2560
2559

1,057,500

966,750
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13.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
เงินลงทุนทัวไป
่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม – ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,195,000
(8,995,000)
200,000

9,395,000
(8,995,000)
(200,000)
200,000

1,382,500

1,291,750

รวมเงินลงทุนอื่น
14. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
เงินจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

2559

40,000,000
(40,000,000)
-

40,000,000
(40,000,000)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
40,000,000
(40,000,000)
-

40,000,000
(40,000,000)
-

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ถาวร เอ็นเนอร์ย่ี (2013)
จํากัด (“TE”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ ทีอ่ อกชําระแล้วรวมจํานวน 1,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ น
มูลค่าหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายทัง้ สิน้ 125 ล้านบาท โดยมีการชําระค่าหุน้ ตามสัญญา 2 งวด บริษทั ชําระงวดที่ 1 จํานวน 40 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึง่ ได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน ปั จจุบนั การซื้อหุน้ ดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้
แล้วเสร็จตามสัญญาทีต่ กลงไว้ บริษทั จึงได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหน้า และได้บนั ทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าแล้วทัง้ จํานวน ปั จจุบนั ศาลชัน้ ต้นได้มคี ําพิพากษาให้บริษทั ชนะคดีฟ้องร้องดังกล่าว และได้รบั
เงินคืนเต็มจํานวน อย่างไรก็ตาม ทางจําเลยอยู่ระหว่างการขอยื่นอุทธรณ์
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15. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ทุนชําระแล้ว
2560
2559
บริษทั ย่อยทางตรง
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส
จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
บริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
E-Contech Management Pte. Ltd.
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

534,000,000 534,000,000

560,600,000 560,600,000

ร้อยละการถือหุน้
2560
2559

100

100

100

100

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ราคาทุน
2560
2559

525,135,000 525,135,000
(525,135,000) (525,135,000)
560,600,000

560,600,000

-

-

-

-

(560,600,000) (560,600,000)
16,000,000

16,000,000

100

100

16,000,000
(16,000,000)
-

16,000,000
(16,000,000)
-

-

-

3,275,330

3,275,330

100

100

3,275,330
(3,275,330)
-

3,275,330
(3,275,330)
-

-

-

400,000,000 400,000,000

100

100

445,000,000 445,000,000
(445,000,000) (353,068,177)
91,931,823

-

-

-

-

รวม

-

จัดประเภทเป็นการดําเนินงานที ่
ยกเลิก
บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด

เงินปั นผลรับ
2560
2559

-

-

-

-

-

91,931,823

-

-

45,145,614

ในระหว่างปี 2560 บริษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งเพิม่ เติมจํานวน 91.93 ล้านบาท เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารพิจารณาว่ามีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนดังกล่าว และมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนมาจากประมาณการกระแสเงินสดทางการเงิน อ้างอิงจากแผนการเงินและการ
ดําเนินงานซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 21
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้ลงทุนเพิม่ เติมใน บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
โดยซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมอีกจํานวน 1,000,000 หุน้ หรืออีกร้อยละ 25 ของทุนทีช่ าํ ระแล้ว ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิด
เป็ นมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อเพิม่ สัดส่วนในการถือหุ้นเป็ นร้อยละ 100 บริษทั ได้ทําสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2559 และได้จ่ายชําระค่าหุน้ แล้วในวันทีท่ าํ สัญญา โดยบริษทั ได้บนั ทึกส่วนตํ่าจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อยจํานวน
46.93 ล้านบาท ในส่วนของผูถ้ ือหุ้น อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวอยู่ในการกล่าวโทษของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีต่ ออดีตผู้บ ริหารชุดเดิมผู้อนุ ม ัติรายการซื้อ ว่าเป็ นการกระทําที่ไ ม่ชอบด้ว ย
กฎหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี – ยอดยกมาต้นปี
ซือ้ เงินลงทุน
รวม
หัก การด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - ยอดคงเหลือสิน้ ปี

91,931,823
91,931,823
(91,931,823)
-

1,450,010,330
100,000,000
1,550,010,330
(1,458,078,507)
91,931,823

16. ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจควบคุม
บริษทั ย่อยทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจควบคุมทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

บริษทั
บริษทั จีเดค จํากัด
บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด

สัดส่วนการถือของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจัดสรรให้
ในอํานาจควบคุม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจ
ควบคุม
(ร้อยละ)
2560
2559
2560
2559
50
-

50
-

(326,385,584)
-

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจ
ควบคุมสะสม
2560
2559

(59,072,181) (280,804,714)
(10,784,785)
-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อย ก่อนการตัดรายการระหว่างกันและรายการปรับปรุงอื่นในการจัดทํางบการเงินรวม มีดงั นี้

บริษทั จีเดค จํากัด
2560
2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม
รายได้
ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดรับสุทธิ

(หน่วย : บาท)
บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
2560
2559

115,818,414
405,340,076
521,158,490

99,751,917
1,012,863,514
1,112,615,431

-

-

1,085,823,588
34,944,830
1,120,768,418

988,419,775
71,395,311
1,059,815,086

-

-

599,609,928

52,800,345

-

-

(280,804,714)

45,580,870

-

-

149,220,810

160,659,484

-

178,749,555

(326,385,584)

(59,072,181)

-

(361,606,012)

(326,385,584)
(652,771,168)

(59,072,181)
(118,144,362)

-

(10,784,785)
(372,390,797)

-

(361,606,012)

(118,144,362)

-

(10,784,785)
(372,390,797)

21,870,767
(11,345,779)

32,432,021
(56,028,657)

-

103,504,081
(29,085,659)

(2,806,711)
7,718,277

29,429,486
5,832,850

-

(71,824,668)
2,593,754

(326,385,584)
(326,385,584)
(652,771,168)

(59,072,181)
(59,072,181)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 118

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
อาคารชุด

ทีด่ นิ
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึน้
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

รวม

192,337,695
848,196
(23,100,000)
25,906,028
195,991,919
195,991,919

39,584,669
39,584,669
39,584,669

231,922,364
848,196
(23,100,000)
25,906,028
235,576,588
235,576,588

-

11,039,691
1,979,315
13,019,006
1,979,532
14,998,538

11,039,691
1,979,315
13,019,006
1,979,532
14,998,538

ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2559
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2560

13,267,509
45,719,423
(13,267,509)
45,719,423
(45,719,423)
-

-

13,267,509
45,719,423
(13,267,509)
45,719,423
(45,719,423)
-

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

150,272,496
195,991,919

26,565,663
24,586,131

176,838,159
220,578,050

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2559
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

1,979,315

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2560
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

1,979,532
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อาคารชุด

ทีด่ นิ
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

รวม

156,827,545
(23,100,000)
25,906,028
159,633,573
159,633,573

792,870
792,870
792,870

157,620,415
(23,100,000)
25,906,028
160,426,443
160,426,443

-

650,929
39,725
690,654
39,942
730,596

650,929
39,725
690,654
39,942
730,596

ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2559
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2560

13,267,509
45,719,423
(13,267,509)
45,719,423
(45,719,423)
-

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

113,914,150
159,633,573

-

13,267,509
45,719,423
(13,267,509)
45,719,423
(45,719,423)
-

102,216
62,274

114,016,366
159,695,847

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2559
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

39,725

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2560
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

39,942
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีมติให้โอนทีด่ นิ จํานวน 10
ไร่ ให้กบั บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยอีกบริษทั หนึ่ง โดยไม่มคี ่าตอบแทน เพื่อให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้
ในสัญญาร่วมทุนเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2555 อนึ่งบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด ยังไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ทแ่ี น่ นอนของ
การใช้ทด่ี นิ ดังกล่าวในอนาคต
บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้จดจํานองทีด่ นิ จํานวน 64 ไร่ เพื่อใช้เป็ นหลักประกันให้แก่ธนาคารตามสัญญา
เงินกู้ จํานวนรวม 522 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบมูลค่าตลาด และคํานวณมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้อตั ราคิดลดทีใ่ ช้
ในการประเมินราคาตามรายงานการประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั และบริษทั
ย่อยมีมลู ค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 57.80 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั จึงได้บนั ทึกกลับรายการค่า
เผื่อการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ จํานวน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาล เรียกร้องให้การทําธุรกรรมซือ้ ทรัพย์สนิ จาก บริษทั อินเตอร์
เนชันแนล
่
แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (“IGA”) ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 181 ล้านบาท เป็ นโมฆะและ
ให้จดทะเบียนใส่ช่อื IGA เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิตามเดิ
มหรือหากไม่อาจกระทําได้ ให้บริษทั ย่อยร่วมกับจําเลยทีเ่ กีย่ วข้องชําระ
์
เงินจํานวน 181 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ แก่
โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ศาลได้มคี าํ พิพากษาในประเด็นเกีย่ วกับอํานาจฟ้ องของโจทก์ว่าไม่มอี ํานาจฟ้ องเพราะ
เป็ นเพียงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั IGA ไม่สามารถฟ้ องขอเพิกถอนนิตกิ รรมการซือ้ ขายระหว่างบริษทั IGA กับบริษทั ย่อยได้ตาม
กฎหมาย จึงยกฟ้ องโจทก์ ซึง่ โจทก์ได้ย่นื อุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่าให้
เพิกถอนนิตกิ รรมสัญญาการซือ้ ขายทรัพย์สนิ และการจดทะเบียนโอนทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ และให้
บริษทั ย่อยร่วมกับจําเลยทีเ่ กีย่ วข้องโอนทีด่ นิ พร้อมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ตามฟ้ องกลับคืนให้กบั บริษทั
IGA กรณีทไ่ี ม่สามารถโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้บริษทั ย่อยร่วมกับจําเลยทีเ่ กีย่ วข้องชดใช้เงินส่วนต่างแก่
โจทก์เป็ นเงิน179.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 บริษทั ย่อยได้ย่นื ฎีกาต่อศาลแล้ว ซึง่ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกาได้มคี าํ
พิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ในส่วนของจําเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 (บริษทั ย่อย)
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ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีสนิ ทรัพย์ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ทผ่ี บู้ ริหารพิจารณาแล้วว่าจะไม่สามารถ
นํามาใช้งานหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ซึง่ มีมูลค่า 0.6 ล้านบาทในงบการเงินรวม ทีผ่ ู้บริหารชุดปั จจุบนั จึงได้
พิจารณาบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีสนิ ทรัพย์ซง่ึ ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุน
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจํานวน 26 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของ
บริษทั : จํานวน 14 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระเพื่อประเมินราคายุตธิ รรมของที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบมูลค่าตลาดของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และคํานวณมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืนโดยคิดลดมูล
ค่าทีไ่ ด้จากการประเมินราคาเป็ นมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วพบว่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั
ย่อยมีราคาประเมิน (ปรับปรุงแล้ว) ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 11.45 ล้านบาท และ 679.80 ล้านบาท ตามลําดับ
ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั หรือจะมีขน้ึ ในอนาคตของบริษทั ย่อยสองแห่ง
พร้อมการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาฯ ได้จดทะเบียนจํานองไว้เป็ นหลักประกัน เงินกูย้ มื จากธนาคาร จํานวน 662 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ได้ก่อสร้างและติดตัง้ บนทีด่ นิ เช่าของบริษัทย่อย
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ 5 ฉบับ ระยะเวลา 2 ปี และ 10 ปี มูลค่ารวม 353 ล้านบาท และ 879 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
กรรมสิทธิในสิ
์ ง่ ก่อสร้างและเครื่องจักรของบริษทั บริษทั ย่อยจะตกเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ห้เช่าทีด่ นิ เมื่อก่อสร้างเสร็จ
วันที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2550 บริษัทย่ อยถูก ฟ้ อ งร้องดํา เนิ นคดีต่ อศาล เรีย กร้องให้การทําธุ รกรรมซื้อทรัพ ย์ส ินจาก บริษัท
อินเตอร์เนชันแนล
่
แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (“IGA”) ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 181 ล้านบาท เป็ น
โมฆะและให้จดทะเบียนใส่ช่อื IGA เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิตามเดิ
มหรือหากไม่อาจกระทําได้ ให้บริษทั ย่อยร่วมกับจําเลยที่
์
เกีย่ วข้องชําระเงินจํานวน 181 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระ
เสร็จสิน้ แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ศาลได้มคี าํ พิพากษาในประเด็นเกีย่ วกับอํานาจฟ้ องของโจทก์ว่าไม่มอี ํานาจ
ฟ้ องเพราะเป็ นเพียงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั IGA ไม่สามารถฟ้ องขอเพิกถอนนิตกิ รรมการซือ้ ขายระหว่างบริษทั IGA กับบริษทั ย่อย
ได้ตามกฎหมาย จึงยกฟ้ องโจทก์ ซึง่ โจทก์ได้ย่นื อุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ น
ว่าให้เพิกถอนนิตกิ รรมสัญญาการซือ้ ขายทรัพย์สนิ และการจดทะเบียนโอนทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ และ
ให้บริษัทย่อยร่วมกับจําเลยที่เกี่ยวข้องโอนที่ดินพร้อมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ตามฟ้ องกลับคืนให้กบั
บริษทั IGA กรณีทไ่ี ม่สามารถโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้บริษทั ย่อยร่วมกับจําเลยทีเ่ กีย่ วข้องชดใช้เงินส่วน
ต่างแก่โจทก์เป็ นเงิน 179.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระ
เสร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 บริษทั ย่อยได้ย่นื ฎีกาต่อศาลแล้ว ซึง่ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกา
ได้มคี าํ พิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ในส่วนของจําเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 (บริษทั ย่อย)
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายละเอียดโครงการระหว่างก่อสร้าง ดังนี้
-

โครงการ กิจการโทรทัศน์ระบบดิจติ อล โมบายทีวี
บริษัทได้รบั สัม ปทานโครงการกิจ การโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลแบบพกพา บนคลื่น ความถี่ UHF ช่อง 58 โดยมีต้นทุ น
งบประมาณทัง้ หมดจํานวน 250 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษัทมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
จํานวนทัง้ สิน้ 155 ล้านบาท (บันทึกรวมไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 114 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
จํานวน 35 ล้านบาท และเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นจํานวน 6 ล้านบาท) ณ ปั จจุบนั บริษทั ยังรอการดําเนินการของบริษทั อสมท
จํากัด (มหาชน) (“อสมท.”) ในเรื่องใบอนุ ญาตนําเข้าอุปกรณ์วทิ ยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึง่ ทําให้โครงการมีความล่าช้า และการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อส
มท.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวัง บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวไว้
เต็มจํานวนแล้วในระหว่างปี 2555 - 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมตั ใิ ห้
บริษทั บอกเลิกสัญญาและดําเนินการฟ้ องร้อง อสมท. ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา
ให้กบั อสมท. และให้ อสมท. ชดเชยค่าเสียหาย โดยมีกาํ หนดให้ชาํ ระภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือ ต่อมาวันที่
22 เมษายน 2559 บริษทั ได้ย่นื ฟ้ อง อสมท. ต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขดําที่ พ.1830/2559) ให้ อสมท. ชดใช้ค่าเสียหาย
พร้อ มดอกเบี้ย ซึ่ง มีทุ น ทรัพ ย์ ณ วัน ฟ้ อ ง จํา นวน 244.77 ล้า นบาท และศาลมีกํา หนดนัด ชี้ส องสถานและกํา หนด
แนวทางการดําเนินคดี หรือนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ซึง่ ทาง อสมท. ได้ย่นื คําให้การและคําร้องขอให้
ศาลแพ่งจําหน่ายคดีและโอนดคีไปยังศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองกลางจึงมีคําสังรั
่ บโอน
คดีมาเป็ นของศาลปกครองกลาง ซึ่งบริษัทได้ย่นื คัดค้านคําให้การต่ อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการออกหมายนัดไปยังคู่ความในคดีเพือ่ แจ้งกําหนดวันนัดของศาล

-

โครงการผลิตเอทานอล ทีร่ ะยอง
บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ส จํากัด) มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีราคา
ทุนรวม 469 ล้านบาท (ที่ดิน 20 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้าง 449 ล้านบาท) หักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ทัง้
จํานวน 469 ล้านบาท ในระหว่างปี 2551 - 2553 เพราะทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังมีปัญหาคดีพพิ าทเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อ
ทรัพย์สนิ จากบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ทัง้ นี้กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาได้สน้ิ สุด
ลงในเดือนตุลาคม 2561 ซึง่ บริษทั เป็ นฝ่ ายชนะคดี โดยศาลได้มคี าํ ตัดสินว่าบริษทั ได้ซอ้ื ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั ย่อยได้รบั รายงานการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบมูลค่าตลาดของสินทรัพย์และคํานวณมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว
พบว่ามูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 79.11 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั จึงได้บนั ทึกกลับรายการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ จํานวน
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19. สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนที่เกิดจากการลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่จงั หวัด
ระยอง มูลค่า 161.32 ล้านบาท ซึง่ ปั จจุบนั เครื่องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าว ยังไม่ได้ทําการติดตัง้ สายการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์
เนื่องจากโรงงานอยู่บนทีด่ นิ เช่าและมีพน้ื ทีจ่ าํ กัด ซึง่ ผูบ้ ริหารชุดปั จจุบนั ได้ยา้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปยังสถานทีใ่ หม่แล้ว และยัง
ไม่ตดั สินใจว่าจะดําเนินโครงการทีจ่ ะใช้เคื่องจักรและแปกรณ์ดงั กล่าวต่อไปหรือไม่ ซึง่ มีตน้ ทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
โอนเข้า
31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึน้
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560

1,041,230,111
1,041,230,111
26,206,087
(10,062,100)
1,057,374,098

ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

669,316,431
669,316,431
236,108,667
(9,370,905)
896,054,193

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

371,913,680
161,319,905
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของ
บริษทั
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
โอนเข้า
31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึน้
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560

881,883,756
881,883,756
19,185,397
(10,062,100)
891,007,053

ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

509,970,076
509,970,076
229,087,977
739,058,053

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

371,913,680
151,949,000

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั แจ้งจากผูป้ ระเมินราคาอิสระสําหรับสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ดําเนินงานจาก
การเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ใช้ดําเนิน งาน แล้วคิดลดมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รบั คืนถึง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 พบว่ามีมลู ค่าสุทธิต่ํากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 229 ล้านบาท และ 236 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ย่อยบางรายการจํานวน 7.93 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์ทผ่ี บู้ ริหารชุดปั จจุบนั ได้พจิ ารณาแล้วเห็น
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 7.93
ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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20. สิทธิการเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ลดลง
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

27,791,927
(14,245,684)
13,546,243
13,546,243

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ลดลง
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

13,865,218
1,170,097
(10,530,585)
4,504,730
899,960
5,404,690

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

9,041,513
8,141,553

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,170,097

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

899,960
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21. ค่าความนิยม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2,904,534
(2,904,534)
-

239,322,329
(236,417,795)
2,904,534

การปั นส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดทีม่ สี าระสําคัญ สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิง
ชีวมวล

การปั นส่วนค่าความนิยม
ด้อยค่า
สุทธิ

ผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากขยะ

102,588,145
(102,588,145)
-

ผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

110,701,348
(110,701,348)
-

26,032,836
(26,032,836)
-

การทดสอบการด้อยค่า
จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผูบ้ ริหารคํานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของธุรกิจผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า จาก
การประมาณการกระแสเงินสดอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจของบริษทั ตามแผนซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ิ
จากผูบ้ ริหาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 13 - 23 ปี แล้วพบว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั นัน้ ตํ่ากว่ามูลค่าการลงทุนมาก กลุ่มบริษทั จึง
ตัง้ ค่าเผื่การด้อยค่าของค่าความนิยมทัง้ จํานวน
22. สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

46,441,230

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

2,167,827
1,858,307
4,026,134
1,858,318
5,884,452
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

1,450,424
1,450,424
(66,759)
1,383,665

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

40,964,671
39,173,113

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2559
ต้นทุนขายและบริการ

1,858,307

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2560
ต้นทุนขายและบริการ

1,858,318

ในระหว่างปี 2559 บริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จํานวน 1.45 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีมูล
ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนตํ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี
23. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(หน่ วย : บาท)

ค่าสิทธิการใช้
เทคโนโลยี
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึน้
31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึน้
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

งบการเงินรวม
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพ
การออกอากาศ
ค่าลิขสิทธิ ์
รายการโทรทัศน์
ซอฟแวร์

รวม

80,000,000
80,000,000
80,000,000

22,996,526
3,952,013
26,948,539
8,000
(1,981,277)
24,975,262

35,000,000
35,000,000
35,000,000

137,996,526
3,952,013
141,948,539
8,000
(1,981,277)
139,975,262

3,384,110
3,200,000

12,209,323
1,178,996

-

15,593,433
4,378,996
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31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560

6,584,110
3,200,000
9,784,110

13,388,319
1,664,884
(1,981,263)
13,071,940

-

19,972,429
4,864,884
(1,981,263)
22,856,050

ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

70,215,890
70,215,890

6,910,102
6,910,102
4,777,730
11,687,832

35,000,000
35,000,000
35,000,000

35,000,000
6,910,102
41,910,102
74,993,620
116,903,722

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

73,415,890
-

6,650,118
215,490

-

80,066,008
215,490

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2559
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

2,763,503
1,615,493
4,378,996

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2560
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

3,278,275
1,586,609
4,864,884
(หน่ วย : บาท)

ค่าลิขสิทธิ ์
ซอฟแวร์

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพ
การออกอากาศ
รายการโทรทัศน์

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึน้
31 ธันวาคม 25589
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560

18,889,057
3,927,013
22,816,070
(1,981,277)
20,834,793

35,000,000
35,000,000
35,000,000

53,889,057
3,927,013
57,816,070
(1,981,277)
55,834,793

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย

10,973,460
899,274
11,872,734
873,017
(1,981,263)

-

10,973,460
899,274
11,872,734
873,017
(1,981,263)
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10,764,488

-

10,764,488

ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

6,910,102
6,910,102
1,255,247
8,165,349

35,000,000
35,000,000
35,000,000

35,000,000
6,910,102
41,910,102
1,255,247
43,165,349

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

4,033,234
1,904,956

-

4,033,234
1,904,956

31 ธันวาคม 2560

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

899,274

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

873,017

ค่าสิ ทธิ การใช้เทคโนโลยี
ในระหว่างปี 2553 บริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) ซือ้ สิทธิการใช้เทคโนโลยี จากบริษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง โดย
ผูกพันทีจ่ ะต้องให้คาํ ปรึกษาโครงการเพื่อให้การก่อสร้างสําเร็จได้ดว้ ยดี โดยทําสัญญาให้ใช้สทิ ธิ ในเทคโนโลยี และรับเป็ นที่
ปรึกษาในการดําเนินโครงการโรงกําจัดขยะและโรงผลิตไฟฟ้ าพลังงานขยะขนาด 6 เมกะวัตต์ ต่อเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคโนโลยี Ash Melting Casification ทีม่ เี ตาเผาแบบ Energy Recovery ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยทางอ้อม
ตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็ นค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยีจํานวนรวม 80 ล้านบาท ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั ได้รบั
รายงานจากผูป้ ระเมินราคาอิสระพิจารณาว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสิทธิการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องจักรเพื่อกําจัดขยะและผลิตไฟฟ้ า ได้รวมอยู่ในการประเมินมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องจักรในโครงการ และค่า
สิทธิการใช้เทคโนโลยีต่าํ กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ดังนัน้ บริษทั จึงตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักร (ตามทีอ่ ธิบาย
ในหมายเหตุขอ้ 18) และสิทธิการใช้เทคโนโลยีจาํ นวน 70 ล้านบาท
ค่าสิ ทธิ ในการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริษทั ได้ทําสัญญากับบริษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อให้เป็ นตัวแทนดําเนินการผลิตและแพร่
ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ภายใต้ช่อื ช่องรายการ “BIG 1” ผ่านช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV กําหนดค่า
สิทธิการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2557 โดยมีค่าธรรมเนียม 35 ล้านบาท ซึ่งจะเริม่ ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่าย เมื่อเริม่ มีรายได้เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็
ตาม โครงการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ไว้ บริษทั จึงได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจํานวน 35 ล้านบาท
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24. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
24.1 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้

2559
-

854,838
854,838

-

-

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดงั นี้
(ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีรอ้ ยละ
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถนํามาหักในการ
คํานวณภาษี
รายได้ทใ่ี ห้ถอื เป็ นรายได้ตามประมวล
รัษฎากร
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษีและหัก
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้

(1,095,281,448)
20
(219,056,290)

(1,767,333,238)
20
(353,466,648)

(687,682,940)
20
(137,536,588)

(2,254,856,736)
20
(450,971,347)

161,535,165

334,687,398

127,329,531

453,719,117

3,364,486

2,523,365

(23,566,352)
77,722,991
-

(94,627,094)
111,737,817
854,838

(5,583)
10,212,640
-

(8,629,047)
5,881,277
-

24.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

-

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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2560
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-
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การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไรหรือ
ส่วนของ
ขาดทุน
ผูถ้ อื หุน้

1 มกราคม
2559
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
จาก
ผลขาดทุนสะสมยกมา
รวม

854,838
854,838

(854,838)
(854,838)

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม
2559

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดจากผลแตกต่างชัวคราวและยอดขาดทุ
่
นยกไปทีม่ ไิ ด้รบั รูใ้ น
การเงินมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงินรวม

ผลแตกต่างชัวคราว
่
ขาดทุนทางภาษีทย่ี งั
ไม่ได้ใช้
รวม

งบ

2560

2559

7,111,796,354

4,946,609,720

4,360,045,097

2,730,041,846

1,109,927,514
8,221,723,868

1,007,424,510
5,954,034,230

273,467,978
4,633,513,075

472,579,784
3,202,621,630

ขาดทุนทางภาษีจะสิน้ อายุภายในปี 2565 ผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษีทย่ี งั ไม่สน้ิ อายุตามกฎหมายเกีย่ วกับภาษี
เงินได้ปัจจุบนั นัน้ กลุ่มบริษทั /บริษทั ยังไม่ได้รบั รูร้ ายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากไม่
แน่ใจว่า กลุ่มบริษทั /บริษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวในอนาคต
25. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนต่อ
32,500,000
เทศบาลนครหาดใหญ่
เงินมัดจําอื่นๆ
15,067,350
เงินประกันการชําระเงินค่าซื้อขายกากที่เหลือ
จากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรีย์
5,000,000
ภาษีอากรขาเข้ารอขอคืน
4,817,716

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

32,500,000
7,286,268

9,311,107

4,279,923

5,000,000
4,813,142

5,000,000
-

5,000,000
-
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งบการเงินรวม
เงิน ประกันการเช่ า ที่ดิน ภายใต้สญ
ั ญาเช่ า กับ
เทศบาลนครหาดใหญ่
รวม
57,385,066
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,782,862)
สุทธิ
55,602,204

1,526,275
51,125,685
(1,782,862)
49,342,823

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
14,311,107
(589,476)
13,721,631

9,279,923
(589,476)
8,690,447

26. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
รวม

11,396,630
20,000,000
16,899,723
48,296,353

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

14,505,301
20,000,000
26,580,000
61,085,301

552,165
552,165

9,567,995
9,567,995

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีวงเงินสินเชื่อซึง่ ได้รบั จากสถาบันการเงินทีย่ งั ไม่ได้
9 ล้านบาท

เบิกใช้

บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารในประเทศ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR และ MOR + 0.75 ต่อปี บริษทั ย่อย
มีตั ๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ต่อปี มีอายุ 3 เดือน คํ้าประกันโดยทีด่ นิ และโรงงานผลิตไฟฟ้ า
ของบริษทั ย่อย ตามหมายเหตุขอ้ 18
ในระหว่างปี 2560 บริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบีย้ MLR-1 คํ้าประกันโดยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้างของบริษทั ย่อยและคํ้าประกันโดยบริษทั
27. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้ค่าซือ้ สินทรัพย์
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

32,322,492

29,730,931

3,502,733

3,214,208

14,434,184
21,580,772
68,337,448

21,584,083
27,538,383
78,853,397

3,947,793
20,730,884
28,181,410

3,950,830
27,793,731
34,958,769
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28. เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอกสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก กูเ้ พิม่
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

80,000,000
340,067,123
(250,000,000)
170,067,123

2,000,000
175,000,000
(97,000,000)
80,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
80,000,000
310,000,000
(250,000,000)
140,000,000

175,000,000
(95,000,000)
80,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลภายนอกเป็ นตั ๋วแลกเงินครบกําหนดชําระคืนภายในเดือน
สิงหาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.00 - 6.50 ต่อปี
29. เงินมัดจํารับล่วงหน้าค่าหุน้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
เงินมัดจํารับจากผูจ้ ะซือ้ บริษทั ย่อย
เงินค่าจองซือ้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้
รวม

10,000,000
1,702,967,375
1,712,967,375

10,000,000
10,000,000

เงินมัดจํารับจากผูจ้ ะซื้อบริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษัทอื่นแห่งหนึ่งเข้ามาตรวจสอบ
สถานะของบริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และ เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2558 บริษทั ได้รบั เงินประกัน จํานวน 50 ล้านบาท โดยให้ถอื เงินประกันดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการชําระราคาซือ้
ขายหุน้ หากมีการตกลงซือ้ ขายภายใน 90 วัน นับจากวันทีท่ ําบันทึกข้อตกลง ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษทั ได้
เปลีย่ นระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะให้แล้วเสร็จเป็ นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม รายการซือ้ ยังไม่สาํ เร็จลุล่วง
ไปได้ บริษทั ได้คนื เงินมัดจําให้แก่บริษทั ดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 40 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือจํานวน 10 ล้านบาท
จะต้องจ่ายคืนในอนาคต
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เงินค่าจองซื้อหุน้ จากผูถ้ อื หุน้
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน
203,591,502,350 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในราคาเสนอขาย 0.0125
บาทต่อหุน้ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษทั ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หุน้ จากการจัดสรรและขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,702.81 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษทั ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากนายทะเบียนว่ามีคาํ สังไม่
่ รบั จดทะเบียนซึง่ รวมถึง
คําขอจดทะเบียนลดทุนและเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามเนื่องจากมีการโต้แย้งจากผูถ้ อื หุน้ บางรายบริษทั จึงได้คนื เงินค่า
จองซื้อหุ้นที่ได้รบั มาจากผู้จองซื้อหุ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี โดยเริม่ คํานวณดอกเบี้ยนับตัง้ แต่วนั ที่ 15
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และบริษัทได้ทําการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในวันที่ 25
พฤษภาคม 2561 และวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็ นจํานวน 1,365.48 ล้านบาท และ 345.35 ล้านบาท ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ใช้สทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อคําสังไม่
่ รบั จดทะเบียนดังกล่าว และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 บริษทั ได้รบั แจ้งผล
คําวินิจฉัยอุทรณ์ว่ามีคําสังเพิ
่ กถอนคําสังไม่
่ รบั จดทะเบียน บริษทั จึงได้จดั สรรและขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมใน
ระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561 ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั เงินจากการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 45,744,275,772
หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 571.80 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
30. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบีย้ ค้างจ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

560,840,951
(459,536,951)
101,304,000

617,712,694
(475,848,694)
141,864,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่มีสาระสําคัญ สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก กูเ้ พิม่
หัก จ่ายชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

617,712,694
48,829,708
(105,701,451)
560,840,951

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง กําหนดชําระคืนภายใน 8 ปี และกําหนดชําระดอกเบีย้
ทุกเดือน อัตราดอกเบีย้ MLR และ MLR ลบ 0.50 - 1.50 ต่อปี
เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
-

โฉนดทีด่ นิ กรรมสิทธิของบริ
ษทั ย่อย
์
แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า กรรมสิทธิของบริ
ษทั ย่อย
์
สิทธิการรับคืนเงินฝากธนาคาร
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด (ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่) และบริษทั
ใบหุน้ ของบริษทั ย่อย
สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
การคํ้าประกันส่วนตัวของกรรมการบริษทั ย่อย 3 ท่าน

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
บริษทั ย่อยทําสัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจากพลังงานชีวมวล และกําหนด
ชําระดอกเบีย้ ทุกเดือน อัตราดอกเบีย้ MLR, MLR ลบ 0.50 ถึง 1.5 ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
-

ทีด่ นิ ทัง้ หมดพร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตของบริษทั ย่อย
เครื่องจักรของบริษทั ย่อย
บริษทั แก้วลําดวน กรุ๊ป จํากัด (กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
กรรมการบริษทั ย่อย
หุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ 2 ท่าน
หุน้ สามัญของบริษทั ย่อยจํานวน 2,250,500 หุน้ ซึง่ ถือโดยบริษทั
หุน้ สามัญของบริษทั ย่อยจํานวน 400,000 หุน้ ซึง่ ถือโดยบริษทั

บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินบางรายการตามทีร่ ะบุในสัญญากูย้ มื เงิน
กับธนาคารแห่งหนึ่งได้ ดังนัน้ บริษทั ย่อยจึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท มี ภ าระคํ้ า ประกั น การกู้ ยื ม เงิ น จากธนาคารในประเทศให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
(บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
31. หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกผลเช่าซือ้ รอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

1,159,368
1,062,754
2,222,122
(164,038)
2,058,084
(1,035,644)
1,022,440

1,159,368
2,222,122
3,381,490
(390,026)
2,991,464
(944,861)
2,046,603

สัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นการเช่าซือ้ ยานพาหนะกับบริษทั อื่นแห่งหนึ่ง จํานวน 4 สัญญา มีระยะเวลา 48 งวด โดยมีกําหนดผ่อน
ชําระงวดละ 13,054 บาท ถึง 35,253 บาท
32. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2560
2559
งบแสดงฐานะการเงิ น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

7,186,582

20,552,781

6,572,405

18,726,207

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
7,267,216

5,834,605

6,363,484

5,063,748

รับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นระหว่างปี 20,633,415

-

18,517,286

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ดอกเบีย้ จ่าย
หัก หนี้สนิ ลดลงจากการโอนย้ายพนักงาน
การปรับมูลค่า – ผลกําไรตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก โอนจากบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

20,552,781
6,778,808
488,408
-

15,908,489
4,277,332
366,960
(1,190,313)

18,726,207
5,942,220
421,264
-

13,662,459
3,545,555
327,880
-

(20,633,415)
7,186,582

1,190,313
20,552,781

(18,517,286)
6,572,405

1,190,313
18,726,207

ข้อสมมติหลักทีส่ าํ คัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี )
เกษียณอายุ (ปี )
อัตราการเสียชีวติ

2.24 – 3.16
3
60
มรณะไทย
ปี 2560

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

1.52 – 4.01
3 – 10
60
มรณะไทย
ปี 2551

2.42
3
60
มรณะไทย
ปี 2560

2.40
3
60
มรณะไทย
ปี 2551

ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย มีดงั นี้

ต้นทุนการบริการปี ปัจจุบนั
ดอกเบีย้ จ่าย
รับโอนจากบริษทั ย่อย
รวมค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

6,778,808
488,408
7,267,216

5,941,769
421,715
6,363,484

4,277,332
366,960
1,190,313
5,834,605

3,545,555
327,880
1,190,313
5,063,748

ต้นทุนการให้บริการในปั จจุบนั และดอกเบีย้ จ่ายจะรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย มีดงั นี้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
ผลกําไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการ
เปลีย่ นแปลงของข้อสมมติฐานด้านประชากร
รวมกําไรทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(20,633,415)
(20,633,415)

2559
-

(18,517,286)
(18,517,286)

-

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ําหนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

(649,595)

748,154

(587,010)

671,427

อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

769,916

(680,186)

684,995

(609,232)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

(696,048)

248,009

(628,911)

205,083

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลประโยชน์หลังออกจากงานทีค่ าดว่าจะจ่ายโดยไม่ได้คดิ ลด มีดงั นี้
งบการเงินรวม
1 ปี
ระหว่าง 2 - 5 ปี
ระหว่าง 6 - 10 ปี
ระหว่าง 11 - 15 ปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

27,450
2,356,779
3,511,056
1,888,510

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
33. ประมาณการหนี้สนิ
งบการเงินรวม
2560
2559
ส่วนที่หมุนเวียน
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาฯ

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สนิ
ของบริษทั ย่อย
รวม

3,840,810
8,226,285
12,067,095

4,022,732
87,837,688
91,860,420
103,927,515

24,568,550
25,517,767
50,086,317

77,941,443
77,941,443
128,027,760

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

3,840,810
8,226,285
12,067,095

24,568,550
7,708,672
32,277,222

4,022,732

-

77,941,443
81,964,175
94,031,270

77,941,443
77,941,443
110,218,665

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
ประมาณการหนี้สนิ เป็ นประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาการให้บริการติดตัง้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั อิ นเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนี ยริง จํากัด (มหาชน)
-

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษทั ถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยห้างหุน้ ส่วนจํากัด บางกอก แอดวานซ์ โปรดักส์ ข้อหาผิด
สัญญาซือ้ ขายสินค้า ซึง่ มีจาํ นวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 1.80 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
โจทก์เสนอสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล ศาลพิพากษาให้เป็ นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยได้ออก
คําบังคับให้ชําระยอดหนี้จํานวน 1.66 ล้านบาท ภายใน 2 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ผ่อนชําระหนี้

-

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษทั ถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยอดีตพนักงานของบริษทั ข้อหาเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม ซึง่ มี
จํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 1.32 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ศาลพิพากษาคดีถงึ ทีส่ ุดให้บริษทั
ชําระหนี้เป็ นจํานวน 1.32 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ของเงินต้นนับแต่วนั ฟ้ อง ทัง้ นี้ บริษทั ถูกหักเงินในบัญชี
ธนาคารนําส่งแก่กรมบังคับคดีแล้ว

-

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษทั ถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยอดีตพนักงานของบริษทั ข้อหาเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม ซึง่
มีจาํ นวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 2.64 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษทั ชําระหนี้
เป็ นจํานวน 2.49 ล้านบาท ทัง้ นี้จาํ นวนหนี้ดงั กล่าวได้ถูกชําระแล้ว
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
-

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 บริษทั ถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยเจ้าหนี้รายหนึ่ง ข้อหาผิดสัญญาจ้างทําของ ซึง่ มีจาํ นวน
ทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 0.99 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษทั ชําระหนี้ตามคํา
ฟ้ อง ทัง้ นี้ บริษทั ได้ชาํ ระหนี้เป็ นจํานวนเงิน 0.80 ล้านบาทแล้ว

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
-

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั ไทย แคปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด และ
บริษทั ทีซซี ี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ข้อหาผิดสัญญาซือ้ ขายสินค้า ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 2.33 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษทั ย่อยชําระหนี้แก่โจทก์พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นนับถัดจากวันฟ้ อง ทัง้ นี้ จํานวนหนี้ดงั กล่าวได้ถูกจ่ายชําระแล้ว

-

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั สมบัตไิ พบูลย์ ซัพพลาย จํากัด ข้อหาผิด
สัญญาเช่า ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 0.98 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาให้
บริษทั ย่อยชําระหนี้แก่โจทก์จาํ นวน 0.71 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วนั ฟ้ อง ทัง้ นี้จํานวน
หนี้ดงั กล่าวได้ถูกชําระแล้ว

-

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยเจ้าหนี้รายหนึ่ง ข้อหาผิดสัญญาซือ้ ขายสินค้า ซึง่
มีจาํ นวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวนรวม 0.91 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษทั ย่อย
ชําระหนี้แก่โจทก์จํานวน 0.66 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วนั ฟ้ อง ทัง้ นี้จํานวนหนี้
ดังกล่าวได้ถูกจ่ายชําระแล้ว

-

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอส.อี.อี เอ็นเตอร์ไพรส์ เอ็นจิ
เนียริง่ ข้อหาผิดสัญญาจ้างทําของ ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 1.31 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2561 บริษทั ย่อยยินยอมชดใช้เงินให้แก่โจทก์ โดยผ่อนชําระภายใน 1 ปี เป็ นจํานวนเงิน 0.11 ล้านบาท ต่อเดือน โจทก์จงึ
ขอถอนฟ้ องคดีดงั กล่าว

-

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั ไทย อินดัสเทค จํากัด ข้อหาผิดสัญญาซือ้
ขายสินค้า ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 0.16 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษทั ย่อยได้ทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล โดยขอผ่อนชําระงวดละ 0.03 ล้านบาท เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2561 เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 0.13 ล้านบาท

-

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั ทวีศกั ดิกิ์ ตติยา จํากัด ข้อหาผิดสัญญาซือ้
ขายสินค้า ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 0.95 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาให้
บริษทั ย่อยชําระหนี้แก่โจทก์จํานวน 0.90 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับถัดจากวันฟ้ อง ทัง้ นี้
บริษทั ย่อยได้ทําบันทึกข้อตกลงการผ่อนชําระหนี้เดือนละ 0.04 ล้านบาท เริม่ ชําระตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี รวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 1.05 ล้านบาท

บริษทั ไออีซี บิ ซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
-

วัน ที่ 22 มกราคม 2552 บริ ษั ท ย่ อ ยถู ก ฟ้ องร้ อ งดํ า เนิ น คดี ต่ อ ศาลโดยบริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นชัน่ แนล แก๊ ส โซฮอล์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ข้อหาผิดสัญญาซือ้ ขายเรียกเงินค้างชําระคืนพร้อมค่าทนายความ จํานวน 1 ล้านบาท และค่าเสียหาย
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จากการไม่ชําระหนี้ตามข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้ องร้องจํานวน 77.21 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 82.54 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยได้บนั ทึกเจ้าหนี้ค่า
ซือ้ ทรัพย์สนิ และประมาณการหนี้สนิ จากคดีฟ้องร้องดังกล่าวแล้ว จํานวน 69 ล้านบาท และจํานวน 8 ล้านบาท ตามลําดับ
ปั จจุบนั คดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล
34. ทุนเรือนหุน้
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียน และทุนทีอ่ อกและชําระเต็มมูลค่าแล้วสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
มูลค่าหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือต้นปี
ลดทุน
เพิม่ ทุน
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ทุน
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

0.01
0.01
0.01
0.01

จํานวนหุน้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
(หุน้ / บาท)
2560
2559
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้

244,074,505,500
-

2,440,745,055
-

244,074,505,500

2,440,745,055

204,824,585,000
(1,429,163,750)
40,679,084,250
244,074,505,500

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
(หุน้ / บาท)
2560
2559
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้

(หน่วย : บาท)
มูลค่าหุน้ ละ

จํานวนหุน้

0.01
0.01
0.01

203,446,598,767
144,903,583
203,591,502,350

2,034,465,988
1,449,036
2,035,915,024

180,795,930,000
22,650,668,767
203,446,598,767

จํานวนเงิน

2,048,245,850
(14,291,638)
406,790,843
2,440,745,055

จํานวนเงิน

1,807,959,300
226,506,688
2,034,465,988

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 มีผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุ่นที่ 2 (IEC-W2) ใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ น
หุน้ สามัญ โดยซือ้ ในราคาหุน้ ละ 0.025 บาท จํานวน 4,640,884 หุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 116,022 บาท
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุ่นที่ 2 (IEC-W2) ใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ น
หุน้ สามัญ โดยซือ้ ในราคาหุน้ ละ 0.025 บาท จํานวน 140,262,699 หุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 3,506,568 บาท
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สําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2559
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ได้รบั เงินจากการจัดสรรและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน จํานวน 22,599,491,250 หุน้ จากผูถ้ อื หุ้น
เดิมในราคาหุน้ ละ 0.022 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 497,188,808 บาท และ 51,177,517 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.025 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 1,279,437 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีช่ ําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559 เป็ นทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว จํานวน 226,506,688 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จํานวน 271,961,557 บาท
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ดิ งั นี้
-

ให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 2,048,245,580 บาท เหลือ 2,033,954,212 บาท แบ่งออกเป็ น
203,395,421,250 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 1,429,163,750
หุน้

-

ให้บ ริษัท จดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จํา นวน 406,790,843 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่ จํา นวน
40,679,084,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั รุ่นที่ 2 (IEC–W2)

เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2
(IEC – W2) จํานวน 40,670,703,826 หน่ วย โดยจัดสรรและปิ ดสมุดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในวันที่ 10 พฤษภาคม
2559 ในอัตราส่วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีอายุ 3 ปี จากวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และมีอตั ราการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญในอัตรา 1 : 1 ในราคาหุน้ ละ 0.025 บาท
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั มีการเปลีย่ นแปลง มีดงั นี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื
หุน้ สามัญ (หน่วย)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
หัก ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

40,619,526,309
(144,903,583)
40,474,622,726

35. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นเงินสํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าของกําไร
สุทธิประจําปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน จดทะเบียน เงินสํารอง
นี้จะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
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36. รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้ า
รายได้เงินอุดหนุ นส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้ า เป็ นรายได้จากการได้รบั สนับสนุ นส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้ า (Adder) จากการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากขยะ และจากเชือ้ เพลิงชีวมวล ในอัตรา 6.50 บาท
อัตรา 3.50 บาท และอัตรา 0.30 บาท ต่อกิโลวัตต์ - ชัวโมง
่
ตามลําดับ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้ าเชิง
พาณิชย์ และต่ออายุครัง้ ละ 5 ปี
37. รายได้อ่นื
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ค่าทีป่ รึกษา
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภค
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์และ
สิทธิการเช่า
รายได้อ่นื
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

1,567,000

3,028,500

6,953,000

21,240,900

5,472,595

4,583,119

5,472,595

4,592,034

461,011
25,464,658
32,965,264

13,838,327
23,349,118
44,799,064

449,142
8,028,068
20,902,805

11,238,255
12,581,310
49,652,499

38. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีส่ าํ คัญ ได้แก่
งบการเงินรวม
2560
2559
ซือ้ สินค้าสําเร็จรูป และต้นทุนการให้บริการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าทีป่ รึกษา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

203,469,643 221,913,085 25,349,369 31,893,555
6,820,500 23,786,300
2,152,500
7,485,000
157,864,394 190,116,390 121,189,787 143,342,585
98,327,862 116,443,264 11,884,287 11,494,612
4,852,724 15,344,535
3,660,194 14,290,376
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39. ส่วนการดําเนินงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดกลุ่มส่วนงานทีร่ ายงานเป็ น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ธุรกิจสือ่ สารและโทรคมนาคมและบริการติดตัง้ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) โครงการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน โดยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมศิ าสตร์หลักในประเทศไทย บริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกําไรขัน้ ต้นของแต่ละส่วน
งาน ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้นของส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในงบการเงินรวม สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจสือ่ สารและ
โทรคมนาคมและบริการ
ติดตัง้ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
2559

โครงการผลิตและ
จําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
2560
2559

การตัดรายการ
ระหว่างกัน
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

329,600
39,826

37,222

386,515
78,057

462,745
101,146

รายได้อ่นื
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

32,965
(990,936)
(98,328)
(38,687)

44,799
(1,220,840)
(116,443)
(42,314)

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อน่ื
รวมสิ นทรัพย์

979,643
2,697,757
3,677,400

1,636,717
1,428,522
3,065,239

รวมหนี้ สิน

2,765,868

1,082,748

รายได้จากการขายและบริ การ :
รายได้จากลูกค้าภายนอก – สุทธิ
กําไรขันต้
้ นตามส่วนงาน

56,915
1,009

65,857
1,791

396,888
98,020

1,335

ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้าหลักซึง่ เป็ นหน่ วยงานของภาครัฐ 2
แห่ง จํานวน 386 ล้านบาท และ 432 ล้านบาท ตามลําดับ
40. เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษทั และบริษทั ย่อยและพนักงานบริษทั และบริษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุน
สํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั และบริษทั ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมันคง
่ และ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ทัง้ นี้พนักงานที่เป็ นสมาชิกของกองทุนฯ จะได้รบั เงินคืนที่จ่ายสมทบ และส่วนของ
บริษทั และบริษทั ย่อยเมื่อพนักงานลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทั และบริษทั
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี

2562

หน้า 149

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวน 2.71 ล้านบาท และ 3.61 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั จํานวน
1.92 ล้านบาท และ 2.64 ล้านบาท ตามลําดับ)
41. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พื้นฐานสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี ทเ่ี ป็ นของส่วนของผู้ถอื หุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี โดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วง
นํ้าหนัก แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท / หุน้ )
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงินรวม

ขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ าย
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
(ขัน้ พืน้ ฐาน)
ขาดทุนต่อหุ้น (ขันพื
้ น้ ฐาน) (บาท)

2560

2559

(768,921,156)
203,446,598,767
106,732,580

(1,686,605,203)
180,795,930,000
19,838,020,499

(687,682,941)
203,446,598,767
106,732,580

(2,254,856,736)
180,795,930,000
19,838,020,499

203,553,331,347
(0.0038)

200,633,950,499
(0.0084)

203,553,331,347
(0.0034)

200,633,950,499
(0.0112)

42. สิทธิพเิ ศษจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ย่อยได้รบั สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ขิ อง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามแต่ละบัตรส่งเสริม รายละเอียดตามแต่ละบัตรส่งเสริมมีดงั นี้
วันทีเ่ ริม่ มีรายได้ตาม
บัตรส่งเสริม

เลขทีบ่ ตั ร

วันทีบ่ ตั ร

ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

2556(2)/2555

11 มกราคม 2554

โรงกําจัดขยะและผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากขยะ

11 ธันวาคม 2557

2591(1)/2554

19 ตุลาคม 2553

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

23 กันยายน 2556

2075(1)/2556

25 มีนาคม 2556

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

30 มิถุนายน 2557

2076(1)/2556

25 มีนาคม 2556

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

30 มิถุนายน 2557

2011(1)/2556

19 มีนาคม 2556

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

26 ธันวาคม 2556

1372(1)/2555

23 มีนาคม 2555

โรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
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ทัง้ นี้ ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวประกอบด้วย

- ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร
- ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมกําหนดเวลาแปดปี
นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้

- ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

- ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมกี ําหนด

ห้าปี นับจากวันทีพ่ ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริมสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้ าจากขยะ

- ได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิบปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้ าจากขยะ

- ได้ ร ั บ อนุ ญาต ให้ ห ั ก เ งิ น ลงทุ น ใน การ ติ ด ตั ้ง หรื อ ก่ อสร้ า งสิ่ ง อํ า นว ยคว ามสะดว กร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า ขอ ง
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริษทั ต้องแสดงยอด
รายได้แยกเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
กิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายหรือ
การให้บริการ
รายได้เงินอุดหนุนส่วน
เพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้ า
รายได้อ่นื
รวมรายได้

2560
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม

รวม

กิจการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม

2559
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม

รวม

16,892,685

40,022,800

56,915,485

269,747,133

52,630,170

322,377,303

329,599,535
346,492,220

174,778,354
214,801,154

329,599,535
174,778,354
561,293,374

140,367,730
410,114,863

88,308,557
140,938,727

140,367,730
88,308,557
551,053,590

43. เครื่องมือทางการเงิน
การบริหารความเสีย่ ง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือ่ การเก็งกําไรหรือการค้า

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ มื เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่งึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจึงอยู่ในระดับตํ่า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
รวม
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั รา
ดอกเบีย้ คงที่

ไม่มดี อกเบีย้

รวม

1,777,830,783
73,044,293
1,850,875,076

68,318,000
68,318,000

801,000
111,578,336
112,379,336

1,778,631,783
111,578,336
141,362,293
2,031,572,412

-

48,296,353
170,067,123

68,337,448
-

48,296,353
68,337,448
170,067,123

-

560,840,951
2,058,084
781,262,511

68,337,448

560,840,951
2,058,084
849,599,959
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
รวม

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั รา
ดอกเบีย้ คงที่

ไม่มดี อกเบีย้

278,817,666
22,204,558
301,022,224

8,984,017
67,518,000
76,502,017

11,865,421
92,118,630
103,984,051

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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รวม
299,667,104
92,118,630
89,722,558
481,508,292

หน้า 152

บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

-

61,085,301
80,000,000

78,853,397
-

61,085,301
78,853,397
80,000,000

-

617,712,694
2,991,464
761,789,459

78,853,397

617,712,694
2,991,464
840,642,856

(หน่ วย : บาท)

มีอตั ราดอกเบีย้
ลอยตัว
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
- บริษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
รวม
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลภายนอก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
มีอตั ราดอกเบีย้
คงที่
ไม่มดี อกเบีย้

รวม

1,726,579,240
-

9,631,502
-

449,071
19,472,624

1,736,659,813
19,472,624

1,726,579,240

604,294,227
67,518,000
681,443,729

19,921,695

604,294,227
67,518,000
2,427,944,664

552,165
140,000,000
2,058,084
142,610,249

28,181,410
28,181,410

552,165
28,181,410
140,000,000
2,058,084
170,791,659

-

(หน่ วย : บาท)

มีอตั ราดอกเบีย้
ลอยตัว
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
- บริษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2559
มีอตั ราดอกเบีย้
คงที่
ไม่มดี อกเบีย้

รวม

253,095,034
-

8,959,463
-

786,872
39,262,991

262,841,369
39,262,991

253,095,034

706,832,725
67,518,000
783,310,188

40,049,863

706,832,725
67,518,000
1,076,455,085

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลภายนอก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

-

9,567,995
80,000,000
2,991,464
92,559,459

34,958,769
34,958,769

9,567,995
34,958,769
80,000,000
2,991,464
127,518,228

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละวันทีค่ รบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน นับจากวันทีใ่ น งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
เมือ่ ทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระ
คํ้าประกัน
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
บุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)

รวม

1,768,975,575
111,578,336

9,656,208
-

-

1,778,631,783
111,578,336

0.125 – 0.90
-

26,947,528

68,318,000

-

95,265,528

0.40 – 0.90

MOR –
MOR + 0.75
-

48,296,353
68,337,448

-

-

48,296,353
68,337,448

170,067,123

-

-

170,067,123

-

459,356,951
1,035,644

101,304,000
1,022,440

560,840,951
2,058,084

5.00 – 6.50
MLR – MLR
- 0.05 - 1.50
4.50

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559
เมือ่ ทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระ
คํ้าประกัน

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)

รวม

290,683,087
92,118,630

8,984,017
-

-

299,667,104
92,118,630

0.125 – 0.90
-

22,204,558

67,518,000

-

89,722,558

0.40 – 0.90

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
บุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

61,085,301
78,853,397

-

-

61,085,301
78,853,397

80,000,000

-

-

80,000,000

-

475,848,694
944,861

141,864,000
2,046,603

617,712,694
2,991,464

MOR –
MOR + 0.75
5.00 – 6.25
MLR - MLR
- 0.05 - 1.50
4.50
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
เมือ่ ทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบี
้
ย้
ค้างรับ – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้า
ประกัน
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
บุคคลภายนอก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)

รวม

1,727,028,311
19,472,264

9,631,502
-

-

1,736,659,813
19,472,264

0.25 – 0.90
-

604,294,227

-

-

604,294,227

0.72 – 0.85

-

67,518,000

0.80 – 0.90

-

552,165
28,181,410

MOR –
MOR + 0.75
-

1,022,440

140,000,000
2,058,084

5.00 – 6.50
4.50

-

552,165
28,181,410
140,000,000
-

67,518,000

1,035,644

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2559
เมือ่ ทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบี
้
ย้
ค้างรับ - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้า
ประกัน

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)

รวม

253,881,906
39,262,991

8,959,463
-

-

262,841,369
39,262,991

0.25 – 0.90
-

706,832,725

-

-

706,832,725

0.72 – 0.85

-

67,518,000

0.80 – 0.90

-

67,518,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี
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บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
บุคคลภายนอก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

9,567,995
34,958,769

-

-

9,567,995
34,958,769

MOR –
MOR + 0.75
-

80,000,000
-

944,861

2,046,603

80,000,000
2,991,464

5.00 – 6.25
4.50

บริษทั และบริษทั ย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากรายการดังกล่าวข้างต้น
ความเสีย่ งจากเงินตราต่างประเทศ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับตํ่าเนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่เป็ น
สกุลเงินบาท
ความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ
ความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสีย่ งทีล่ ูกค้าหรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริษทั และบริษทั ย่อยตามเงื่อนไขที่
ตกลงไว้ เมื่อครบกําหนด
บริษทั ย่อยเน้นการขายไฟฟ้ าให้กบั รัฐบาล และฝ่ ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสีย่ งทางด้าน
สินเชื่อดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ใน
รายงาน มีความเสีย่ งจากสินเชื่อทีเ่ ป็ นสาระสําคัญตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ความเสีย่ งสูงสุดทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่รายงาน ฝ่ ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผล
เสียหายทีม่ สี าระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสีย่ งจากสภาพคล่อง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยและเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
44. การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีไ่ ด้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ ส ิน ทางการเงิน วัด มูล ค่ ายุ ติธ รรมในงบแสดงฐานะการเงิน โดยกํา หนดลํา ดับ ชัน้ ของมูล ค่ า ยุ ติธ รรมเป็ น
3 ระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ํามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•
•
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อัน นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้อ ขายซึ่ง รวมอยู่ ใ นระดับ 1
ที่ส ามารถเทีย บเคีย ง
ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเทียบเคียงได้ซง่ึ นํามาใช้กบั สินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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(หน่ วย : บาท)
ข้อมูล
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

1,182,500

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-

-

รวม
1,182,500

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
ข้อมูล
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

1,091,750

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

-

-

รวม

1,091,750

45. ภาระผูกพัน
45.1 รายละเอียดภาระผูกพันของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีม่ สี าระสําคัญ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการระยะยาว
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ถงึ ห้าปี
รวม

27,579,854
12,948,062
40,527,916

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
-

-

บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท จีเดค จํากัด) ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงกําจัดขยะ และโรงผลิตไฟฟ้ าจากขยะ ที่
ก่อสร้างและติดตัง้ บนทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทัง้ นี้มตี ้นทุนงบประมาณ
ทัง้ หมด 979 ล้านบาท (รวมค่ าสิทธิการใช้เทคโนโลยี) มีต้นทุ นที่เกิดขึ้น แล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จํานวนทัง้ สิน้ 946.97 ล้านบาท (รวมสิทธิการใช้เทคโนโลยี 80 ล้านบาท) ซึง่ ภายใต้สญ
ั ญาก่อสร้างมีเงื่อนไขจํากัด
เกีย่ วกับค่าปรับการก่อสร้างล่าช้า โดยบริษทั ย่อยต้องเสียค่าปรับจากการก่อสร้างโรงกําจัดขยะล่าช้าเป็ นจํานวน
32.19 ล้านบาท ซึง่ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 9.36 ล้านบาท ซึง่ บันทึกภายใต้ “หนี้สนิ
หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษทั (“ผูซ้ อ้ื ”) ได้ทาํ สัญญาซือ้ กากทีเ่ หลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรียก์ บั บริษทั อื่นแห่ง
หนึ่ง (“ผูข้ าย”) โดยตกลงซือ้ กากทีเ่ หลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรียเ์ พื่อนําไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตพลาสติกรี
ไซเคิล กําหนดราคาซือ้ ขายอัตราคงทีเ่ มตริกตันละ 225 บาท เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีท่ าํ สัญญา
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45.2 บริษทั มีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันจํานวนเงิน 17.52 ล้านบาท สําหรับการคํ้าประกัน
สัญญาบํารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบข้อมูลฐานลูกค้า คํ้าประกันสัญญาจัดซื้อระบบเน็ตเวิร์คและคํ้าประกันการใช้
ไฟฟ้ า
46. การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทุนนัน้ เพื่อดํารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซง่ึ โครงสร้าง
ของทุนทีเ่ หมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั และบริษทั ย่อยอาจปรับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้
47. สัญญาทีส่ าํ คัญ

-

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 บริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด) ได้ทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) จํานวน 2 สัญญา สําหรับโครงการลําพูน 1 และลําพูน 2 โดยบริษทั ย่อยทางอ้อมสัญญาว่า
จะขายไฟฟ้ าให้ก ับ กฟภ. ภายในวันที่ 1 มีน าคม 2554 โดยสัญ ญามีผ ลบัง คับ ใช้ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 11 เมษายน 2552 มี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บงั คับจนกว่าบริษทั ย่อยทางอ้อมจะมีหนังสือขอยุตกิ าร
ซือ้ ขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยการชําระเงินค่าซื้อ
ขายไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดในระเบียบการรับซือ้ ไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึง่ บริษทั ได้รบั อนุมตั จิ าก กฟภ. ให้ขยาย
ระยะเวลาขายไฟฟ้ าออกไป และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปั จจุบนั บริษทั ย่อยทางอ้อม
ได้เริม่ จําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. แล้ว

-

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 บริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและบริการจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยเทศบาลตกลงให้บริษทั ย่อยทางอ้อมก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตัง้ ระบบบําบัด
มลพิษ ในทีด่ นิ อันเป็ นกรรมสิทธิของเทศบาล
โดยบริษทั ย่อยทางอ้อมได้รบั สิทธิดําเนินการบริหารจัดการระบบดังกล่าว
์
เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันทีล่ งนามในสัญญาโดยมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
-

-

ชําระค่าเช่าทีด่ นิ ปี ละ 500,000 บาท ให้แก่เทศบาล
ต้องทําประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สนิ และระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้จากค่ากําจัดขยะดังกล่าว โดยเทศบาลจะหักจาก
ค่ากําจัดขยะมูลฝอยทีบ่ ริษทั ย่อยทางอ้อมขอเบิกในแต่ละเดือน
ต้องจ่ายค่าจ้างทีป่ รึกษาติดตามงานทีเ่ ทศบาลจัดหามาเพื่อปฏิบตั งิ านในระยะเวลาก่อสร้างโครงการตามความเป็ น
จริง เป็ นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
เทศบาลตกลงชําระค่ากําจัดขยะให้บริษทั ย่อยทางอ้อมในอัตราตันละ 290 บาท เป็ นเวลา 10 ปี หลังจากปี ท่ี 11 ถึงปี
ที่ 25 จะทบทวนปรับปรุงอัตราค่ากําจัดขยะทุก 5 ปี โดยบริษทั ย่อยทางอ้อมมีสทิ ธิขอเพิม่ ค่ากําจัดขยะ ตามอัตรา
เงินเฟ้ ออีกไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 5 ปี
กรรมสิทธิในสิ
บ
์ ง่ ก่อสร้าง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์อ่นื ของระบบตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของเทศบาลนั
์
แต่วนั สิน้ สุดสัญญาหรือวันทีบ่ อกเลิกสัญญา
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-

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) ได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
(“กฟภ.”) โดยบริษทั ย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยสัญญามีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2554 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และ มีผลใช้บงั คับจนกว่าบริษทั ย่อย
ทางอ้อมจะมีหนังสือขอยุตกิ ารซือ้ ขายไฟโดยการยกเลิกสัญญาหรือคู่สญ
ั ญา ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขแห่ง
สัญญา โดยการชําระเงินค่าซือ้ ขายไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดในระเบียบการรับซือ้ ไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึง่ บริษทั
ได้รบั อนุ มตั จิ าก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้ าออกไป และบริษทั ย่อยทางอ้อมได้เริม่ จําหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ.
แล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

-

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษทั ย่อยทางอ้อม (บริษทั จีเดค จํากัด) ได้ทําหนังสือแบ่งเช่า น.ส. 3 ก ที่ ตําบล ควนลัง
จังหวัดสงขลา วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2578 เพื่อก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชนขนาดไม่น้อยกว่า 250 ตัน ต่อวัน โดยมีค่าเช่าทัง้ สิน้ จํานวน 15.26 ล้านบาท ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ตัง้ แต่
จํานวน 500,000 - 732,050 บาท ชําระทุกวันที่ 25 มิถุนายน ของปี ถดั ไป ภายใต้สญ
ั ญาเช่าลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
บริษทั ย่อยทางอ้อมต้องจ่ายเงินประกันการเช่า จํานวน 1,526,275 บาท และมีเงื่อนไขว่า ทรัพย์สนิ ตกเป็ นกรรมสิทธิของ
์
ผูใ้ ห้เช่า

-

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค (“กฟภ”)โดยบริษทั สัญญาว่าจะขายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยสัญญามีผลบังคับ
ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 22 สิงหาคม 2555 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บงั คับจนกว่าบริษทั
จะมีหนังสือขอยุตกิ ารซือ้ ขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดย
การชําระเงินค่าซือ้ ขายไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในระเบียบการรับซือ้ ไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึ่งบริษทั ย่อยเริม่
จําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2556

-

บริษทั ย่อย (บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้ทําสัญญาเช่าเครื่องจักร 3 สัญญา กับบุคคลภายนอก 2 คน และบริษัท
อื่น 1 แห่ง เพื่อเช่ารถขุดตักจํานวน 3 คัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 4 เดือน ถึง 2 ปี อัตราค่าเช่าทัง้ สิน้ เดือนละ 430,000
บาท

48. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
48.1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติดงั นี้
-

อนุ มตั ิให้บริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ย่ี จํากัด เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษทั จีเดค จํากัด (“GIDEC”) ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ย่ี จํากัด จํานวน 2,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษทั ดังกล่าวคืนจากบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (“EGCO”) ซึง่ เป็ นผูร้ ่วม
ลงทุนกับบริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ย่ี จํากัด ในราคาเท่ากับ 24,583,971.18 บาท หรือคิดเป็ นราคาหุน้ ละ 12.29
บาท ผ่อนชําระรายเดือนรวม 9 งวด ทัง้ นี้รายการดังกล่าวได้ดาํ เนินการเสร็จสิน้ แล้วในวันที่ 15 มีนาคม 2561

-

อนุ มตั ิให้บริษัทขายหุ้นสามัญทัง้ หมด จํานวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแล้วของบริษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด (“NR”) ให้แก่บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (“STRR”) ใน
ราคาขายหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าซือ้ ขายทัง้ สิน้ 50 ล้านบาท
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48.2 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้เลิกบริษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด เนื่องจาก
ปั จจุบนั ไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจใดๆ
48.3 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ใิ ห้ขายเงินลงทุนอื่น ซึง่ เป็ นหุน้ สามัญของบริษทั
ออโต้อนิ โฟ จํากัด จํานวน 20,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 58.07 บาท ซึง่ เป็ นมูลค่าตามบัญชี รวมเป็ นจํานวนเงิน 1.18 ล้าน
บาท ให้แก่กรรมการของบริษทั ออโต้อนิ โฟ จํากัด
48.4 การเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
บริษทั ไออีซี บิซเิ นส พาร์ทเนอร์ จํากัด
-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ย่อย โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงิน 200,000,000 บาท บริษัท ย่อยได้ดํา เนิน การจดทะเบีย นเพิ่มทุ นต่ อกรมพัฒนาธุร กิจ การค้า เมื่อ วัน ที่ 22
พฤศจิกายน 2561

บริษทั ไออีซี กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุ มตั ิให้ เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ย่อย โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 600,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 10 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 6,000,000 บาท บริษทั ย่อยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่
11 เมษายน 2561

-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ย่อย โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 500,000,000 บาท บริษทั ย่อยได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

บริษทั จีเดค จํากัด
-

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมตั กิ ารซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั โดย
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด ซือ้ หุน้ ในบริษทั จีเดค จํากัด จากบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) ทัง้ หมด
จํานวน 2 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 12.29 บาท รวมเป็ นเงิน 24.58 ล้านบาท ซึง่ ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ของ
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด เปลีย่ นแปลงจากเดิมร้อยละ 50 เป็ นถือหุน้ เต็มจํานวน และได้มกี ารโอนใบหุน้
และจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เพิม่ ทุน จดทะเบียนของ
บริษทั ย่อยทางอ้อม โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 500,000,000 บาท บริษทั ย่อยทางอ้อมได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ของบริษทั ย่อย โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 100,000,000 บาท บริษัทย่อยได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

-

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
ของบริษัทย่อย โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 130,000,000 บาท บริษทั ย่อยได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2561

48.5 คดีความ
บริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
-

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริษทั ถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริง่ จํากัด ข้อหา
ผิดสัญญารับจ้างทําของ ซึง่ มีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 3.69 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างรอฟั ง
ผลคําวินิจฉัยชีข้ าด

-

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษัท ร่วมดี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ ทรานสปอร์ต
จํากัด ข้อหาผิดสัญญาเช่า ซึ่งมีจํานวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 2.38 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ในระหว่าง
กระบวนการนัดสืบพยาน

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
-

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั อาสโก อีควิปเมนท์ จํากัด ข้อหาผิด
สัญญาซือ้ ขายสินค้า ซึง่ มีจาํ นวนทุนทรัพย์ในการฟ้ องเป็ นจํานวน 1.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
บริษัท ย่อ ยยินยอมชดใช้เงินให้แ ก่โ จทก์จํานวน 1.37 ล้า นบาท โจทก์จึงขอถอนฟ้ อ งคดีด ังกล่า วในวันที่ 16
มกราคม 2562

-

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยบริษัท อีสเทอร์น เพิล จํากัด ข้อหาผิด
สัญ ญาซื้อ ขายสิน ค้ า ซึ่ง มีจํ า นวนทุ น ทรัพ ย์ใ นการฟ้ อ งเป็ น จํ า นวน 2.40 ล้า นบาท ปั จ จุ บ ัน อยู่ ใ นระหว่ า ง
กระบวนการนัดสืบพยานและเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษทั ย่อยได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความที่
ศาล โดยขอผ่อนชําระงวดละ 0.38 ล้านบาท เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็ น
จํานวนเงินทัง้ สิน้ 2.31 ล้านบาท
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บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
-

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีต่อศาลโดยนายสมชาย ข้อหาละเมิด เรียก
ค่าเสียหาย กรณีท่โี จทก์ถูกฟ้ องในคดีท่เี กี่ยวกับข้อหาแสดงความเท็จ และปกปิ ดข้อความจริงที่ได้มกี ารจัดซื้อ
Line Conditioners system เพื่อนําไปติดตัง้ ทีโ่ รงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ แม่ทา 1 แม่ทา 2 มีมูลค่าความเสียหายรวม
50 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างกระบวนการนัดสืบพยาน

48.6 เหตุเพิกถอน
-

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุน้ สามัญของบริษทั จากการเป็ น
หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นเนื่ อ งจากบริษัท ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การแก้ไ ขให้เ หตุ เ พิก ถอนหมดไปหรือ ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด อันเข้าข่ายเป็ นเหตุ เพิกถอนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นเวลา 7 วันทําการก่อน
วันทีม่ ผี ลเป็ นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเปิ ด
ให้มกี ารซือ้ ขายดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะดําเนินการเพิกถอนหุน้ ของบริษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขให้
พ้นเหตุเพิกถอนดังกล่าว

49. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน ของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี ก่อน มีผลขาดทุน จํานวน 768.92 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปี ก่อน มีผลขาดทุน 1,686.61 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 917.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ จํานวน 386.52 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี ก่อน จํานวน 462.75 ล้านบาท ลดลงจํานวน 76.23 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.47
2. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื ลดลงจํานวน 11.83 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 26.41 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี ก่อน
3. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร รวมทัง้ การด้อยค่าสินทรัพย์ ลดลงเป็ น
จํานวน 615.95 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 32 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อน
4. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงเป็ นจํานวน 3.64 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 8.60 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อน
ส่วนผลการดําเนินงานของบริษทั อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีผลขาดทุน จํานวน 687.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อน มีผลขาดทุน
2,254.86 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนลดลงจํานวน 1,567.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ สําหรับปี 2560 จํานวน 39.99 ล้านบาท เมือ่
เปรียบเทียบกับปี ก่อน จํานวน 52.38 ล้านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 12.39 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราร้อยละ
23.65 มีสาเหตุเนื่องจากในปี 2560 เกิดการชะลอตัวในการใช้งบประมาณของ กสท จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
แผนงานโครงการทีม่ อี ยูใ่ นแผนงบประมาณของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โครงการทีส่ าํ คัญในปี 2558 ของ กสท. ถูก
ยกงบประมาณไปใช้ในปี 2562 อาทิเช่น โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ CRM
2. บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื สําหรับปี 2560 ลดลง 28.75 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 57.91 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี ก่อน
3. บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทัง้ การด้อยค่าสินทรัพย์ สําหรับปี 2560 ลดลง
จํานวน 1,675.90 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 65.89 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการ
ด้อยค่าทรัพย์สนิ , เงินลงทุน และ เงินกูย้ มื ระหว่างกัน ลดลง
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ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
ชื่อบริ ษทั :

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

ชื่อย่อ

IEC

เลขทะเบียนบริ ษทั

เลขที่ 0107536000323 (เดิมเลขที่ บมจ. 106)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริ การวางระบบโซลูชน่ั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมถึงการดําเนินธุ รกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล

ทุนจดทะเบียน

: 4,476,576,274.26 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ทุนชําระแล้ว

: 2,493,455,386.69 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

จํานวนหุ ้นสามัญที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด

: 249,345,538,669 หุ น้

จํานวนหุ ้นบุริมสิ ทธิ

-ไม่มี -

ที่ต้งั สํานักงานใหญ่

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

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. (0) 2009 9999 โทรสาร (0) 2009 9991

ข้ อมูลผู้สอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2785
2. นส. กัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6549
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6624
4. นส. ศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6977
5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8593
เลขที่ 87/1 ชัน้ 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซ่นั ส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.(0) 2205 8222 โทรสาร (0)2654 3339

ข้ อมูลนักลงทุนสั มพันธ์

นางสาวชลดา วงศ์วรเศรษฐ์
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (0) 2619 0199 ต่อ 109 โทรสาร (0) 2619 0019
Website: http://www.iec.co.th/index.php/investor

บริษัทประเมินราคา

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
ห้องเลขที่ 36 ชัน้ 8 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
เลขที่ 121 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (0) 2641 3800
โทรสาร (0) 2641 3801
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ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
หรื อเว็บไซด์ของบริ ษทั www.iec.co.th
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